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INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Secretaria Especial de Saúde 

Indígena – SESAI durante o exercício de 2012, de modo consolidado com os atos de gestão 

praticados pelos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI, cujo detalhamento das ações 

implementadas, das estratégias de atuação e dos resultados alcançados encontram-se alinhados ao 

Plano Plurianual – PPA 2012-2015, ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, ao Plano 

Nacional de Saúde – PNS, ao Plano Estratégico do Ministério da Saúde e às diretrizes na elaboração 

do Plano Distrital, o qual norteará a execução das ações de saúde nos 34 DSEI nos próximos três 

exercícios, além de outros programas governamentais com forte componente de transversalidade, 

tais como o “Brasil Sem Miséria” e o “Brasil Sorridente”.  

  O documento foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, de 1º 

de setembro de 2010, com as Decisões Normativas TCU nº 119 de 18 de janeiro de 2012 e nº 121 

de 13 de junho de 2012, e com a Portaria TCU nº 150 de 03 de julho de 2012. Todos os itens 

exigidos pela legislação mencionada foram detalhados no presente relatório, exceto aqueles que não 

se aplicam à natureza jurídica da SESAI, tal como o item referente à remuneração paga a 

administradores (item 3.3 da parte A do Anexo II da DN TCU nº 119). Os itens 3.4 e 3.5, referente 

ao sistema de correição, o item 5.5 referente à renúncia tributária, 5.6 referente à gestão de 

precatórios e o item 8 referente à gestão da tecnologia da informação, ambos do mesmo diploma 

legal, são centralizados e administrados diretamente pelo Ministério da Saúde. Também não se 

aplicam à natureza jurídica da SESAI os itens referentes à parte B do Anexo II da DN 119/2012, 

exceto o item referente à contratação de consultores na modalidade “produto”.  

Seguindo a estrutura lógica disponível na legislação mencionada, o presente relatório foi 

estruturado em capítulos que demonstram três grandes grupos de informação. O primeiro capítulo 

(itens nº 1 a 6) destaca a identidade institucional da SESAI, as informações referentes às estratégias 

de atuação e ao planejamento estratégico realizado, e as informações referentes à execução 

orçamentária e financeira, bem como tópicos especiais a cerca dessa execução. No segundo capítulo 

(itens nº 6 a 8), são abordadas as informações referentes à gestão de pessoal, de patrimônio, e da 

gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental. E o terceiro capítulo (itens nº 9 

a 13) destaca os registros referentes à conformidade e ao tratamento de disposições legais e 

normativas, tais como as informações referentes às deliberações do TCU/OCI, das declarações de 

bens e renda, de atualização de dados dos convênios junto aos sistemas SIASG e SICONV, e da 

declaração do contador referente aos demonstrativos contábeis utilizados no SIAFI. Ainda nesse 

mesmo capítulo, são abordadas informações referentes à contratação de consultores na modalidade 

“produto” com a Organização Panamericana de Saúde – OPAS.  

Destacam-se como principais realizações e avanços ocorridos no exercício de 2012 a 

instituição do Comitê de Gestão Integrada de Atenção em Saúde e Segurança Alimentar para a 

População Indígena, a ampliação da cobertura vacinal em crianças menores de 7 anos aldeadas, a 

contratação de novos Sistemas de Abastecimento de Água e Edificações e o fortalecimento do 

sistema de informação e do processo de monitoramento e avaliação, bem como, do Controle Social.  

Consoante do exposto, o presente documento apresenta de modo organizado, as 

informações, os documentos e demonstrativos com o objetivo de permitir uma visão sistêmica das 

ações e atividades realizadas em 2012, na Secretaria Especial de Saúde Indígena e nos DSEI, 

propiciando a aferição de seu desempenho e conformidade da gestão por seus responsáveis. 
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CAPITULO I 

Nesse capítulo serão abordadas as informações acerca da identificação institucional da 

Secretaria Especial da Saúde Indígena, as suas estratégias de atuação alinhadas ao planejamento 

estratégico realizado, as informações referentes à execução orçamentária e financeira, bem como os 

tópicos especiais a cerca dessa execução de acordo com a Decisão Normativa do TCU nº 119, de 18 

de janeiro de 2012. 

    

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA-UJ 

Quadro I – Identificação Institucional da Secretaria Especial de Saúde indígena - SESAI 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde Código SIORG: 304 

Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora 

Denominação completa: Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Denominação abreviada: SESAI 

Código SIORG: 110368 Código LOA: 36901 Código SIAFI: 257020 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Administração Direta  CNPJ: 00.394.544/0008-51 

Principal Atividade: Atividade de apoio à gestão de saúde indígena Código CNAE: 86.60-7-00 

Telefones/Fax de contato: (061) 3315 3785 (061) 3315 3784 Fax: (061)3315 2023 

Endereço eletrônico: sesai@saude.gov.br 

Página da Internet: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1708 

Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco G Cep: 70058 900 Brasília/DF 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas 

     Nome CNPJ Código SIAFI   Situação Código SIORG 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Alto Rio Juruá 
00.394.544/0063-88 

257021 
Ativa 44311 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Alto Rio Purus 
00.394.544/0095-65 

257022 
Ativa 44312 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena AL/SE 
00.394.544/0042-53 

257023 
Ativa 44310 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Alto Rio Negro 
00.394.544/0104-90 

257024 
Ativa 44313 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Alto Rio Solimões 
00.394.544/0102-29 

257025 
Ativa 44314 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1708
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Distrito Sanitário Especial 

Indígena Vale do Javari 
00.394.544/0066-20 

257026 
Ativa 44321 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Manaus 
00.394.544/0055-78 

257027 
Ativa 44327 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Médio Rio Purus 
00.394.544/0037-96 

257028 
Ativa 48295 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Médio Rio Solimões 
00.394.544/0067-01 

257029 
Ativa 113908 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Parintins 
00.394.544/0034-43 

257030 
Ativa 44330 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Amapá/Norte Pará 
00.394.544/0051-44 

257031 
Ativa 48672 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Bahia 
00.394.544/0107-33 

257032 
Ativa 44316 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Ceará 
00.394.544/0096-46 

257033 
Ativa 44318 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Maranhão 
00.394.544/0106-52 

257034 
Ativa 44328 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena MG/ES 
00.394.544/0049-20 

257035 
Ativa 44319 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Mato Grosso do Sul 
00.394.544/0047-68 

257036 
Ativa 44329 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Araguaia 
00.394.544/0038-77 

257037 
Ativa 48456 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Kaiapó Mato grosso 
00.394.544/0035-24 

257038 
Ativa 48723 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Cuiabá 
00.394.544/0094-84 

257039 
Ativa 114147 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Xavante 
00.394.544/0050-63 

257040 
Ativa 44339 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Xingu 
00.394.544/0045-04 

257041 
Ativa 44340 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Altamira  
00.394.544/0048-49 

257042 
Ativa 48972 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Guamá Tocantins 
00.394.544/0103-00 

257043 
Ativa 48562 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Kaiapó do Pará 
00.394.544/0052-25 

257044 
Ativa 44324 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Tapajós 
00.394.544/0044-15 

257045 
Ativa 44335 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Potiguara 
00.394.544/0039-58 

257046 
Ativa 44333 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Pernambuco 
00.394.544/0041-72 

257047 
Ativa 44331 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Litoral Sul 
00.394.544/0043-34 

257048 
Ativa 113994 
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Distrito Sanitário Especial 

Indígena Porto Velho  
00.394.544/0040-91 

257049 
Ativa 44332 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Vilhena 
00.394.544/0030-10 

257050 
Ativa 44338 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Leste de Roraima 
00.394.544/0032-81 

257051 
Ativa 44325 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Yanomami 
00.394.544/0033-62 

257052 
Ativa 38062 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Interior Sul 
00.394.544/0046-87 

257053 
Ativa 111211 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena Tocantins 
00.394.544/0099-99 257054 Ativa 44337 

Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas 

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 

Lei 12.314, de 19 de agosto de 2010 e Decreto nº 7.797 de 30 de agosto de 2012. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Decreto nº 7.461 de 18 de abril de 2011 e Portaria nº 3.695 de 14 de dezembro de 2010, Seção IX, Art. 605 a 636. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Não há Manuais e publicações 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e 

Consolidadas 

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

257021 Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Juruá 

257022 Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus 

257023 Distrito Sanitário Especial Indígena AL/SE 

257024 Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro 

257025 Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Solimões 

257026 Distrito Sanitário Especial Indígena Javari 

257027 Distrito Sanitário Especial Indígena Manaus 

257028 Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Purus 

257029 Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Solimões 

257030 Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins 

257031 Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte Pará 

257032 Distrito Sanitário Especial Indígena Bahia 

257033 Distrito Sanitário Especial Indígena Ceará 

257034 Distrito Sanitário Especial Indígena Maranhão 
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257035 Distrito Sanitário Especial Indígena MG/ES 

257036 Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul 

257037 Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia 

257038 Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó Mato grosso 

257039 Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá 

257040 Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante 

257041 Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu 

257042 Distrito Sanitário Especial Indígena Altamira  

257043 Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins 

257044 Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará 

257045 Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós 

257046 Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara 

257047 Distrito Sanitário Especial Indígena Pernambuco 

257048 Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul 

257049 Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho  

257050 Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena 

257051 Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima 

257052 Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami 

257053 Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul 

257054 Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins 

Gestões relacionadas as Unidade Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

00001 Gestão Tesouro 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

257020 a 257054 00001 

Fonte: SIAFI 

 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI foi criada mediante a publicação da Lei 

12.314, de 19 de agosto de 2010, e pelo Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, com 

posteriores revogações até a publicação do Decreto nº 7.797 de 30 de agosto de 2012.  

Trata-se da área, dentro da estrutura direta do Ministério da Saúde, responsável pela 

coordenação e execução do processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(SasiSUS) no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, em todo território nacional. Tem como 

missão principal o exercício da gestão da saúde indígena, no sentido de proteger, promover e 

recuperar a saúde dos povos indígenas, bem como orientar o desenvolvimento das ações de atenção 

integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil 

epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI, em 
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consonância com as políticas e programas do SUS, coordenando a implementação da Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas mediante gestão democrática e participativa. 

Além dessas competências, destacam-se outras de mesma envergadura, tais como a promoção, a 

articulação e a integração com os setores governamentais e não governamentais que possuam 

interface com a atenção à saúde indígena; a promoção do fortalecimento e apoio ao exercício do 

controle social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, por meio de suas unidades 

organizacionais; a identificação, organização e disseminação dos conhecimentos referentes à saúde 

indígena; e o estabelecimento de diretrizes e critérios para o planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação das ações de saneamento ambiental e de edificações junto aos DSEI.   

Em termos numéricos, tal responsabilidade visa atender a aproximadamente 817.963 

indígenas no país (IBGE, 2012), com população aldeada de 637.198 (SIASI, 2012), com 154.207 

famílias, pertencentes a 305 etnias, que vivem em 4.702 aldeias, presentes em 455 municípios, 26 

estados e DF, sendo 11% de médio porte (acima de 80 mil Hab) e 50% de pequeno porte (abaixo de 

20 mil Hab), ocupando 12,64% do território nacional (109.550.282 Hectares). Para melhor atender 

às expectativas do Estado e da sociedade, em especial à da população indígena, em relação à 

atuação e ao papel conferido pela legislação mencionada no Quadro 1, a SESAI conta com um 

subsistema de saúde estruturado em 34 DSEI, 68 Casas de Saúde Indígena – CASAI, 966 Postos de 

Saúde e 358 Polos Base, segundo dados do Ministério da Saúde no exercício de 2012, além de suas 

unidades administrativas internas, que serão abordadas posteriormente. 

Em pese a responsabilidade formal e de toda a estrutura de Estado relacionada ao 

atendimento à Saúde dos Povos Indígenas, incluindo as ações de saneamento em área indígena, ser 

transferida à SESAI mediante a publicação da Lei 12.314/2010, regulamentada pelo Decreto 

7.336/2010, tal transição ainda perdurou por mais 180 dias para efetivar de fato a gestão do 

subsistema de atenção à saúde indígena. Para tanto, foi publicada a Portaria/MS nº 3.841, de 07 de 

dezembro de 2010, que autorizou os Superintendentes Estaduais da Funasa e os Chefes dos 

Distritos Especiais de Saúde Indígena, a praticar atos administrativos referentes à saúde indígena. 

No entanto, o exercício de 2011 foi marcado ainda pela transformação dos DSEI em unidades 

gestoras com autonomia administrativa, orçamentária e financeira, ainda que por delegação, 

atendendo a uma das principais deliberações das quatro Conferências Nacional de Saúde Indígena 

realizadas no Brasil a partir de 1986. Mas, foi somente em 2012 que todos DSEI iniciaram seu 

processo de execução referente aos atos de gestão à saúde indígena em sua respectiva área de 

abrangência. 

Como estrutura direta pertencente ao Ministério da Saúde a SESAI está contida no Plano 

Nacional de Saúde – PNS (2012-2015), na Diretriz 6, face às competências mencionadas traduzidas 

no objetivo estratégico do Plano Estratégico do Ministério da Saúde, Objetivo 7, o qual visa a 

implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no 

cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle social, 

garantindo o respeito às especificidades culturais. Como desdobramento do referido objetivo tem-se 

as seguintes estratégias adotadas: 

1. Implementação de um modelo de atenção primária centrado na linha do cuidado, com 

foco na família indígena, integralidade e intersetorialidade das ações, participação 

popular e articulação com as praticas de medicinas tradicionais; 

2. Reestruturação da rede de estabelecimentos do SASI-SUS quanto à estrutura física, 

organização, equipamentos e funcionamento; 

3. Articulação interfederativa para organização da referência de média e alta complexidade 

para a população indígena; 

laisediniz
Realce
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4. Implementação de sistema de abastecimento de água, melhorias sanitárias e manejo de 

resíduos sólidos nas aldeias, em quantidade e qualidade adequados, considerando os 

critérios epidemiológicos e as especificidades culturais dos povos indígenas; 

5. Implantação de nova política de gestão de pessoas para a saúde indígena, visando o 

redimensionamento, a desprecarização da força de trabalho e a educação 

permanentes/qualificação dos profissionais; 

6. Fortalecimento das instâncias de controle social (CLSI, CONDISI, FPCONDISI), por 

meio da garantia de capacitações, financiamento, inclusão digital e normatização para o 

efetivo funcionamento dos conselhos de saúde indígena; 

7. Implementação de ouvidorias nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas; 

8. Fortalecimento dos sistemas de informação e dos processos de monitoramento e 

avaliação, vigilância em saúde, infraestrutura tecnológica e interoperabilidade com os 

sistemas de informação em saúde do SUS; 

9. Elaboração e implementação do mapa sanitário indígena; 

10. Implementação de um novo modelo de gestão no SASI-SUS descentralizado, com 

autonomia administrativa, orçamentária, financeira e responsabilidade sanitária; e 

11. Implementação de um modelo de comunicação estratégica interna e externa, 

promovendo a produção, troca e integração de informações entre os atores do SASI-

SUS, respeitando suas especificidades dos padrões do Ministério da Saúde. 

   A estrutura administrativa da SESAI é composta pelo Departamento de Gestão da Saúde 

Indígena, Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena e pelo Departamento de 

Atenção à Saúde Indígena, bem como suas respectivas subdivisões, além do Gabinete, da 

Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, e da Coordenação de Desenvolvimento de 

Pessoas para Atuação em Contexto Intercultural, conforme ilustração gráfica da Figura I. 
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Figura I – Organograma da Estrutura da SESAI 

Fonte: SESAI/MS 

 

A Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento - CGPO tem por competências a 

coordenação do processo de planejamento da SESAI em articulação com a Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde - SPO; a coordenação da elaboração dos Planos 

Anuais de Trabalho e do Plano Plurianual no âmbito da SESAI, em articulação com a SPO; a 

coordenação da elaboração da proposta orçamentária anual da SESAI e o acompanhamento de sua 

execução, em articulação com a Coordenação Geral de Orçamento e Finanças da SPO; o 

planejamento, a coordenação, orientação e execução das atividades relacionadas ao Sistema de 

Planejamento, Orçamento e Administração Financeira, no âmbito da SESAI; a avaliação dos 

resultados alcançados na execução dos programas e projetos desenvolvidos pela SESAI, a 

sistematização e disponibilização das informações para subsidiar os processos de tomada de 

decisão; e o apoio e participação do processo de construção e monitoramento do Plano Distrital de 

Saúde Indígena. 

A Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos para Atuação em Contexto 

Intercultural- CODEPACI tem por competência a coordenação e articulação do processo de 

capacitação e de desenvolvimento de recursos humanos para atuação em contexto intercultural, 

conforme diretrizes das unidades competentes; o apoio ao processo de capacitação de conselheiros 

nos DSEI; a assessoria ao DSEI no desenvolvimento do processo de formação dos Agentes 
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Indígenas de Saúde, dos Supervisores dos Agentes Indígenas de Saneamento e dos Agentes 

Indígenas de Saneamento; e o planejamento e o dimensionamento da força de trabalho para o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. As ações desta coordenação são específicas para o 

contexto intercultural da população indígena não se sobrepondo as atribuições da Coordenação 

Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde (CGESP/MS). 

O Departamento de Gestão da Saúde Indígena - DGESI tem a responsabilidade de garantir 

as condições necessárias à gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena – SASI-SUS, 

promovendo o fortalecimento da gestão nos DSEI; propondo mecanismos para organização 

gerencial e operacional da atenção à saúde indígena; programando a aquisição e a distribuição de 

insumos, em articulação com as unidades competentes; coordenando as atividades relacionadas à 

análise e à disponibilização de informações de saúde indígena; e promovendo e apoiando o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde indígena. Subdivide-se na Coordenação Geral de 

Monitoramento e Avaliação da Saúde Indígena e na Coordenação Geral de Apoio à Gestão da 

Saúde Indígena. De modo sucinto, destacam-se como macroprocessos das competências 

regimentais a supervisão dos processos de coleta, registro, armazenamento e processamento de 

dados, com vistas a subsidiar o processo de avaliação da saúde indígena; o monitoramento do 

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena-SIASI em articulação com o Departamento de 

Informática do SUS; o apoio junto aos DSEI na implantação e alimentação de sistemas de 

informações de saúde indígena; a análise das informações de saúde indígena, bem como a geração 

de relatórios para subsidiar os processos de tomada de decisão; o apoio e a supervisão da realização 

de estudos epidemiológicos, demográficos e outros, para subsidiar a análise de situação de saúde 

indígena; a análise e a emissão de pareceres sobre indicadores, metas e resultados relativos às 

políticas, programas e ações de saúde indígena; e o apoio aos DSEI na análise de situação de saúde. 

O Departamento de Atenção à Saúde Indígena – DASI tem a missão de planejar, coordenar 

e supervisionar as atividades de atenção integral à saúde dos povos indígenas, orientando e 

apoiando a implementação de programas de atenção à saúde para a população indígena, segundo 

diretrizes do SUS. Atua também no planejamento, na coordenação e supervisão das atividades de 

educação em saúde junto aos DSEI; na coordenação e na elaboração de normas e diretrizes para a 

operacionalização das ações de atenção à saúde nos DSEI; na prestação de assessoria técnica às 

equipes dos DSEI no desenvolvimento das ações de atenção à saúde; no apoio à elaboração dos 

Planos Distritais de Saúde Indígena e na coordenação das ações de edificações e saneamento 

ambiental no âmbito dos DSEI. Subdivide-se em Coordenação Geral de Atenção Primária à Saúde 

Indígena e a Coordenação Geral de Articulação da Atenção à Saúde Indígena. Como 

desdobramento das competências regimentais, destacam-se, como macroprocessos, o apoio e/ou 

participação junto aos DSEI dos processos de negociação com os Estados e os Municípios para 

definição e pactuação da rede de referência da atenção à saúde indígena; a participação de 

articulações intersetoriais relacionadas à promoção da saúde dos povos indígenas; o apoio junto aos 

DSEI na coordenação e no acompanhamento das atividades desenvolvidas nas CASAI; a 

coordenação, a organização e o desenvolvimento das ações de atenção primária à saúde nos DSEI; a 

coordenação do processo de construção de mecanismos de monitoramento e avaliação das ações de 

atenção primária à saúde nos DSEI; o monitoramento e a avaliação das ações de atenção primária 

nos DSEI; e a formulação de conteúdos programáticos, normas técnicas, métodos e instrumentos 

que orientem as ações de atenção à saúde indígena, em articulação com as unidades organizacionais 

e instâncias competentes. 

O Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena- DSESI foi criado por 

meio do Decreto Nº. 7.797, de 30 de agosto de 2012. Essa iniciativa constituiu um grande avanço 

na estruturação e fortalecimento dessa área no âmbito da saúde indígena, considerando a amplitude 

técnica e política obtida com essa nova dimensão institucional. Até então, a Coordenação-Geral de 

Edificações e Saneamento Ambiental, respondia pela área de saneamento e edificações da SESAI.  
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O Departamento tem por competência planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e 

avaliar as ações referentes a saneamento e edificações nas áreas indígenas. Tem como atribuições o 

planejamento e a supervisão da elaboração e implementação de programas e projetos de 

saneamento, de edificações e de educação em saúde indígena relacionadas à área de saneamento. 

Também é responsável por estabelecer diretrizes para a operacionalização das ações de saneamento 

e edificações, bem como apoiar as equipes dos DSEI no desenvolvimento das ações de saneamento 

e edificações. Tal departamento subdivide-se na Coordenação Geral de Saneamento e Edificações 

de Saúde Indígena, materializada em vários macroprocessos, tais como o planejamento, a 

coordenação, a supervisão, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da execução das 

ações de edificações em saúde pública e de saneamento ambiental nos DSEI; no apoio junto aos 

DSEI no planejamento, na estruturação e na execução das ações e serviços de saneamento 

ambiental e de edificações em saúde pública em áreas indígenas; na coordenação e planejamento 

dos investimentos em obras, equipamentos e serviços voltados para o saneamento ambiental e 

edificações de saúde pública nas áreas indígenas; na organização e disponibilização de informações 

sobre ações de saneamento ambiental e de edificações realizadas em áreas indígenas; na propositura 

e no apoio à realização de estudos e pesquisas que visem soluções alternativas e de modelos 

tecnológicos de saneamento ambiental e de edificações adequadas à realidade indígena local; na 

promoção da articulação com órgãos e entidades do Governo Federal, estados e municípios para o 

planejamento e execução de ações de saneamento ambiental e de edificações de saúde pública em 

áreas indígenas; na coordenação, no monitoramento e na avaliação das atividades dos DSEI no 

controle da qualidade da água para consumo humano nas aldeias indígenas; e na propositura de 

melhorias nos sistemas de informação voltados para o saneamento ambiental e edificações de saúde 

pública nas áreas indígenas. Também destacam-se como macroprocessos da área atividades tais 

como, as licitações de obras e serviços; o apoio na elaboração de estratégias para operação e 

manutenção dos investimentos implantados nas aldeias; a elaboração e acompanhamento de 

solicitação de licenciamento ambiental e outorga junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Renováveis- IBAMA e Agencia Nacional de Águas - ANA, respectivamente, para 

implantação das obras de saneamento; a programação e controle de orçamento de investimentos das 

obras de saneamento e estruturação da rede de atendimento à saúde indígena; a participação em 

reuniões e grupos de trabalho para preparação de capacitações dos técnicos envolvidos nas ações 

executadas nas áreas indígenas e dos Agentes Indígenas de Saneamento - AISAN; a participação em 

reuniões e grupos técnicos relacionados à saúde indígena ou assuntos correlatos; e a coleta e 

sistematização das informações/dados, visitas técnicas às aldeias para elaboração ou implantação de 

projetos e o plano anual de operação, manutenção e monitoramento dos empreendimentos 

implantados e em implantação. 

Aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI compete coordenar, supervisionar e 

executar as atividades do Subsistema de Saúde Indígena do SUS - SASISUS, criado pela Lei nº 

9.836, de 23 de setembro de 1999, nas respectivas áreas de atuação, sendo a unidade gestora 

descentralizada do SASISUS. Trata-se de um modelo de organização de serviços orientado para um 

espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado, no qual 

contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de 

atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e 

desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, com 

controle social. Como já mencionado, no Brasil são 34 DSEI divididos estrategicamente por 

critérios territoriais e não, necessariamente, por estados, tendo como base a ocupação geográfica das 

comunidades indígenas. Além dos DSEI a estrutura de atendimento conta com postos de saúde, 

com os polos base e as Casas de Saúde Indígena – CASAI.  
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Quanto às competências da CASAI, essas podem ser traduzidas pela promoção do 

acolhimento do paciente indígena e de seus acompanhantes e na fomentação da humanização do 

cuidado à saúde; na promoção e na recepção, no alojamento, e na alimentação aos pacientes 

indígenas e seus acompanhantes, respeitando as especificidades culturais; na prestação e 

atendimento de enfermagem e a assistência farmacêutica aos pacientes indígenas; na promoção de 

terapias ocupacionais para os pacientes indígenas e acompanhantes; na promoção e na articulação 

da rede de referência de ações de assistência social, bem como no acompanhamento, agendamento e 

na realização de consultas, exames e internações dos pacientes indígenas; na promoção do apoio 

logístico aos serviços de referência e no acompanhamento de pacientes indígenas e de seus 

acompanhantes, quando necessário, e no retorno aos locais de residência; na elaboração de contra-

referência com as Divisões de Atenção à Saúde Indígena dos DSEI; no registro das ações realizadas 

e na manutenção de arquivos atualizados de informações dos usuários; e na orientação, 

monitoramento, avaliação e execução de atividades de apoio administrativo, limpeza, manutenção, 

vigilância, transporte, administração de material, patrimônio, obras e comunicação da CASAI. 

Com o objetivo de atender grande parte das demandas de saúde das comunidades indígenas, 

os DSEI possuem polos base para o atendimento dos indígenas, conforme mencionado 

anteriormente. Os Polos Base são a primeira referência para as Equipes Multidisciplinares de Saúde 

Indígena que atuam nas aldeias. Cada polo base cobre um conjunto de aldeias.  No Brasil, os 34 

DSEI abrigam 358 polos base, classificados em dois tipos de acordo com a complexidade de ações 

que executa. O primeiro tipo caracteriza-se por sua localização em terras indígenas onde realiza as 

seguintes atividades básicas e específicas: 

A) Básicas 

a) armazenamento de medicamentos; 

b) armazenamento de material de deslocamento para outras áreas indígenas; 

c) comunicação via rádio; 

d) investigação epidemiológica; 

e) informações de doenças; 

f) elaboração de relatórios de campo e sistema de informação; 

g) coleta, análise e sistematização de dados; 

h) planejamento das ações das equipes multidisciplinares na área de abrangência; 

i) organização do processo de vacinação na área de abrangência; e 

j) administração. 

B) Específicas 

a) capacitação, reciclagem e supervisão dos AIS e auxiliares de enfermagem; 

b) coleta de material para exame; 

c) esterilização; 

d) imunizações (quando se tratar de atividades de rotina); 

e) coleta e análise sistêmica de dados; 

f) investigação epidemiológica; 

g) informações de doenças; 

h) prevenção de câncer ginecológico (exame/coleta/consulta); e 
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i) outras atividades compatíveis com o estabelecimento. 

O segundo tipo localiza-se no município de referência. A sua estrutura física é de apoio 

técnico e administrativo à equipe multidisciplinar, não devendo executar atividades de assistência à 

saúde (específicas), ou seja, somente realiza as atividades básicas do primeiro tipo. Estas atividades 

assistenciais serão realizadas em um estabelecimento do SUS no município de referência. 

De uma maneira geral a lógica do subsistema de saúde indígena consiste em cada DSEI 

contar com uma rede de serviços, ou seja, com um conjunto de unidades sanitárias onde o 

atendimento é realizado segundo níveis diferenciados de complexidade técnica das ações de saúde 

ali desenvolvidas. Desta forma, o Posto de Saúde seria a unidade mais simples do DSEI, passando 

pelos Polos Base, que funcionam como uma unidade de saúde que contam com médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem, os quais se responsabilizariam pelo atendimento das aldeias 

geograficamente próximas a ele, chegando até a Casa de Saúde Indígena – CASAI, que funciona 

como uma unidade de acolhimento dos doentes encaminhados das aldeias e polos-base, para receber 

algum tipo de tratamento de saúde na cidade, ou seja, de média e alta complexidade. Em outras 

palavras, a CASAI é o apoio ao paciente indígena em trânsito, para exames ou tratamento, 

substituindo o suporte familiar ou social com que os indígenas não contam quando se deslocam para 

o espaço urbano, em que pese nem todos os DSEI possuírem uma CASAI, mas referenciam para 

outras CASAI para o devido atendimento. As ilustrações gráficas das figuras II e III demonstram o 

organograma dos DSEI e a organização do Subsistema de Saúde Indígena, respectivamente. 

 

 Figura II – Organograma dos DSEI

 

Fonte: SESAI/MS 
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Figura III – Organização do Subsistema de Saúde Indígena - SASISUS  

 
Fonte: SESAI/MS 

 

A Assessoria de Apoio ao Controle Social integra o gabinete da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena, e tem com o objetivo de apoiar os DSEI e os Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena - CONDISI, nas ações de controle social do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do 

Sistema Único de Saúde (SasiSUS), que possui em sua organização 3 (três) instâncias de controle 

social, o Conselho Local de Saúde Indígena (permanente e consultivo, formado apenas por usuários 

indígenas), o Conselho Distrital de Saúde Indígena (permanente, deliberativo e paritário) e o Fórum 

de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (permanente e consultivo).  

Como principais parceiros no exercício de 2012 destacam-se as Organizações Não 

Governamentais – ONG, mediante a celebração de convênios na prestação de serviços e de 

profissionais de saúde para a execução das ações de saúde indígenas realizadas pelos DSEI, tema 

que será tratado no item 5.3 desse Capítulo. 

Também se destaca a parceria com a Organização Panamericana de Saúde – OPAS na 

contratação de consultores na modalidade “Produto”, na capacitação de profissionais de saúde, na 

realização de seminários nacionais e internacionais e outras atividades que serão abordadas com 

mais detalhes no item 12 do capítulo III desse relatório.  

Outras parcerias foram realizadas ao longo do exercício de 2012, tais como os Ministérios 

membros do Comitê de Gestão Integrada de Atenção à Saúde e Segurança Alimentar para a 

População Indígena (Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Justiça, representado 

pela Funai; Ministério da Defesa; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

Secretaria-Geral da Presidência da República, além do próprio Ministério da Saúde) na distribuição 

de Cestas Básicas, cobertura vacinal e outras atividades inerentes ao referido Comitê.  
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Igualmente ressalta-se as parcerias com municípios e estados no atendimento à saúde de alta 

e média complexidade mediante o incentivo intitulado Incentivo de Atenção Especializada para a 

População Indígena – IAE-PI. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

Nessa seção serão abordadas as informações referentes ao planejamento estratégico da 

SESAI comtemplando o período de abrangência dos planos que a SESAI tem participação e 

contribuição junto ao Governo Federal bem como sua vinculação com o PPA, com o Plano 

Nacional de Saúde e Plano Estratégico do Ministério da Saúde e outros programas de governo com 

forte componente de transversalidade, tais como o PAC, o Brasil Sem Miséria e o Brasil Sorridente. 

Também serão abordadas as estratégias de atuação da SESAI frente aos objetivos estratégicos 

considerados no presente relatório, além dos resultados das ações planejadas, explicitando em que 

medida as ações foram executadas, as justificativas para a não execução de ações ou não 

atingimento de metas, e os impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da SESAI.  

 

2.1 Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada 

Como já mencionado anteriormente a SESAI tem como missão principal o exercício da 

gestão da saúde indígena, no sentido de proteger, promover e recuperar a saúde dos povos 

indígenas, bem como orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e 

de educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição sanitária de 

cada Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI, em consonância com as políticas e programas do 

SUS, coordenando a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

mediante gestão democrática e participativa. Nesse sentido, a SESAI está inserida no Plano 

Nacional de Saúde (2012-2015), na Diretriz 6, referendado pelo Plano Estratégico do Ministério da 

Saúde (2011-2015), no Objetivo Estratégico nº 7 - Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as 

medicinas tradicionais, com controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais. Tal 

objetivo está alinhado no PPA 2012-2015, como o objetivo 0962, compondo o Programa Temático 

intitulado Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, de responsabilidade do 

Ministério da Justiça.  

Traçando um paralelo, no alinhamento, tanto horizontal quanto vertical, entre planos e programas, o 

mesmo objetivo apresenta metas e iniciativas no PPA 2012-2015, diretriz e metas no PNS, e 

estratégias e resultados no Plano Estratégico do Ministério da Saúde (2011-2015), além das 

contribuições em programas transversais de governo, conforme ilustração gráfica da Tabela I e 

Figura IV.  
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Tabela I – Matriz de Planejamento Estratégico da SESAI  
R

ef
er

en
ci

a
l 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

Competências 

Gestão da Saúde Indígena, no sentido de proteger, promover e recuperar a saúde dos povos 

indígenas, bem como orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde 

indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a 

condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI, em consonância 

com as políticas e programas do SUS, coordenando a implementação da Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas mediante gestão democrática e participativa. 

Promoção, a articulação e a integração com os setores governamentais e não 

governamentais que possuam interface com a atenção à saúde indígena. 

Promoção do fortalecimento e apoio ao exercício do controle social no Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena, por meio de suas unidades organizacionais. 

Identificação, organização e disseminação dos conhecimentos referentes à saúde indígena. 

Estabelecimento de diretrizes e critérios para o planejamento, execução, monitoramento e 

avaliação das ações de saneamento ambiental e de edificações junto aos DSEI. 

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 

O
b

je
ti

v
o

 E
st

ra
té

g
ic

o
 

0962- Implementar o 

Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena, 

articulado com o SUS, 

baseado no cuidado 

integral, observando as 

práticas de saúde e as 

medicinas tradicionais, 

com controle social, 

garantindo o respeito às 

especificidades 

culturais. 

 

Metas Iniciativas 

Ampliar a cobertura vacinal para 

80% da população indígena até 

2015, conforme o calendário de 

imunização específico estabelecido 

pelo Ministério da Saúde 

0444- Implementação de modelo de atenção 

integral centrado na linha do cuidado, com 

foco na família indígena, integralidade e 

intersetorialidade das ações, participação 

popular e articulação com as práticas e 

medicinas tradicionais 
Implantar a estratégia Rede 

Cegonha nos 34 Distrito Sanitário 

Especial Indígena 

Implantar, até 2015, sistemas de 

abastecimento de água em 1.220 

aldeias com população a partir de 

50 habitantes 

Contribuições: PAC/BSM 

0445- Implementação de sistema de 

abastecimento de água, melhorias sanitárias e 

manejo de resíduos sólidos nas aldeias, em 

quantidade e qualidade adequadas, 

considerando critérios epidemiológicos e as 

especificidades culturais dos povos indígenas 

Estabelecer até 2015, contratos de 

ação pública com os estados e 

municípios com serviços de média 

e alta complexidade na área de 

abrangência dos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígena. 

0443- Estruturação do Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena (SASISUS) 
Implantar, reformar e estruturar 68 

Casas de Saúde Indígena (CASAI) 

até 2015 

Realizar a V Conferência Nacional 

de Saúde Indígena 
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PLANO NACIONAL DE SAÚDE 

D
ir

e
tr

iz
 6

 

Metas Quantidade 

Ampliar a cobertura vacinal para a população indígena até 2015, conforme calendário de 

imunização específico estabelecido pelo Ministério da Saúde.  
80% 

Estabelecer, até 2015, contratos de ação pública com os estados e municípios com 

serviços de média e alta complexidade na área de abrangência dos 34 DSEI. 
34 

Implantar a estratégia “Rede Cegonha” nos 34 DSEI. 34 

Implantar, até 2015, sistemas de abastecimento de água em 1.220 aldeias com população a 

partir de 50 habitantes. 
1.220 

Reformar e estruturar Casas de Saúde Indígena – CASAI até 2015. 58 

PLANO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DA SAUDE 

O
b

je
ti

v
o

 E
st

ra
té

g
ic

o
 7

 

Implementar o Subsistema 

de Atenção à Saúde 

Indígena, articulado com o 

SUS, baseado no cuidado 

integral, observando as 

práticas de saúde e as 

medicinas tradicionais, com 

controle social, garantindo o 

respeito às especificidades 

culturais. 

 

Estratégias Resultados  

1- Modelo de atenção centrado na 

linha do cuidado 

1- Equipes Multidisciplinares de Saúde 

Indígena com atividades regulares em 

área, atuando com ênfase na Atenção 

Primária, de forma integrada com as 

práticas de saúde e medicina tradicionais; 

 

2- Implantar a Linha de Cuidado Materno 

Infantil nos 16 DSEI, de acordo com o 

Plano de Reestruturação do SASI-SUS; 

 

3- Estruturar a Assistência Farmacêutica 

nos 34 DSEIs; 

 

4- Implantar as ações de Saúde Mental nos 

DSEIs com maior incidência de 

suicídios, transtornos psicossociais e uso 

abusivo de álcool e outras drogas ilícitas; 

 

5- Estruturar e implementar a vigilância em 

saúde nos 34 distritos; 

 

6- Implantar a Fase II do Brasil Sorridente 

Indígena nos DSEI Xavantes, Alto Rio 

Solimões e Alto Rio Purus e a Iniciar a 

Implantação da Fase I nos demais DSEI; 

 

7- Vacinar 70% das crianças menores de 7 

anos aldeadas, de acordo com o 

calendário indígena de vacinação; 

 

8- Estruturar a vigilância alimentar e 

nutricional e aprimorar as ações de 

segurança alimentar nos DSEI. 
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O
b

je
ti

v
o

 E
st

ra
té

g
ic

o
 7

 

Implementar o Subsistema 

de Atenção à Saúde 

Indígena, articulado com o 

SUS, baseado no cuidado 

integral, observando as 

práticas de saúde e as 

medicinas tradicionais, com 

controle social, garantindo o 

respeito às especificidades 

culturais. 

 

2- Reestruturação da rede de 

estabelecimento do SASUS 

1. 08 obras contratadas de implantações ou 

reforma/ampliação de CASAI; 

 

2. 06 obras contratadas de implantação ou 

reforma/ampliação de Postos de Saúde; 

 

3. 03 obras contratadas de implantação ou 

reforma/ampliação de Polo base; 

 

4. Regulamento Técnico publicado sobre as 

Diretrizes dos Estabelecimentos de Saúde 

indígena; 

 

5. Sedes de DSEI, CASAI, Polos Base e 

Postos de Saúde com equipamentos 

básicos para seu funcionamento; 

 

6. Os 34 DSEIS com meios de transportes 

disponibilizados; e 

 

7. Relatório de acompanhamento das obras 

contratadas e executadas pela FUNASA 

no período de 2007 - 2011 apresentados a 

SESAI. 

3- Organização da referência de 

média e alta complexidade 

 

 

 

 

 

 

 

1. DSEI das regiões de saúde com 

populaçãoindígena participando dos 

COAPs assinados; 

 

2. DSEI dos estados de MS, CASAI DF, PE 

e Amazonas integradas nas centrais de 

regulação municipal, regional e estadual;  

 

3. Política de atenção à saúde indígena 

pactuada e internalizada no âmbito do 

MS, CONASS E CONASEMS. 
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Fonte: PPA 2012-2015; Plano Estratégico do Ministério da Saúde 

 

 

O
b

je
ti

v
o

 E
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ra
té

g
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o
 7

 

Implementar o Subsistema 

de Atenção à Saúde 

Indígena, articulado com o 

SUS, baseado no cuidado 

integral, observando as 

práticas de saúde e as 

medicinas tradicionais, com 

controle social, garantindo o 

respeito às especificidades 

culturais. 

 

4 - Saneamento nas terras indígenas 

(PAC/BSM) 

1. 150 aldeias beneficiadas com a 

contratação de obras de implantação de 

sistemas de abastecimento de água; 

 

2. 200 aldeias beneficiadas com a 

contratação de obras de reforma/ 

ampliação de sistemas de abastecimento 

de água; 

 

3. 100 aldeias beneficiadas com a 

contratação de obras de implantação ou 

reforma/ampliação de melhorias 

sanitárias domiciliares; 

 

4. A SESAI com metodologia definida para 

manejo de resíduos sólidos nas aldeias 

com enfoque no controle de vetores 

transmissores de doenças; 

 

5. Programa de monitoramento de água 

implantado em 700 sistemas de 

abastecimento de água; 

 

6. SESAI possuir licença ambiental junto ao 

IBAMA; 

 

7. SESAI com autorização para explorar 

recursos hídricos; 

5- Política de gestão de pessoas 1. Política de gestão de pessoas para a 

saúde indígena discutida e definida e 

pactuada com o MPOG. 

6- Fortalecimento do Controle Social 1. Conselhos Distritais de Saúde Indígena 

(CONDISI) e Conselhos Locais de Saúde 

Indígena (CLSI) e Fórum de Presidentes 

de CONDISI reestruturados e ativos 

7- Ouvidoria nos DSEI 1. Sistema OUVIDOR SUS Nivel 1 

implantado em todos os DSEI. 

 

 

8- Fortalecimento do sistema de 

informação 

1. Sistemas de informação/comunicação do 

SASISUS estruturados e em 

interoperabilidade com o SIS-SUS. 

9- Mapa sanitário indígena 1. Mapa sanitário indígena elaborado e 

implementado. 

10- Modelo de gestão do SASISUS 1. Chefes dos 34 Dsei exercem plenamente 

a responsabilidade sanitária na área de 

abrangência de seus respectivos Distritos. 

11- Modelo de comunicação do 

SASISUS 

1. Estratégias de disseminação de 

informações e identidade visual para o 

SASISUS implementadas. 
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Identidade Estratégica 

Estratégico/Tático 

Governo MS/SESAI 

 

 

 

 

 

 

 

Operacional 

DSEI 

Clientes 

População Indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESAI/MS 

 COMPETÊNCIAS DA SESAI 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PPA 2012 – 2015 

PAC II 

BSM 

11 Estratégias 

 

06 Metas 

 

03 Iniciativas 

 

32 Resultados 

 

PLANOS DISTRITAIS 

BENS E SERVIÇOS 

(AÇÕES DE SAÚDE) 

Figura IV – Alinhamento Estratégico da SESAI 

       DIRETRIZ  

Plano Nacional de Saúde 

Planejamento Estratégico do MS 
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Como pode ser observado nas ilustrações acima as competências da SESAI estão alinhadas 

ao PPA 2012-2015, que por sua vez estão alinhados com as metas do Plano Nacional de Saúde e do 

Plano Estratégico do Ministério da Saúde no nível estratégico e tático, respectivamente, com 

exceção da meta referente à reforma e estruturação de Casas de Saúde Indígena – CASAI até 2015, 

(PPA 2012-2015 apresenta o quantitativo de 68, enquanto que no PNS registra-se o quantitativo de 

58). Ressalta-se que tal ajuste e outros em face do alinhamento promovido entre planos foram 

corrigidos para o exercício de 2013. No nível operacional, destacam-se os Planos Distritais, os quais 

nortearão as ações de saúde executadas pelos 34 DSEI nos próximos três exercícios.  

Em pese a vigência do Plano Distrital (2012-2015) teve início no exercício de 2012, tais 

planos ainda encontram-se na fase de ajustes, necessitando de correções tanto nas metas físicas 

programadas como nas estimativas de custos para a sua implementação.  

Tal instrumento, previsto na Lei nº 8.080/90, no Decreto nº 3.156/99 e na Portaria nº 

3.965/2010, servirá para fortalecer o planejamento estratégico implantado na SESAI, além de 

possibilitar integral aderência aos compromissos da SESAI pactuados junto ao Governo Federal 

através do Plano Nacional de Saúde e do Plano Plurianual 2012-2015.   

Traz em seu escopo, conteúdos tais como a análise situacional, contemplando informações 

acerca das respectivas condições socioeconômicas, epidemiológicas e de gestão do subsistema 

indígena; e os objetivos, as diretrizes e as metas pretendidas no período, tanto em relação à atenção 

à saúde propriamente dita quanto à gestão SUS no âmbito correspondente. 

Ressalta-se que tais planos contaram fortemente com a participação do controle social, 

mediante a elaboração junto aos Conselhos Locais de Saúde Indígena – CSLI, com a consolidação 

pelos DSEI e a aprovação no Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI, com posterior 

encaminhamento a SESAI para homologação. Até final de maio todos os planos estarão 

homologados pela SESAI e prontos para serem implementados. 

 

2.2 Estratégias de Atuação frente aos Objetivos Estratégicos  

Como já foi mencionado a SESAI está inserida, como unidade do Ministério da Saúde, no 

Plano Nacional de Saúde ratificado pelas estratégias e resultados do planejamento estratégico do 

Ministério, que por sua vez, apresenta um único objetivo estratégico com 11 (onze) estratégias e 32 

resultados. Já no PPA 2012-2015, a SESAI contribui para o Programa 2065 - Proteção e Promoção 

dos Direitos dos Povos Indígenas, de responsabilidade do Ministério da Justiça, com o mesmo 

objetivo do Plano Estratégico do Ministério da Saúde, conforme demostrado no item 2.1 e nas 

ilustrações gráficas da Tabela I e a figura IV desse relatório. 

 

2.3 Execução do Plano de Metas ou de Ações  

As ações desenvolvidas no âmbito do saneamento nas áreas indígenas sob a 

responsabilidade da SESAI referem-se a abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias 

sanitárias domiciliares e manejo de resíduos sólidos. 

No que se refere ao abastecimento de água, tais ações incluem a implantação de novos 

sistemas, ampliação e melhorias de sistemas implantados e monitoramento da água ofertada para 

consumo humano. Em 2012 foi iniciada a organização dos serviços nos DSEI com a contratação de 

técnicos, a elaboração do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo 

Humano em Áreas Indígenas, em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS. 
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Quanto ao esgotamento sanitário, as ações incluem a implantação de novos sistemas e 

ampliação e melhorias dos sistemas existentes. Em 2012, não foram planejados projetos de 

esgotamento sanitário, pois o abastecimento de água ainda é prioridade nas aldeias indígenas. 

As melhorias sanitárias domiciliares visam dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos 

de condições sanitárias adequadas visando à prevenção e controle de doenças e agravos e tem como 

objetos mais solicitados os módulos sanitários, as fossas (sépticas, absorventes, etc.) e as cisternas. 

Já no manejo de resíduos sólidos o enfoque é no controle de vetores transmissores de 

doenças. Assim, o Departamento de Saneamento iniciou com os DSEI uma discussão para a 

definição de metodologia para manejo dos resíduos sólidos com o envolvimento das comunidades, 

trabalhadores e municípios. 

No período de 07 a 11 de maio de 2012, em Brasília, foi realizada a 1ª Oficina de 

Edificações e Saneamento Ambiental na Saúde Indígena, com o objetivo de capacitar os 

profissionais na execução de suas atividades no âmbito do DSEI.    

Após a capacitação, com base nos critérios de priorização e também nos recursos que 

couberam a cada DSEI, estes, elaboraram projetos os quais foram analisados pelos Departamentos 

de Saneamento e Gestão da SESAI. Após o orçamento ser descentralizado os processos licitatórios 

foram iniciados. A distribuição de recursos de saneamento foi estabelecida a partir de critérios 

estudados pela SESAI, da seguinte forma:  

 

I. Atribuiu-se pesos de 3, 2 e 1 aos DSEI com mortalidade infantil maior que 45, maior ou 

igual a 25 e menor ou igual a 45, e menor que 25, respectivamente; 

 

II. Atribuiu-se pesos 0,5, 1 e 1,5 aos DSEI com número de técnicos de nível superior entre 0 a 

1, 2 a 3, e 4 a 5, respectivamente; 

 

III. Atribuiu-se pesos 1; 0,5 e 0,25 aos Distritos Sanitários com aldeias sem abastecimento de 

água no intervalo de: maior que 50%; maior ou igual a 25% e menor ou igual a 50%; e 

menor que 25% , respectivamente; 

 

IV. Atribuiu-se pesos 0,75, 0,5, e 0,25 aos DSEI com população sem abastecimento de água no 

intervalo de maior que 50%, maior ou igual a 25% e menor ou igual a 50%, e menor que 

25%, respectivamente; e  

 

V. Atribui-se pesos 1,5 as aldeias que estão contidas nos municípios atendidos no programa 

de governo Brasil sem Miséria. 

Desta forma a Tabela II demonstra os critérios para distribuição de recursos de saneamento 

para os DSEI. 
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Tabela II – Critérios para Alocação de Recursos em Saneamento 

Mortalidade 

Infantil 
Técnicos N.S. Aldeias sem SAA População sem SAA Brasil sem miséria 

Peso Intervalo Peso Nº Técnicos N.S. Peso Intervalo Peso Intervalo Peso Intervalo 

3 > 45 0,5 0 a 1 1 > 50 0,75 > 50 1,5 S 

2 ≥ 25 ≤ 45 1 2 a 3 0,5 ≥ 25 ≤ 50 0,5 ≥ 25 ≤ 50 1 n 

1 < 25 1,5 4 a 5 0,25 < 25 0,25 < 25 - - 

Fonte: DSESI/SESAI 

 

Nesse sentido foram planejadas as seguintes ações para o exercício de 2012: 

 08 obras contratadas de implantação ou reforma/ampliação de CASAI; 

 03 obras contratadas de implantação ou reforma/ampliação de Polo Base; 

 06 obras contratadas de implantação ou reforma/ampliação de Postos de Saúde; 

 150 aldeias beneficiadas com a contratação de obras de implantação de sistemas de 

abastecimento de água; 

 200 aldeias beneficiadas com a contratação de obras de reforma/ampliação de sistemas 

de abastecimento de água; 

 100 aldeias beneficiadas com a contratação de obras de implantação ou 

reforma/ampliação de melhorias sanitárias domiciliares; 

 A SESAI com metodologia definida para manejo de resíduos sólidos nas aldeias com 

enfoque no controle de vetores transmissores de doenças; 

 Programa de monitoramento de água implantado em 700 sistemas de abastecimento de 

água; 

 SESAI possuir licença ambiental junto ao IBAMA; 

 SESAI com autorização para explorar recursos hídricos; 

 Relatório de acompanhamento das obras contratadas e executadas pela FUNASA no 

período de 2007 – 2011 apresentados a SESAI. 

Quanto ao alcance dos resultados e com base nos critérios de priorização de ações de 

saneamento e edificações definidos pela SESAI juntamente com as demandas dos Distritos 

Sanitários e com base no teto orçamentário de cada DSEI, em 2012 o DSESI analisou os seguintes 

projetos para obras de saneamento e edificações conforme a ilustração do Gráfico I: 

- 439 projetos de abastecimento de água sendo 393 aprovados, 46 não aprovados e 

retornados aos Distritos para adequação; 

- 113 projetos de melhorias sanitárias domiciliares sendo 98 aprovados e 15 não aprovados; 

- 132 projetos de estabelecimentos de saúde sendo 116 aprovados e 16 não aprovados e 

retornados aos Distritos para adequação; 
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Gráfico I - Quantitativo dos Projetos Analisados para Obras de Saneamento e Edificações 

 

Fonte: DSESI/SENAI 

 

Quanto aos resultados alcançados destacam-se a implantação de 128 sistemas de 

abastecimento de água, com um percentual de alcance da ordem de 85,33% em relação à meta 

programada (150). No que se refere às ampliações/reforma de sistemas de abastecimento de água 

existente, 86 reformas/ampliações foram realizadas perfazendo um percentual de 43% em relação a 

meta prevista. Ao todo foram programadas 350 aldeias beneficiadas com a implantação e 

reforma/ampliação de sistemas de abastecimento de água, dos quais 214 aldeias foram beneficiadas, 

atingindo um percentual de alcance de 61,14%, como resultado final. Ainda, sob a ótica do 

saneamento, 28 Melhorias Sanitárias Domiciliares foram construídas e 14 foram 

reformadas/ampliadas, perfazendo um percentual de alcance de 42% em relação à meta programada 

(100 aldeias beneficiadas). Logo, infere-se que das 450 aldeias programadas para receber o 

benefício das implantações/reformas/ampliações de sistemas de abastecimento de água e melhorias 

sanitárias domiciliares, cerca de 60% foi alcançado, com o beneficiamento de 256 aldeias, 

correspondente a cerca de 30.000 indígenas, sendo 21 aldeias beneficiadas pelo Programa Brasil 

Sem Miséria e as demais pela segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC II. 

 Quanto às edificações na Saúde Indígena, destacam-se a construção/reforma/ ampliação de 

06 CASAI, atingindo um percentual de alcance de 75% de cumprimento da meta programada (8 

CASAI); a implantação/reforma/ampliação de 3 Polos Base, atingindo um percentual de 100% de 

cumprimento da meta programada (3 Polos Base); e a implantação/reforma/ampliação de 9 Postos 

de Saúde, atingindo 150% de alcance em relação à meta prevista (6 Postos de Saúde), além de 1  

reforma/ampliação do DSEI Cuiabá. Ao todo se estima que mais de 33.000 indígenas sejam 

beneficiados com tais edificações. 

Destacam-se, como outros resultados ainda no setor de saneamento e edificações, a 

construção da proposta de metodologia para o manejo de resíduos sólidos, nas aldeias com enfoque 

no controle de vetores transmissores de doenças, em fase de finalização pela equipe do DSESI, com 

a participação dos DSEI com sugestões e propostas de ações em sua área de abrangência; a 

elaboração de um documento denominado Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para 

Consumo Humano em áreas indígenas – PMQAI juntamente com a Secretaria de Vigilância 

Sanitária - SVS, considerando as especificidades das áreas indígenas; a concessão de licença 

(Instalação e Operação) compartilhada entre a SESAI e a FUNASA para execução de obras de 

saneamento (sistema de abastecimento de água) em áreas indígenas junto ao IBAMA; e a 
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elaboração de documento orientativo para os DSEI fazerem a solicitação de outorga junto à Agência 

Nacional da Água - ANA para aprovação dos projetos de abastecimento de água. 

As dificuldades encontradas no exercício de 2012 que impactaram o alcance das metas 

planejadas na área de saneamento e edificações podem ser traduzidas na insuficiência de 

profissionais para apoiar os 34 Distritos Sanitários, haja vista que alguns DSEI ainda não possuem 

equipe satisfatória para elaboração de projetos e acompanhamento das obras e demais atividades 

inerentes à área. Dessa situação decorre outro complicador, que é a atual forma de contratação 

desses profissionais, realizada por meio de conveniadas ou contratos assemelhados. Fato que, pela 

rotatividade e precariedade desses contratos, fragiliza os vínculos institucionais e dificulta a 

constituição de uma equipe mais consistente e duradoura. Visando a solução desse problema a 

SESAI entregou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG a proposta de 

realização de concurso público, que também foi determinado pelo Ministério Público Federal, com 

contratação dos profissionais até dezembro/2013.  

Para o desenvolvimento das atividades de saneamento tais como: visitas as aldeias para 

levantamento de informações para elaboração de projetos, acompanhamento de obras em 

andamento, manutenção dos serviços técnicos e monitoramento da qualidade da água, as equipes do 

Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental – SESANI nos Distritos Sanitários não contam 

com transporte em número suficiente para realização de suas atividades. Além disso, acrescenta-se 

a insuficiência de computadores e softwares especiais em número adequado para a elaboração de 

projetos, comprometendo assim o alcance das metas estabelecidas pelos Distritos e pela 

Coordenação Central da SESAI.  Esta situação começou a ser resolvida com o empenho do 

processo de licitação para aquisição de alguns veículos e equipamentos ao final do exercício de 

2012. Também podemos citar que em 2012 iniciamos o processo para aquisição do software Auto 

Cad em número suficiente para atender aos 34 Distritos Sanitários Indígenas  que hoje se encontra 

na Coordenação Geral de Infraestrutura- CGIE do Ministério da Saúde.   

No âmbito do Departamento de Atenção a Saúde Indígena destacam-se às realizações 

referentes às atividades de Assistência Farmacêutica, Articulação Interfederativa, Produção e 

Cobertura das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena – EMSI e as Ações do Comitê de 

Gestão Integrada, criada em 05 de junho de 2012, com o objetivo de garantir direitos indígenas no 

que se refere à saúde e à segurança alimentar e nutricional, bem como a mitigação da 

vulnerabilidade desses povos, com altos índices de mortalidade infantil, por meio do fortalecimento 

das ações de atenção básica nos 34 DSEI. 

Como relação à Assistência Farmacêutica importa destacar que no mês de março de 2012, 

foi realizada em Brasília a oficina “Construindo as Diretrizes da Assistência Farmacêutica no 

SASISUS”. Como desdobramento elaborou-se minuta de Portaria contendo as Diretrizes da 

Assistência Farmacêutica do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. As Diretrizes foram 

revisadas e deverão ser publicadas no primeiro semestre de 2013.   

No que se refere à Articulação Interfederativa, o exercício de 2012 foi marcado pelo apoio, 

acompanhamento e assinatura de 12 Contratos Organizativos de Ação Pública (COAP) em regiões 

de saúde com população indígena dos estados de Mato Grosso do Sul (4 regiões de saúde) e Ceará 

(08 regiões de saúde), bem como a realização de duas Oficinas de Programação da Assistência à 

Saúde das Populações Indígenas, em Brasília (setembro) e Manaus (outubro). 

No que tange à produção e cobertura das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena-

EMSI destaca-se que todos os DSEI tiveram as escalas de trabalho das EMSI publicadas no site da 

SESAI como forma de acompanhar, supervisionar e avaliar essa cobertura. Através da avaliação de 

produção das EMSI, foram levantadas as informações de atendimentos prestadas por cada categoria 

profissional, conforme demonstram o gráfico II.  
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Para o cálculo da cobertura de atendimento, foi utilizado um indicador que considera a 

presença de atendimento mensal por médico ou enfermeiro nos Polo Base.  

Caso se evidencie pelo menos um atendimento no referido Polo Base, este é contabilizado 

como coberto no mês e ano considerado.  

 

Gráfico II - % anual de oferta de serviço em atenção básica por DSEI 

 

Fonte: DASI/SESAI 

 

Quanto às ações do Comitê de Gestão Integrada durante o ano de 2012, no atendimento em 

áreas de difícil acesso em 10 DSEI prioritários, foram desenvolvidas atividades em parceria com o 

Ministério da Defesa e com outras instituições, como O Grupo Hospitalar Conceição e a 

Organização Não Governamental Expedicionários da Saúde. Tais atividades tiveram como objetivo 

o reforço das ações de rotina, com enfoque no atendimento de gestantes, crianças e mulheres em 

idade fértil. Com destaque a realização de 6.632 atendimentos médicos, 28.636 atendimentos de 

enfermagem, 3.767 atendimentos odontológicos e 4.335 exames. 

Durante as ações nos DSEI Yanomami e Leste Roraima, em parceria com a Organização 

não Governamental Expedicionários da Saúde, foram realizados procedimentos cirúrgicos (hérnia e 

catarata principalmente), com ênfase na população adulta, em uma base comum estruturada no 

DSEI Leste Roraima. Não foram realizados procedimentos cirúrgicos nas ações em outros DSEI.  

Nas ações nos DSEI Alto Juruá e Alto Purus, foram realizados atendimentos com médicos 

do Grupo Hospitalar Conceição nas áreas remotas, em parceria com o Ministério da Defesa - MD. 

No DSEI Alto Juruá não foram realizados atendimentos odontológicos, em função da priorização de 

outras atividades. 

No DSEI Altamira a ação de atendimento foi realizada em parceria com a empresa Norte 

Energia - NESSA, com o reforço do atendimento regular para todas as aldeias. Neste DSEI também 

não foram priorizadas os atendimentos odontológicos durante a ação.  
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Para a ação no DSEI Xavante, foi realizado o reforço do atendimento com o suporte da 

SESAI Brasília. A ação de atendimento no DSEI Mato Grosso do Sul ocorreu durante a realização 

da Operação Ágata, em parceria com o Ministério da Defesa, conforme Tabela III, IV, V e VI. 

 

Tabela III – Cobertura das Ações de Atendimento em Áreas de Difícil Acesso - 2012 

DSEI 
Data 

início 

Data 

fim 
Parceiro Pop 

Pop da área 

Atendida 

Cobertur

a (pop) 
Aldeias 

Aldeias 

atendidas 

Cobertura 

(Aldeia) 

A R Juruá 01/jun 11/jun MD 14.012 5.214 37,00% 115 48 42,00% 

A R Purus 01/jun 11/jun MD 9.649 3.201 33,00% 120 52 43,00% 

Xavante 07/jul 07/ago SESAI 16.963 16.963 100,00% 212 212 100,00% 

Altamira 12/jul 21/jul NESSA* 2.925 1.114 38,00% 34 17 50,00% 

MS 06/ago 10/ago MD 70.383 24.493 35,00% 78 19 24,00% 

V Javari 12/out 02/dez MD 5.330 5.330 100,00% 61 61 100,00% 

A R Negro 05/nov 05/dez MD 35.450 11.176 32,00% 694 146 21,00% 

A R Solimões 09/nov 08/dez MD 53.201 14.230 27,00% 183 70 38,00% 

Yanomami 07/nov 14/nov Exp** 20.573 20.573 100,00% 274 274 100,00% 

L Roraima 07/nov 14/nov Exp** 40.989 40.989 100,00% 319 319 100,00% 

TOTAL 

   

269.475 81.721 30,33% 2.090 625 29,90% 

Fonte: DASI/SESAI 

 

A cobertura de atendimento foi calculada utilizando a população das áreas atendidas sobre o 

universo total de população e aldeias dos DSEI. As ações de atendimento com o MD e outros 

parceiros foram variadas, abrangendo em alguns casos toda a população do DSEI e em outros 

apenas a população de áreas de difícil acesso específicas, que não recebiam atendimento regular há 

mais tempo. 

 

Tabela IV - Atendimentos Realizados nas Ações de Atendimento em Áreas de Difícil Acesso 

DSEI > 5 anos Médicos Enfermagem Odontológicos Exames Cirurgias Resgates 

Alto Rio Juruá 734 1183 1376 0 0 0 7 

Alto Rio Purus 510 1211 825 1050 0 0 7 

Xavante 3135 760 9029 85 0 0 0 

Altamira 234 0 846 0 420 0 0 

Mato Grosso do Sul 206 234 426 148 78 0 0 

Vale do Javari 797 476 3497 91 140 0 4 

Alto Rio Negro 932 0 6907 1252 132 0 5 

Alto Rio Solimões 2124 624 3586 799 0 0 2 

Yanomami 
0 2144 2144 342 3565 317 0 

Leste Roraima 

TOTAL 8.672 6.632 28.636 3.767 4.335 317 25 

Fonte: DASI/SESAI 
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Nos DSEI alto Juruá e Altamira não foram realizados atendimentos odontológicos durante 

as ações, conforme texto descrito acima. 

Nos DSEI Yanomami e Leste Roraima não foram atendidos crianças menores de 5 anos, 

pois a ação tinha o objetivo de realizar procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade para a 

população adulta.  

Nos DSEI Juruá, Purus, Xavante e Alto Solimões não foram realizados exames 

complementares, pela dificuldade encontrada nestes locais para conservação dos testes e insumos.  

Nos DSEI Xavante, Altamira, Mato Grosso do Sul, Yanomami e Leste Roraima não foram 

necessários procedimentos de resgate de urgência durante as atividades.   

 

Tabela V- Profissionais Envolvidos nas Ações de Atendimento em Áreas de Difícil Acesso - 2012 

DSEI Médicos Enfermeiros Tec. Enfermagem Odontólogos Suporte 

Alto Rio Juruá 7 8 16 0 70 

Alto Rio Purus 6 8 14 6 86 

Xavante 2 9 18 1 2 

Altamira 0 3 12 0 0 

Mato Grosso do Sul 4 4 8 3 1 

Vale do Javari 5 16 31 1 12 

Alto Rio Negro 1 7 15 6 13 

Alto Rio Solimões 3 6 12 6 11 

Yanomami 19 20 24 2 105 

TOTAL 47 81 150 25 300 

  Fonte: DASI/SESAI 

 

Tabela VI - Meios Envolvidos nas Ações de Atendimento em Áreas de Difícil Acesso - 2012 

DSEI Medicamentos 

Extra (Kg) 
Aeronave Embarcações Veículos 

Alto Rio Juruá 400 Kg 2 9 2 

Alto Rio Purus 400 Kg 0 10 3 

Xavante 400 Kg 0 0 9 

Altamira - 0 0 0 

Mato Grosso do Sul - 0 0 10 

Vale do Javari 400 Kg 2 12 3 

Alto Rio Negro 1000 Kg 
1 

10 9 

Alto Rio Solimões 500 Kg 12 9 

Yanomami 
2000 Kg 1 0 68 

Leste Roraima 

TOTAL 5100 5 53 113 

  Fonte: DASI/SESAI 
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Na área de imunização destaca-se o desempenho alcançado de 72,3% de crianças aldeadas < 

7 anos de idade com esquema vacinal completo, de acordo com o calendário básico de vacinação da 

criança indígena. Importa-se em registrar que as atividades de rotina de vacinação das EMSI 

monitoradas, tais como a vacinação de rotina implementada em 85,4% das aldeias, em pelo menos 

quatro vezes ao ano, assim como o apoio aos DSEI na realização de capacitação em sala de vacina, 

rede de frio, eventos adversos pós-vacinais e BCG, com destaque à capacitação de 552 profissionais 

em diversos temas relacionados com a Imunização, foram determinantes para o cumprimento 

exitoso da meta. Ressalta-se ainda na organização das reuniões técnicas para atualização dos 

profissionais sobre imunização (rede de frio, qualidade da informação e indicadores) e vigilância 

epidemiológica das doenças imunopreveniveis. 

O monitoramento e consolidação das informações de pessoas com esquema completo de 

vacinação, da campanha de influenza e da periodicidade de entrada das EMSI em área com vacina 

foram realizados durante todo o ano. Além disso, foram consolidadas e qualificadas as informações 

sobre o Mês de Vacinação da população Indígena - MVPI e sobre a Operação Gota. Nesse sentido 

foram imunizados 395.696 indígenas, o correspondente a 74% de cobertura no universo de 534.518 

pessoas. Com relação às crianças menores de 7 anos destaca-se a imunidade de 83.207 crianças, o 

que corresponde a 71,9% de cobertura, considerando o universo de crianças nessa faixa etária 

(115.649). 

Na realização da Campanha de Influenza, cuja meta mínima programada situava-se em 80% 

de cobertura, alcançou os seguintes resultados: 

I. Menores de 2 anos: 23.201 pessoas vacinadas (90,54%); 

II. População com 60 anos ou mais: 25.118 pessoas vacinadas (81,04%); 

III. População Geral: 434.010 pessoas vacinadas (80,35%); 

IV. Gestantes: 6.412 vacinadas; e 

V. Profissionais de Saúde: 4.513 vacinados. 

Para apoiar a realização do MVPI nos DSEI, foram organizadas duas reuniões técnicas (ver 

quadro de eventos) e atividades de monitoria in loco das ações de vacinação em 09 (nove) DSEI. Os 

34 DSEI realizaram o MVPI, no período de 05/05 a 02/06/2012, alcançando os seguintes resultados 

(dados referentes a 34 DSEI, sujeitos a correção): 128 polos base (98,4%) e 1.292 aldeias (96,2%), 

envolvendo a atuação de 3.022 profissionais, 49,9% deles sendo AIS e AISAN. 

Dentre os principais indicadores avaliados ressalta-se 1.335 Mulheres em Idade Fértil (MIF) 

vacinadas com a 3° dose da vacina dupla adulto (69,0%); 10.129 idosos vacinados com a vacina 

contra a influenza (88,45%); 9.980 crianças < 5anos (58,1%) vacinadas com Tetravalente ou 

Pentavalente. 

Nos grupos prioritários, pactuou-se vacinar durante a ação 4.510 crianças < 1 ano, 20.500 

crianças de 1-4 anos, 47.133 MIF e 11.240 idosos de 60 anos e mais. Foram vacinadas 6.978 

crianças < 1ano (154,7% em relação ao pactuado inicialmente), 24.723 crianças de 1-4anos 

(120,6% em relação ao pactuado inicialmente), 50.524 MIF (107,1% em relação ao pactuado 

inicialmente), 11.056 idosos com 60 anos e mais (98,4% em relação ao pactuado inicialmente) e 

2.549 gestantes. No total foram aplicadas 271.236 doses de vacina, e vacinadas 185.984 pessoas.  

A Operação Gota foi realizada em 06 DSEI (Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Médio Rio 

Solimões, Médio Rio Purus, Vale do Javari e Amapá): 5.351 pessoas foram vacinadas, com 

aplicação de 7.839 doses de vacinas; abrangência de 29 (93,5%) Polos Base e 238 (85,6%) aldeias;  

utilizou-se 96,2% (217:50) das horas-voo planejadas. Houve envolvimento de 85 profissionais de 

saúde.  
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Além da vacinação, outras atividades foram realizadas pelos profissionais de saúde durante 

a realização da Operação Gota, aproveitando a oportunidade de acesso às aldeias, como consultas, 

remoções, teste rápido HIV/Sífilis, Coleta PCCU, Busca ativa de Tracoma e Sintomáticos 

Respiratórios, etc.. Foram identificados os seguintes agravos à saúde: diarreia, doenças do aparelho 

respiratório, Hepatite B e ocorrência de óbitos. 

Como estratégia de atuação para o alcance do objetivo estratégico é de fundamental 

importância a periodicidade regular das ações de imunização nas aldeias, realizando no mínimo 04 

(quatro) entradas em área com vacina durante o ano. Outros fatores também contribuem, como a 

presença de profissionais qualificados, parcerias com outros níveis de gestão e outras instituições, 

disponibilidade de equipamentos, disponibilidade de transporte adequado, etc.  

De um modo geral, o conjunto das ações realizadas contribuiu para o alcance da meta 

estabelecida, bem como para o cumprimento da finalidade da ação proposta. No entanto, esses 

dados não são homogêneos entre os Distritos, pois dependem da capacidade local de execução. 

Complementarmente às atividades de rotina, as demais estratégias como MVPI e Operação Gota 

reforçaram consideravelmente os esforços empreendidos para que a meta pudesse ser atingida. 

Além das atividades mencionadas, cabe destacar que houve melhoria do planejamento das ações de 

vacinação pelos DSEI e divulgação dos cronogramas de entrada em área para a população indígena. 

Quanto às ações de alimentação e nutrição destaca-se a distribuição pelo GT ADA - Ação de 

Distribuição de Alimentos, de aproximadamente 62.000 cestas de alimentos, divididas em 04 etapas 

no exercício de 2012, beneficiando 16.000 famílias indígenas em 18 DSEI.  

Quanto ao monitoramento dos dados do SISVAN indígena ressalta-se que foi realizado 

semestralmente. De acordo com dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, 31,8% 

das crianças indígenas apresentaram déficit de peso para a idade (risco nutricional, baixo peso e 

muito baixo peso), número significativamente maior que os dados da população geral brasileira, 

conforme demonstrado pela ilustração do Gráfico III.  

 

GRÁFICO III - Distribuição do estado nutricional de crianças menores de 05 anos conforme peso/ 

idade (1º semestre 2012).  

 

Fonte: DASI/SESAI 

Obs.: Os dados gerais da população brasileira foram avaliados com referência nas curvas OMS de 

avaliação do crescimento; a saúde indígena utiliza as curvas NCHS para tal avaliação. 
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Com relação às atividades de alimentação e nutrição ressaltam-se as ações do Programa de 

Suplementação de Ferro e Vitamina, com destaque à implantação do referido programa em 6 DSEI, 

além da distribuição de 43.600 frascos de Sulfato Ferroso em Xarope, 615.500 comprimidos de 

Sulfato Ferroso, 461.000 comprimidos de Ácido Fólico, 12.000 doses de Vitamina A (100.000UI) e 

123.700 doses de Vitamina A (200.000UI). Destacam-se também a distribuição de 2.900 balanças 

para 34 DSEI, sendo 1.400 Balanças do tipo Pediátricas Suspensas e 1.500 do tipo Balanças 

Portáteis Digitais Adulto.  

Quanto à saúde da Mulher destacam-se a realização de oficinas, tais como a Oficina 

Nacional para qualificação da Vigilância do Óbito Infantil e Materno Indígena bem como a 

definição do fluxo de investigação dos óbitos indígenas e duas oficinas no IMIP, com 32 

profissionais capacitados para multiplicação da estratégia. Destacam-se ainda a implementado um 

FORMSUS de vigilância do óbito para monitoramento dos casos notificados e investigados e a 

realização dos processos de multiplicação nos DSEI Amapá e Norte Pará, Guamá-Tocantins, 

Cuiabá, Alto Rio Solimões, Alto Rio Juruá e Pernambuco. 

Ainda nessa mesma ação destacam-se a implantação o Sistema de Informação de Centro de 

Testagem e Aconselhamento - SICTA nos DSEI Alto Rio Solimões e Vale do Rio Javari; a 

distribuição dos testes rápidos diretamente aos DSEI pelo Programa DST/AIDS/HV/SVS/MS; e 03 

Manejos de hepatites virais com 298 indígenas avaliados (74,5%) no DSEI Vale do Javari, onde 

foram encontrados 34 (trinta e quatro) casos positivos, sendo 21 deles hepatite B, sendo que destes, 

13 apresentaram co-infecção com hepatite D. 

Considerando a ampliação do acesso da população indígena ao diagnóstico de HIV, sífilis e 

hepatite B e C, sendo que os DSEI Alto Rio Solimões, Vale do Javari, Leste Roraima, Manaus e 

Yanomami, destacam-se pela cobertura média de 94% de sua população sexualmente ativa, com a 

realização dos manejos de hepatites virais foi possível confirmar os casos identificados pelo 

inquérito realizado e ofertar tratamento, embora ainda não em sua totalidade. Ressalta-se ainda uma 

maior disponibilização dos preservativos nos DSEI, assim como aumento de sua aceitação em área 

indígena. Nesse sentido verifica-se uma diminuição do número de infecções por HIV entre 

mulheres indígenas ao longo dos anos, conforme Tabela VII, em pese tenha ocorrido uma elevação 

no número de óbitos, demonstrada pela Tabela VIII. 

 

Tabela VII - Casos de gestantes indígenas infectadas pelo HIV por ano do parto – 2007/2012 

2007 2008 2009 2010  2011 2012 Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

21 0,3 27 0,4 21 0,3 26 0,4 14 0,2 15 0,4 197 0,3 

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais   

Nota: Casos notificados no SINAN até 30/06/2012 - Dados preliminares para os últimos 5 anos. 

 

Tabela VIII- Óbitos por AIDS (número e percentual), em indígenas, por sexo e ano do óbito. 

Brasil, 2000-2011 

Ano Masculino Feminino Total 

No. % No. % No. % 

2000 19 0,3 11 0,4 30 0,7 

2001 6 0,1 5 0,2 11 0,3 

2002 6 0,1 0 0,0 6 0,1 

2003 3 0,0 4 0,1 7 0,1 

2004 7 0,1 7 0,2 14 0,3 
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2005 11 0,2 7 0,2 18 0,4 

2006 6 0,1 6 0,2 12 0,3 

2007 5 0,1 3 0,1 8 0,2 

2008 11 0,2 8 0,2 19 0,4 

2009 17 0,2 10 0,3 27 0,5 

2010 12 0,2 12 0,3 24 0,5 

2011 18 0,2 12 0,3 30 0,5 

Total 121 1,8 85 2,5 206 4,3 

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 

 

Com relação às ações contra a malária destaca-se a criação de um GT de malária com a 

participação da SESAI, DSEI, Programa Nacional de Controle da Malária/SVS/MS, OPAS, 

instituições de ensino e pesquisa e representantes indígenas. Também se destaca a adequação do 

SIVEP para necessidades da área indígena e a elaboração de portaria conjunta com a SVS 

regulamentando a notificação dos casos de malária em área indígena. 

No campo da saúde mental destaca-se a contratação de Profissionais, tais como 3 

psicólogos, 2 antropólogos, 1 psiquiatra e 2 enfermeiros contratados como colaboradores eventuais 

para realização de ações de prevenção ao suicídio e cuidado às pessoas em vulnerabilidade nas 

aldeias karajá; a contratação de profissionais das EMSI e profissionais capacitados no cuidado às 

tentativas de suicídio e às pessoas com vínculos próximo às vítimas de suicídio; as ações previstas 

no Plano Emergencial desenvolvidas nas comunidades Karajá; realização das Oficinas culturais, de 

saúde, rituais e jogos indígenas como parte da estratégia de promoção à saúde, entre ouras 

atividades. O gráfico IV ilustra as quantidades de tentativas e óbitos por suicídio no DSEI Araguaia 

no ano de 2012. 

 

Gráfico IV – Quantidade de Tentativas e Óbitos por suicídio em 2012 

 

Fonte: DASI/SESAI 

 

Quanto à saúde bucal destaca-se a participação da SESAI no Programa Governamental 

Brasil Sorridente, implantado em 13 DSEI, com 100% do Ionômero adquirido e entregue 87% dos 

instrumentais.  
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Destaca-se a compra de 25 UOM e entregues aos DSEI, bem como a 1ª parcela de kits de 

higiene bucal composto por creme, escova, fio dental e protetor de cerdas para provimento à 

população indígena. 

Destaca-se a construção do Projeto Brasil Sorridente Indígena em Altamira como parte da 

estratégia de governo para os grandes empreendimentos realizados na região. No entanto, a 

implantação do Programa Brasil Sorridente Indígena para o ano de 2012 não foi realizada, pois 

somente foram contemplados os distritos que possuem acesso terrestre e que receberiam a UOM. 

Como possíveis obstáculos à execução das ações de saúde indígena destacam-se a 

deficiência na estruturação dos DSEI, seja em relação à quantidade insuficiente de recursos 

humanos, seja em relação aos recursos logísticos (barcos, motores, carros), sobretudo na região 

amazônica. Outras dificuldades que merecem destaque são: rotatividade de profissionais nos DSEI; 

dificuldade para contratação de profissionais médicos; a dificuldade de aquisição de medicamentos 

e insumos; a inadequada qualificação profissional para realizar ações de saúde num contexto 

intercultural, indisponibilidade de medicamentos em alguns locais para efetuar o tratamento 

oportuno e a baixa adesão ao tratamento de algumas patologias por parte dos indígenas. 

Para o enfrentamento desses problemas a SESAI tem realizado capacitações para área meio 

e fim estruturando melhor os DSEI. Com relação à deficiência de recursos humanos a SESAI 

recebeu profissionais médicos advindos do Programa de Valorização do Profissional da Atenção 

Básica PROVAB, bem como, solicitou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MPOG a realização de Concurso Público, determinado também pelo Ministério Público Federal, 

para realização em 2013. 

A SESAI solicitou também a criação de carreira com gratificação específica para os 

trabalhadores da saúde indígena, na perspectiva de conseguir a fixação dos profissionais nas áreas 

de difícil acesso. Ainda foi implementado novas formas para aquisição de insumos estratégicos para 

saúde (medicamentos e material médico-hospitalar), por meio de compras centralizadas e entregas 

centralizadas para os DSEI da região Amazônica e entregas descentralizadas para os outros DSEI.  

Não obstante, tem investido na redefinição de um modelo de atenção primária capaz de 

direcionar e nortear os serviços de saúde indígena com foco na família indígena, adaptado às 

realidades e ao contexto cultural locais, com ações programáticas de assistência, vigilância e 

promoção da saúde regulares e sistematizadas. No final de 2012 ainda foram realizados empenhos 

das licitações concluídas para aquisição de recursos logísticos com entrega em 2013.   

No âmbito da gestão o Departamento de Gestão da Saúde Indígena - DGESI traz no bojo de 

suas realizações em 2012, diversas ações, dentre elas o fortalecimento dos sistemas de informação e 

dos processos de monitoramento e avaliação, vigilância em saúde, infraestrutura, tecnologia e 

interoperabilidade com os Sistemas de Informação de saúde do SUS; a conclusão da migração da 

rede lógica da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde em todos os 

DSEI; a implantação das Unidades Gestoras Autônomas em todos os DSEI; o início do processo de 

inventário e a transferência de bens patrimoniais móveis e imóveis, e acervo documental da 

FUNASA para a SESAI; e a interlocução com as áreas do Ministério da Saúde para a deflagração 

de processos licitatórios, cujo objeto é adquirir/contratar no nível central (aquisição de veículos, 

medicamentos, etc.). 

O DGESI como responsável pelo exercício das atividades no nível central da SESAI buscou 

intensificar o apoio aos DSEI, a fim de evitar má gestão do orçamento destinado à prestação de 

serviços de saúde as populações indígenas. Cite-se como exemplo, a Publicação da Portaria nº 

24/2012 que teve como objetivo principal a realização de análise situacional da execução de boa 

parte dos contratos celebrados pelos 34 Distritos da SESAI.  
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Neste sentido os técnicos da área de gestão estiveram presentes nos Distritos avaliando a 

execução dos referidos contratos por amostragem, contribuindo para a organização da área meio no 

atendimento da população indígena. 

Ainda nesta área em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 1.338 de 28 de junho de 

2012 a gestão analisou 397 processos licitatórios garantindo correta instrução processual.  

Instituiu também a figura dos apoiadores, em número de 10, cujo objetivo é esclarecer 

dúvidas relacionadas à gestão de contratos administrativos, instrução de processos licitatórios e 

realizar interlocução entre as áreas do nível central da SESAI e do Ministério da Saúde com os 34 

DSEI. Segue abaixo o Gráfico V que demonstra e ilustra o quantitativo de contratos celebrados e 

em fase de licitação.  

 

Gráfico V – Total de Contratos e Licitações dos DSEI em 2012 

   

Fonte: DGESI/SESAI 

 

A gestão elaborou ainda vários termos de referência para aquisição de medicamentos, 

veículos, equipamentos de informática, odontológico e médico hospitalar, dentre outros no sentido 

de auxiliar os Distritos, bem como, melhor atender a população indígena. 

Além disso, em 2012 o DGESI implantou o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 

Farmacêutica - Horus em 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas. O Horus foi desenvolvido 

com o fim de qualificar e ampliar o acesso da população aos medicamentos. Foram realizadas várias 

oficinas de capacitação para os trabalhadores que vão operar o Sistema Horus.  

Outro ponto relevante foi à implantação da nova versão do SIASI – Sistema de Informação 

de Atenção à Saúde Indígena em todos os 34 Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena. Este 

sistema tem a função de monitorar os dados voltados à atenção da saúde indígena. Exemplo: 

Gestação, vigilância nutricional, óbitos e demais casos relacionados à saúde da população indígena.  



43 

 

Em dezembro de 2012 foi realizado um projeto piloto nos DSEI Mato Grosso do Sul e Alto 

Rio Solimões sendo o mesmo aprovado. Neste sentido em 2013 foram realizadas oficinas de 

capacitação dos trabalhadores de saúde que vão operar o sistema que terá sua implantação iniciada 

em maio de 2013. 

Na área do desenvolvimento de pessoas foram realizadas várias capacitações atendendo as 

demandas dos DSEI e das demais diretorias da SESAI melhorando a capacidade de execução da 

área meio: Treinamento no Sistema Ticket Car; Licitações de obras e saneamento com foco no 

RDC – Regime Diferenciado de Contratação; Capacitação em gestão documental para manuseio do 

SIPAR – Sistema de Integrado de Protocolo e Arquivo; SIAFI – Sistema de Administração 

Financeira e Execução Orçamentária, Financeira e Contábil sendo este realizado em parceria com o 

Fundo Nacional de Saúde. 

No ano de 2012 a gestão foi marcada por algumas dificuldades como o quadro reduzido de 

pessoal e pouca qualificação para execução das atividades relacionadas à área meio, questões que 

serão resolvidas com a criação da carreira específica para atender a população indígena, bem como, 

a realização de concurso público, atos estes já solicitados ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão pelo Ministério da Saúde. 

Outro fator relevante e que dificultou o avanço das ações nos Distritos está relacionado à 

baixa velocidade da conexão de internet, como exemplo, a impossibilidade de utilização de 

software adequado para a elaboração de projetos na área de saneamento e edificações. Além disso, à 

carência de profissionais para apoiar os DSEI em questões relacionadas à área de informática. No 

entanto, tratativas estão sendo realizadas com o DATASUS na busca de melhorias para a resolução 

do problema.  

Ainda em 2012 deu-se continuidade ao processo de inventário dos bens patrimoniais dos 

DSEI/SESAI faltando à conclusão dos mesmos tendo em vista divergências entre as informações da 

SESAI/ FUNASA questão que está sendo resolvida com reuniões periódicas.  

 Mesmo diante das dificuldades acima apontadas, acredita-se que em virtude do 

compromisso e do esforço da gestão grande parte dos projetos e das ações foram efetivamente 

concluídos no ano de 2012. 

Na área da Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos para Atuação em 

Contexto Intercultural – CODEPACI no ano de 2012 com o intuito de atender a Decisão Normativa 

do TCU nº 119/2012 que determina que todas as Unidades jurisdicionadas registrem as informações 

sobre indicadores utilizadas para monitorar e avaliar a gestão foi realizado o redimensionamento da 

força de trabalho.  

Feita a manutenção necessária no quadro de pessoal para a área fim, iniciamos a averiguação 

da efetividade e real necessidade de cada DSEI o que chamamos de Redimensionamento da Área 

fim. Em consonância com o DASI e com o DSESI foi elencado a categoria profissional e a 

quantidade necessária para cada DSEI de acordo com o contingente populacional indígena coberto 

pelo mesmo. 

Foram realizadas diversas visitas para a confecção das Análises Situacionais sendo gerado 34 

relatórios que contém as seguintes informações: 

 Identificação do Distrito (extensão territorial, população indígena e mapas de 

distribuição dos polos, etnias atendidas e quantidade de aldeias); 

 Descrição de cada categoria profissional necessária no Distrito; 

 Desenho do polo (postos e aldeias); 
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 Dimensionamento da EMSI (distribuição entre EMSI, Casa de Saúde do Índio 

(CASAI) e Núcleo de Apoio à Saúde Indígena (NASI); 

 Critérios utilizados para o redimensionamento. 

Após o levantamento realizado foi constatado a necessidade de contratação de 19.020 

trabalhadores para a área fim. Nesta época havia 8.975 profissionais, sendo possível somente à 

contratação de 5.947, totalizando 14.922 trabalhadores/profissionais, conforme a ilustração do 

Gráfico VI. 

 

Gráfico VI – Força de Trabalho na Saúde Indígena  

 
           2011           2012            2013  

Fonte: CODEPACI  

* Em discussão com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério Público Federal e o Ministério 

Público do Trabalho. 

 

No decorrer do redimensionamento alguns entraves foram identificados como a 

impossibilidade de incremento, em curto prazo, da totalidade da demanda diagnosticada para 

atender a população indígena.  

Além da questão acima nos deparamos com a dificuldade de manutenção das equipes 

contratadas em 2011. De acordo com os Departamentos de Atenção à Saúde e o de Saneamento, a 

rotatividade de profissionais foi um dos fatores  que mais prejudicou as atividades desenvolvidas 

em área indígena. Especialmente para o Saneamento a falta de engenheiros e arquitetos; 

Com intuito de superar estes problemas foi solicitado ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão - MPOG à criação de Carreira específica para a Saúde Indígena com 

contratação e remuneração diferenciada para atuação em área fim (aldeia), para tal, o Ministério 

Público do Trabalho (MPT) determinou que fosse realizado um concurso público específico para a 

área indígena.  
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Há que se ressaltar que a União (Ministério da Saúde - MS e Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão - MPOG) assinou o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Conciliação Judicial 

com o Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal em 29 de junho de 2012 que 

prevê a realização de concurso somente em 2013 para substituição de todos os trabalhadores 

contratados por meio de convênios por servidores públicos, efetivos ou temporários, até 2015, 

sendo 4.041 efetivos e mais 2.632 AIS e AISAN que serão contratados por meio de processo 

seletivo simplificado (Contrato Temporário da União), conforme Tabela IX. 

 

Tabela IX - 1º Termo de Conciliação Judicial – 02/07/2012 

SERVIDORES EM 

CARGOS 

EFETIVOS 

Até 31/03/2013, no mínimo 2.500 servidores, sendo que o concurso será realizado até 

31/12/2012; 

Até 31/12/2013, no mínimo 1.541 servidores; 

Até 31/12/20114, no mínimo 2.163 servidores; 

Até 31/12/2015, no mínimo 685 servidores. 

CONTRATOS 

TEMPORÁRIOS DA 

UNIÃO – CTU – AIS 

E AISAN 

Até 31/12/2013, no mínimo 2.632 trabalhadores; 

Até 31/12/2014, no mínimo 1.264 trabalhadores; 

Até 31/12/2015, no mínimo 2.202 trabalhadores. 

Fonte: 1º TCJ/MS/MPOG/MPT 

 

Na reunião entre os entes interessados (MS, MPOG e MPT) ficou definido que seria 

elaborado um Segundo Termo Aditivo ao Termo de Conciliação Judicial, em que estão previstas 

alterações das alíneas “a” e “b” da Clausula Terceira do Primeiro Termo de Ajuste, assegurando a 

realização do concurso em 2013, para provimento dos cargos e posse dos concursados até 

31/12/2013, conforme Tabela X. 

 

Tabela X - 2º Termo de Conciliação Judicial – 18/12/2012 

SERVIDORES EM CARGOS 

EFETIVOS 

Até 31/12/2013, no mínimo 4.041 servidores; 

Até 31/12/2014, no mínimo 2.163 servidores; 

Até 31/12/2015, no mínimo 685 servidores. 

Fonte: 2º TCJ/MS/MPOG/MPT 

 

Foi solicitado pelo Ministério da Saúde o adiamento do concurso em virtude de dificuldades 

para cumprimento dos prazos e termos do Primeiro Termo Aditivo, principalmente no que se refere 

à previsão de cotas para indígenas, para cumprir o acordo, a SESAI definiu os seguintes prazos para 

a realização do concurso: 

 Edital do Concurso publicado até julho de 2013; 

 Concurso realizado até setembro de 2013; 

 Servidor e trabalhador selecionado até dezembro de 2013. 
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Por outro lado, o ponto crítico observado é a realização do concurso que está fora da 

governabilidade da SESAI, pois depende de autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão - MPOG. O que pode ser feito internamente é manter a força de trabalho contratada e 

capacitá-la. 

Devem ser discutidas também formas alternativas de contratações que venham substituir ou 

ser alternativas às atuais (convênios e concurso público), garantindo que a gestão de pessoas no 

SASISUS não tenha as amarras que o Regime Jurídico Único - RJU impõe. 

Salientamos que uma medida paliativa para contratações emergenciais, substituições devem 

ser previstas e legalizadas, para que as demandas sejam atendidas a contento em prol da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Todas essas medidas não configuram ainda uma política de Gestão de Pessoas para a saúde 

indígena, que deve ser construída levando em conta a especificidade dos povos indígenas, seus 

locais de moradia, seus costumes, o respeito às práticas de saúde e medicinas tradicionais. Assim, 

essa política deverá assegurar uma remuneração diferenciada, criar mecanismos legais para 

assegurar que os profissionais indígenas já formados possam ser contratados e criar incentivos para 

que haja formação de novos quadros nas diferentes categorias profissionais.  

Com relação à política de educação permanente a CODEPACI está em processo de 

construção envolvendo parcerias estratégicas, metodologias e tecnologia que permita qualificar a 

força de trabalho do SASISUS e ampliar a capacidade de resposta da rede de saúde, entendendo que 

as atividades de capacitação para a rede de saúde indígena têm os pressupostos: 

 Favorecer a solução de problemas previamente identificados; 

 Valorizar as práticas tradicionais do cuidado; 

 Auxiliar na promoção da atenção integral à saúde;  

 Promover a gestão de pessoas; 

 Fortalecer a autonomia dos DSEI; 

 Auxiliar na implementação de modelos de saneamento e edificações sustentáveis 

Como principais desafios, da CODEPACI, na implantação da política de educação 

permanente, destacamos: 

 Criar o Comitê de Capacitação com representação dos departamentos e coordenações 

da SESAI 

 Fortalecer os Processos de Educação Permanente nos DSEI e na SESAI; 

 Definir os pontos focais de cada área técnica da SESAI para educação permanente; 

 Instituir as rodas de conversa mensais nas áreas técnicas da SESAI e dos DSEI – 

favorecendo melhoria nos processos de trabalho; 

 Acompanhar a agenda prioritária de qualificação dos profissionais da saúde indígena, 

de acordo com o objetivo estratégico da SESAI, considerando as necessidades 

levantadas pelos DSEI no Plano Anual de Capacitação. 

A CODEPACI com o intuito de aproximar a realidade dos DSEI, bem como se aprofundar 

em quais são as reais necessidades para qualificação e capacitação de sua rede de trabalhadores, 

criou o Plano Integrado de Capacitação- PIC, solicitando aos 34 DSEI apresentação de suas 

propostas de capacitação para 2012 por meio do sistema FORMSUS (plataforma do 

DATASUS/MS).  
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Para a elaboração do PIC foi sugerido atender ao seguinte princípio: “Toda atividade de 

capacitação deveria ser organizada para responder a um problema concreto enfrentado pelo DSEI”. 

Devido ao grande volume de propostas recebidas do PIC, ocasionou a não execução das 

mesmas, pelo fato da SESAI, na ocasião, não dispor de recursos financeiros suficientes para a 

execução de todas as propostas recebidas.  

Entretanto, as propostas apresentaram um retrato das necessidades dos DSEI. Diante disso, 

todos os DSEI foram orientados a considerar este levantamento como subsídio para elaboração 

Plano Anual de Capacitação de 2013, como forma de haver uma continuidade nas expectativas e 

especificidades demonstradas anteriormente. 

Este levantamento foi realizado no período de março a maio de 2012 e a CODEPACI 

recebeu o total de 546 propostas definidas por áreas a saber: 

 Área de Atenção a Saúde Indígena: 213 propostas 

 Área de Saneamento e Edificações: 54 propostas 

 Área de Gestão: 257 propostas 

 Área de Controle Social: 22 

Outra ação importante com o objetivo de nortear e orientar a CODEPACI/SESAI/MS 

quanto à formulação de um Programa de Formação em Saúde para Agentes Indígenas de Saúde - 

AIS e Agentes Indígenas de Saneamento - AISAN em consonância com a Política de Educação 

Permanente do SUS para estes trabalhadores foi à elaboração do levantamento do perfil destes 

profissionais para identificar qual o real número de trabalhadores que estão atuando e trabalhando 

nos DSEI, bem como a sazonalidade dos mesmos quanto, as questões pertinentes às capacitações e 

formação, respeitando as especificidades dos DSEI. 

A metodologia consistiu na aplicação de formulário estruturado com perguntas abertas e 

fechadas que foram elaboradas pela equipe técnica da SESAI: CODEPACI, DASI e DSEI sendo 

encaminhado aos 34 DSEI, por meio do sistema FORMSUS (Plataforma de trabalhado do 

DATASUS/MS).  

Foram coletados, no período de 30/04 a 18/09/2012, 3500 formulários dos AIS atualmente 

contratados nos 34 DSEI, correspondendo a mais de 88% do total de AIS. Quanto aos AISAN, a 

SESAI recebeu 1618 formulários preenchidos, ultrapassando 85% do total de AISAN. O 

levantamento identificou entre outras, informações sobre: sexo, idade, escolaridade, formação em 

saúde, atividades que desenvolve nas aldeias.  

O banco de dados do referido levantamento, ainda está em fase de análise, pelas equipes 

técnicas dos Departamentos de Atenção a Saúde Indígena e Saneamento e Edificações. Espera-se 

que a conclusão deste trabalho, norteie na política de formação para estes trabalhadores e que, a 

divulgação destes dados, ocorra na 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena de Saúde, no 

período de 26 a 30/11/2013. 

Outro programa importante foi o de qualificação dos Agentes Indígenas de Saúde - AIS e 

Agentes Indígenas de Saneamento – AISAN que tem como principal objetivo elevar o índice de 

escolaridade em conjunto com as atualizações das práticas em serviço destes trabalhadores.  

A CODEPACI juntamente com as áreas técnicas do DASI, DSESI/ SESAI em parceria com 

a SGTES/MS, iniciou também no segundo semestre de 2012, 03 oficinas, com a participação de 

convidados especialistas, Escolas Técnicas do SUS, e ainda 02 Agentes Indígenas de Saúde e 02 

Agentes Indígenas de Saneamento. 
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Entendeu-se que este programa necessita contemplar uma série de especificidades a saber: 

 Modelo do trabalho será similar ao do Agente de Combate a Endemias (ACS); 

 Levantamento das ações desenvolvidas;  

 Desenvolver curso que contemple competências (para isto a importância das 

discussões sobre ações, legislação, política, educação juntamente com a discussão do 

modelo de atenção); 

 Discutir um modelo de curso que seja operante com as ETSUS em parceira com os 

DSEI; 

 Construir itinerário formativo de acordo com a realidade da rede e que não fique 

preso às questões de “carga horária”; 

 Realizar ações de parceira para trabalhadores do nível médio e superior; 

 MEC como parceiro para elevação da escolaridade; 

A expectativa é que este programa seja finalizado no final do segundo semestre de 2013. 

Ainda estão previstas 02 oficinas, para elaborar e validar o mapa das competências atualizado dos 

agentes e definição da grade curricular necessária. Espera-se que a partir do segundo semestre a 

SESAI em parceria com a SGTES possa divulgar e implementar este programa na rede de saúde 

indígena. 

Além das questões citadas acima a CODEPACI em 2012 apoiou metodologicamente a 

realização de 2 oficinas nacionais.  

 Oficina Nacional para Elaboração do Plano Distrital 2012/2015; e 

 Oficina Preparatória para multiplicadores do Controle Social da Saúde Indígena. 

Tanto a Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento - CGPO quanto o Controle social 

possuem profissionais altamente capacitados para atuação técnica. A expertise da CODEPACI foi 

utilizada por ambos os setores visando escolher a melhor metodologia para multiplicação das 

informações nas bases, assim como técnicas de condução e escolha de dinâmicas de Grupo e jogos 

empresariais para fixação e prática dos conteúdos que deveriam ser repassados.  

Esse trabalho, desenvolvido em parceria, foi uma inovação que obteve grande aceitação por 

parte dos participantes das oficinas e também pela equipe técnica. 

Não encontramos nenhuma dificuldade na realização dessa parceira e o desafio será estender e 

integrar todos os setores da SESAI nessa perspectiva, utilizando a expertise da CODEPACI em 

Educação de Jovens de Adultos-EJA.  

A CODEPACI também colaborou com o DASI no processo de capacitação das EMSI. 

Foram realizadas várias atividades de educação permanente conforme Tabelas XI e XII. 
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Tabela XI - Custo das Macrorregionais de DST/AIDS/HIV Indígena/ 2012 

MACRO 

INDÍGENA 
CIDADE DATA 

Nº previsto de 

participantes 

Nº 

Participantes 

presente 

Qtde de 

passagens aéreas 

Vlr. 

Passagens 

aéreas 

Qtde. 

Auxilio 

Transporte 

Vlr. Auxilio 

Transporte 

Hospedagem e 

alimentação 

1. Região Norte I Belém- PA 23 a 26/04/2012 60 49 36 35.192,46 36 3.610,00 117.482,65 

2. Região Centro 

Oeste 
Campo Grande- MS 21 a 25/05/2012 60 41 38 32.240,68 38 3.610,00 99.863,70 

3.  Região Norte II Manaus- AM 25/a 28/06/2012 60 46 37 47.115,12 37,00 3.515,00 102.677,12 

4. Região  Sul e 

Sudeste 

Belo- Horizonte- 

MG 
20 a 23 /11/2012 60 42 31 37.999,64 31 2.945,00 82.712,78 

5. Região Nordeste 
São Luís Maranhão- 

MA 
27 a 30/11/2012 60 41 35 58.090,42 35 3.325,00 83.403,75 

6. Região Norte III Rio Branco- AC 11 a 14/12/2012 60 36 26 45.901,42 22 2.470,00 61.657,00 

TOTAL GERAL   360 255 203 256.539,74 199 19.475,00 547.797,00 

Fonte: Setor de eventos: Departamento de DST/AIDS e HV 

 

A Tabela XII demonstra de modo sintético as capacitações realizadas pelo DASI no exercício de 2012, referentes às ações de saúde indígena. 
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Tabela XII - Síntese do Total de Capacitações Realizadas      

Nº Tema Público-alvo Objetivo Local/Data 
Total de 

Participantes 

Produto 

Alcançado 
Custo 

1 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 
DSEI Kaiapó Pará 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 

Janeiro a 

julho/2012 

19 

profissionais 

19 profissionais 

capacitados 
DSEI 

2 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 
DSEI Pernambuco 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
mar/12 

33 

profissionais 

33 profissionais 

capacitados  

3 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 
DSEI Parintins 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
abr/12 

11 

profissionais 

11 profissionais 

capacitados 
DSEI 

4 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis  e hepatite 

B e C 

DSEI Leste 

Roraima 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
mai/12 

25 

profissionais 

25 profissionais 

capacitados 

DSEI e 

SES/RR 

5 Abordagem Sindrômica 
DSEI Leste 

Roraima 

Ampliar diagnóstico e 

tratamento das DST 
mai/12 

21 

profissionais 

21 profissionais 

capacitados 

DSEI e 

SES/RR 

6 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis  e hepatite 

B e C 
DSEI Kaiapó MT 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
mai/12 

15 

profissionais 

15 profissionais 

capacitados 
DSEI 

7 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 

DSEI Alto Rio 

Solimões DSEI 

Vale do Javari 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
mai/12 

42 Enfermeiros, 

bioquímicos, médicos. 

42 profissionais 

capacitados 

DSEI, 

SESAI e 

Coordenaç

ão Estadual 

de 

DST/AIDS

/HV/SESA

M 

8 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 

DSEI Mato Grosso 

do Sul Polo Base 

Amambaí 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 

jun/12 

20 profissionais: 10 

profissionais do 

DSEIMS e 10 das 

Secretarias Municipais 

de Saúde 

20 profissionais 

capacitados 
DSEI e 

SES/MS 

9 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 
DSEI Rio Tapajós 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
jun/12 

17 profissionais dos 

Polos Bases/Casai 

17 profissionais 

capacitados 
DSEI 

10 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 
DSEI Altamira 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
jul/12 10 profissionais 

10 profissionais 

do DSEI 
DSEI 

11 Aconselhamento /DST 

DSEI Minas 

Gerais/Polo Base 

Aracruz/ES 

Prevenção da TV jul/12 15 profissionais 
15 profissionais 

capacitados 
DSEI 
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12 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 

DSEI Minas 

Gerais/Polo Base 

Aracruz/ES 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
jul/12 07 profissionais 

07 profissionais 

capacitados 
DSEI 

13 Transmissão Vertical  DST/HEPATITES 

DSEI Minas 

Gerais/Polo Base 

Aracruz/ES 

Prevenção da TV jul/12 15 profissionais 
15 profissionais 

capacitados 
DSEI 

14 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 

DSEI Mato Grosso 

do Sul Polo Base 

Caarapó 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
jul/12 

3 profissionais do 

DSEIMS 

3 profissionais 

capacitados 

DSEI e 

SES/MS 

15 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis e hepatite B 

e C 

DSEI Mato Grosso 

do Sul Polo Base 

Dourados 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
Julho de 2012 

23 profissionais do 

DSEIMS e 3 das 

Secretarias Municipais 

de Saúde. 

26 profissionais 

capacitados 

DSEI e 

SES/MS 

16 Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais 
DSEI Leste 

Roraima 
Melhorar a VE das HV out/12 19 profissionais 19 profissionais 

DSEI e 

Núcleo de 

Hepatites/S

ESAU/RR 

17 

Qualificação no Aconselhamento a Pratica na 

Testagem Rápida de HIV/Sífilis Hepatites Viral 

tipos B e C 

DSEI Leste 

Roraima 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
out/12 16 profissionais 16 profissionais 

DSEI e 

Expedicion

ários  da 

Saúde 

18 
Aconselhamento e TR de HIV, sífilis  e hepatite 

B e C 
DSEI Cuiabá 

Ampliar a cobertura de 

TR em área indígena 
set/12 03 profissionais 

03 profissionais 

capacitados 
DSEI 

Total 317 317 

  Fonte: DASI/SESAI 
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Quanto à participação do controle social, o exercício de 2012 foi marcado pelo aumento 

significativo no número de vezes que os conselhos locais e distritais e o Fórum de Presidentes de 

CONDISI se reuniram, bem como a realização de uma oficina para promover a qualificação do 

controle social indígena, além da continuidade dos trabalhos iniciados em 2011 referentes à 

reestruturação dos CONDISI (Regimentos Internos e Mandatos eletivos de conselheiros). 

Dentre as principais realizações do controle social em 2012, destacam-se o apoio às 

realizações das reuniões dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde Indígena; a realização das 

reuniões do Fórum de Presidentes de CONDISI; a realização de Oficina de Multiplicadores para o 

Controle Social Indígena; e a entrega dos Kits do Programa de Inclusão Digital aos Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena. 

Quanto aos resultados das ações planejadas, destacam-se o apoio às realizações das reuniões 

dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde Indígena, onde foram realizadas 759 reuniões de 

Conselhos Locais de Saúde Indígena – CLSI, 131 reuniões dos Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena, sendo 93 reuniões ordinárias e 38 reuniões extraordinárias. No que se refere às reuniões 

do Fórum de Presidentes de CONDISI, foram realizadas 06 reuniões do Fórum de Presidentes de 

CONDISI, sendo 04 ordinárias e 02 extraordinárias. 

Quanto à realização de Oficina de Multiplicadores para o Controle Social Indígena, 

participaram da referida oficina Presidentes dos CONDISI, Secretários Executivos e Assessores 

Indígenas. 

Cabe destacar a entrega de 17 Kits do Programa de Inclusão Digital aos Conselhos Distritais 

de Saúde Indígena. Cada “Kit” é composto por computador, impressora, antena parabólica e um 

televisor 32 polegadas. 

Como impacto dos resultados mencionados destaca-se o quantitativo e a frequência de 

reuniões realizadas tanto local e distrital quanto a nível nacional, possibilitando a socialização de 

informações, construções coletivas e participativas, fiscalizações das ações e serviços de saúde 

prestados pela gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena distrital e nacional. Vale ressaltar 

que essas ações são de caráter contínuo, tendo em vista a função do controle social que é a 

fiscalização e o acompanhamento permanente das ações e serviços de saúde à população indígena.  

Como dificuldades encontradas ao longo do exercício de 2012 destacam-se a ausência de 

contratos de alimentação e de locação de espaço em alguns DSEI para viabilizar a realização das 

reuniões de CLSI e CONDISI. Para o enfrentamento desse obstáculo a alternativa foi a 

disponibilização mediante convênios firmado entre o Ministério da Saúde e as três conveniadas 

(Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, Missão Evangélica Caiuá e o Instituto 

Materno Infantil de Pernambuco), onde foram aportados recursos específicos para o apoio das ações 

de controle social, o que ajudou bastante no desenvolvimento dos trabalhos, resultando no aumento 

significativo do número de reuniões de CLSI e CONDISI em relação ao exercício de 2011. Outra 

dificuldade identificada foi com relação à entrega dos equipamentos do Programa de Inclusão 

Digital, especialmente na região Amazônica, onde há uma maior complexidade na logística, dado as 

características geográficas da região. 

 

2.4 Indicadores 

Considerando a criação da SESAI em 2010, bem como seu período de transição em 2011, e 

somente assumindo de fato suas responsabilidades institucionais e execução de suas unidades em 

2012, conforme destacado no capítulo I, item 1 desse Relatório, a SESAI não possui indicadores de 

gestão tendo em vista que a sistemática de monitoramento e avaliação dos Planos Distritais 

encontra-se em construção, já que os mesmos serão implementados no final de abril de 2013. 
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Acrescenta-se ao fato de também não apresentar indicadores no Planejamento Estratégico do 

Ministério da Saúde, já que o referido plano não dispõe de indicadores em 2012. No entanto, a 

SESAI contribui com os indicadores no Programa Temático 2065 – Proteção e Promoção dos 

Direitos dos Povos Indígenas, conforme demonstrado na Tabela XIII. 

 

Tabela XIII – Indicadores do PPA 2012-2015 

Indicadores 
Unidade de 

Medida 

Referência Resultado Alcançado 

Data Índice 

PPA 

Índice 2012 % 

Prevalência de anemia em crianças 

indígenas com idade entre 06 e 59 

meses 

% 

31/12/2009 51,30 - - 

Proporção das mulheres indígenas de 

14 a 49 anos com sobrepeso ou 

obesidade 

% 

31/12/2009 45,90 - - 

Proporção de crianças indígenas com 

déficit de estatura para idade 

% 
31/12/2009 26,00 - - 

Taxa de Mortalidade Infantil indígena 1/1000 31/12/2009 41,90 - - 

Fonte: DASI/SESAI 

 

A série histórica da mortalidade infantil na saúde indígena foi iniciada no ano de 2000 e 

apresenta uma tendência de queda ao longo dos últimos 11 anos. Atualmente, a Taxa de 

Mortalidade Infantil (TMI) utilizada como referência na saúde indígena é do ano de 2011 e equivale 

a 41,9 óbitos em < 1 ano / por mil nascidos vivos. Esse valor é cerca de 2,5 vezes maior do que a 

TMI identificada em 2010 para a população geral. Para o ano de 2012, acredita-se que valores 

próximos a 2011 serão identificados, seguindo tendências identificadas no último quinquênio. A 

TMI do ano de 2012 será identificada ao final da qualificação dos dados, que ocorrerá após envio de 

todos os lotes de 2012 dos Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI) ao Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), com previsão para Julho de 2013. 

 

3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

Esse item aborda a estrutura de controle da SESAI, mediante o funcionamento do Controle 

Social, a única instância de controle da Saúde Indígena. 

 

3.1 Estrutura de Governança 

Como já mencionado no item 1 do presente relatório a unidade Assessoria de Apoio ao 

Controle Social integra o gabinete da SESAI, e tem com objetivo apoiar os DSEI e os Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena - CONDISI, nas ações de controle social do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde (SasiSUS), que possui em sua organização 3 (três) 

instâncias de controle social; o Conselho Local de Saúde Indígena (permanente e consultivo, 

formado apenas por usuários indígenas), o Conselho Distrital de Saúde Indígena (permanente, 

deliberativo e paritário) e o Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena 

(permanente e consultivo).  
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Atualmente a saúde indígena conta com 34 Conselhos Distritais de Saúde Indígena; 1.389 

Conselheiros Distritais de Saúde; 603 Conselhos Locais de Saúde Indígena e 4.459 Conselheiros 

Locais, que representam 4.702 aldeias e 305 etnias indígenas. Ressalta-se que nenhum dos 

conselheiros recebem remuneração a título de proventos ou quais quer forma , tão somente diárias 

De acordo com o art 1º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o SUS conta com duas 

instâncias colegiadas de controle social: as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde em 

cada esfera de governo.  

As Conferências de Saúde servem para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a 

formulação das políticas de saúde. As Conferências indicam os caminhos para compreender quais 

são as necessidades da população e o que é possível ser feito para que todos tenham acesso aos 

serviços de saúde com qualidade e humanização, isto é, com muito respeito. 

Os Conselhos de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, são órgãos colegiados 

compostos por representantes do governo e prestadores de serviço (25%), trabalhadores da saúde 

(25%) e usuários (50%). No SASISUS, como já mencionado, existem 34 Conselhos Distritais de 

Saúde Indígena CONDISI, um em cada DSEI. Eles têm a mesma composição acima: 50% dos 

membros são usuários indígenas, 25% trabalhadores da saúde e 25% governo e prestadores de 

serviços. Nos DSEI existem os conselhos locais de saúde compostos 100% por indígenas. Os 

Conselhos devem escutar as demandas dos povos indígenas. Em seguida devem propor ao órgão 

executor um plano de ação participativa, com alocação de recursos, e controlar a execução do 

orçamento e dos programas com transparência e responsabilidade. Desta forma se dá o 

funcionamento das instâncias de controle na saúde indígena. 

Ao longo dos últimos 20 anos o fortalecimento das ações de saúde indígena tem merecido 

especial atenção do Conselho Nacional de Saúde CNS, a maior instância de controle social do SUS, 

e de sua Comissão Intersetorial de Saúde Indígena CISI. A representação indígena no Conselho 

Nacional de Saúde se deu a partir da 3ª CNSI (2001). Além do acompanhamento da política de 

saúde indígena o CNS discutiu temas como: o fortalecimento de ações de segurança alimentar, o 

desenvolvimento sustentável, alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis, doenças crônicas, 

ampliação da participação da mulher indígena, saneamento, estudos e pesquisas.  

A participação social indígena, por meio dos conselhos de saúde, se deu desde a aprovação 

da Lei Arouca (9.836/99), que criou o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.  

Os Conselhos Locais de Saúde Indígena são permanentes, propositivos e consultivos da 

política de saúde, com o papel de articular com as bases e EMSI, planejar, fiscalizar, e acompanhar 

as ações de serviços de saúde no âmbito local.  

Os Conselhos Distritais de Saúde Indígena, por sua vez, são permanentes, propositivos e 

deliberativos atendendo à Resolução 453/2012 do CNS, e tem como atribuição aprovar, 

acompanhar e fiscalizar a execução da política de saúde indígena, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros. 

Já o Fórum de Presidentes de CONDISI é composto pelos 34 presidentes de CONDISI, em 

caráter permanente, consultivo e propositivo, e tem como atribuição acompanhar e contribuir com a 

política de saúde indígena na formulação de estratégias no âmbito nacional.  

Um dos desafios do controle social é a qualificação permanente dos conselheiros de saúde 

indígena, titulares e suplentes, para que possam acompanhar a implementação da Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e fiscalizar a sua execução. 
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3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

Quadro II - Avaliação do Sistema de Controles Internos da SESAI  

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade.  
  

x

  
    

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

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.          x 

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

valores de responsabilidade da unidade.          x 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.         x 

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

acordo com um plano de longo prazo.         x 

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios 

que possam derivar de sua aplicação.  
  

x

  
    

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

relacionadas com os objetivos de controle.         x 
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Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.         x 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.       x   

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da 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 

Obs: Não há observação a fazer 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 

porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 

porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 

A metodologia utilizada para o levantamento destas informações foi a discussão dos itens 

acima na reunião do Colegiado da Secretaria Especial de Saúde Indígena, composta pelo Secretário, 

pelos Diretores e Coordenadores Gerais. A SESAI é a mais nova secretaria do Ministério da Saúde, 

com apenas dois anos de criação. Em função disso, os processos gerenciais referentes ao ambiente 

de controle, avaliação de riscos, procedimentos de controles, informação e comunicação, e 

monitoramento ainda estão sendo estruturados, implantados e aperfeiçoados, na medida em que 

evolui o amadurecimento institucional da SESAI para que a utilização desses controles possa 

garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das informações orçamentárias e financeiras 

produzidas, bem como a obediência às leis e regulamentos, salvaguardando os seus recursos, de 

modo a evitar perdas, mau uso e dano, garantindo a eficácia e a eficiência das operações necessárias 

frente aos seus objetivos. 

As informações do sistema de controles internos dos DSEI, unidades consolidadas da SESAI 

encontram-se disponibilizados no Anexo I desse relatório de gestão. 
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Esse item aborda as informações referentes ao Programa Temático no PPA 2012-2015 que a 

SESAI participa, norteado pelo objetivo estratégico, com metas e iniciativas sob a sua 

responsabilidade, na demonstração dos seus resultados orçamentários, físicos e financeiros 

alcançados por sua gestão.  

 

4.1 Informações sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ 

Como já mencionado no item 2.1 desse relatório, a SESAI participa do PPA 2012-2015 no 

Programa Temático 2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, de 

responsabilidade do Ministério da Justiça. Dentre os diversos objetivos vinculados ao programa, a 

SESAI contribui com o Objetivo 0962 – Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 

articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas 

tradicionais, com controle social, garantindo o respeito às especificidades cultura; de 

responsabilidade do Ministério da Saúde. O quadro abaixo demonstra as metas vinculadas às 

iniciativas e as ações orçamentárias do programa temático. 

Quadro III – Objetivo e Iniciativas de Programa Temático de Responsabilidade da SESAI 

Identificação das Iniciativas 

Código  0443 

Descrição Estruturação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) 

Objetivo 
0962 - Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado 

no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle 

social, garantindo o respeito às especificidades cultura. 

Órgão ou Unidade 

Responsável Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena – DSESI  

Meta do Exercício Para a Iniciativa 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira (R$) 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Implantar, reformar e estruturar 68 

Casas de Saúde Indígena (CASAI) 

até 2015 

Unidade 17 6 2.000.000,00 5.679.180,95 

Código  0444 

Descrição 

Implementação de modelo de atenção integral centrado na linha do cuidado, com foco na família 

indígena, integralidade e intersetorialidade das ações, participação popular e articulação com as 

práticas e medicinas tradicionais 

Objetivo 
0962 - Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado 

no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle 

social, garantindo o respeito às especificidades cultura. 

Órgão ou Unidade 

Responsável Departamento Atenção à Saúde Indígena - DASI 

Metas do Exercício Para a Iniciativa 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira (R$) 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Ampliar a cobertura vacinal para 

80% da população indígena até 

2015, conforme o calendário de 

imunização específico estabelecido 

pelo Ministério da Saúde. 

 

% 

 

65 

 

71 

 

1.227.000,00 

 

1.227.000,00 



58 

 

2 Estabelecer até 2015, contratos de 

ação pública com os estados e 

municípios com serviços de média 

e alta complexidade na área de 

abrangência dos 34 Distritos 

Sanitário Especial Indígena. 

 

Unidade 

 

8 

 

12 

 

125.000 

 

R$ 125.000 

3 Implantar a estratégia Rede 

Cegonha nos 34 Distritos Sanitário 

Especial Indígena. 

 

Unidade 

 

8 

 

0 

 

455.000,00 

 

0 

4 Realizar a V Conferência Nacional 

de Saúde Indígena 
Unidade 0 0 0 0 

Código  0445 

Descrição 

Implementação de sistema de abastecimento de água, melhorias sanitárias e manejo de resíduos 

sólidos nas aldeias, em quantidade e qualidade adequadas, considerando critérios 

epidemiológicos e as especificidades culturais dos povos indígenas 

Objetivo 
0962 - Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado 

no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle 

social, garantindo o respeito às especificidades cultura. 

Órgão ou Unidade 

Responsável Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena - DSESI 

Metas do Exercício Para a Iniciativa 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 Implantar, até 2015, sistemas de 

abastecimento de água em 1.220 

aldeias com população a partir de 

50 habitantes. 

 

Unidade 

 

150 

 

128 

 

 

12.650.000,00 

 

12.648.745,70 

Fonte: PPA 2012 – 2015 

 

Quanto à iniciativa 0443 - Estruturação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena - 

SASISUS, em pese a meta prevista no PPA 2012-2015 seja implantar, reformar e estruturar 68 

Casas de Saúde Indígena – CASAI até 2015, a programação anual considerada para o exercício de 

2012, alinhada ao planejamento estratégico do Ministério da Saúde, teve como referência o 

planejamento das seguintes ações; 

- A contratação de 08 obras de implantação ou reforma/ampliação de CASAI; 

- A contratação de 03 obras de implantação ou reforma/ampliação de Polos Base; e 

- A contratação de 06 obras de implantação ou reforma/ampliação de Postos de Saúde.  

Dessas ações programadas destacam-se a construção de uma e a reforma/ampliação de cinco 

CASAI, atingindo um percentual de alcance de 75% de cumprimento da meta programada; a 

implantação/reforma/ampliação de 3 Polos Base, atingindo um percentual de 100% de cumprimento 

da meta programada; e a implantação/reforma/ampliação de 9 Postos de Saúde, atingindo 150% de 

alcance em relação à meta prevista, além de uma reforma/ampliação do DSEI Cuiabá. Ao todo se 

estima que mais de 33.000 indígenas sejam beneficiados com tais edificações.  

Quanto à iniciativa 0444 - Implementação de modelo de atenção integral centrado na linha 

do cuidado, referente à meta de ampliar a cobertura vacinal para 80% da população indígena até 

2015, destacam-se as seguintes realizações:  

- Considerando a programação prevista para o exercício de 2012, alinhada ao planejamento 

estratégico do Ministério da Saúde, de cobertura vacinal de 70% da população indígena, foram 

imunizadas 83.207 crianças menores de 7 anos, correspondendo a um percentual de cobertura de 

71,9%, considerando o universo de 115.649 crianças nesse grupo de faixa etária, com desempenho 
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superior a 100% no cumprimento da meta prevista para o período (Dos 34 DSEI que enviaram a 

informação, 26 DSEI (76,5%) atingiram a meta estabelecida para o mesmo período); 

- Com relação à população geral indígena, cuja meta mínima de cobertura vacinal 

programada para o exercício de 2012 foi de 70%, o desempenho alcançado atingiu o percentual de 

74%, correspondendo a 395.696 indígenas imunizados no total considerado de 534.518 indígenas 

(Dos 34 DSEI que enviaram a informação, 29 (85,3%) atingiram a meta estabelecida para o 

período). 

Ainda na mesma meta destacam-se as operações referentes ao Mês de Vacinação dos Povos 

Indígenas – MVPI e a Operação Gota, cujo percentual mínimo programado para o exercício de 

2012 foi de 80% de cobertura vacinal na população indígena. 

Na campanha de influenza foram imunizados 23.201 crianças menores de 2 anos 

correspondente a 90,54% da população nesta faixa etária (25.625); 25.118 indígenas na faixa etária 

igual ou superior a 60 anos, correspondente a 81,04% do universo desse grupo (30.857); 6.412 

gestantes e 4.513 profissionais de saúde. Em relação à população geral indígena foram imunizadas 

434.010 pessoas, correspondendo a 80,35% do universo considerado (540.149). Ressalta-se que 

para todos os grupos envolvidos na campanha o desempenho atingido foi superior a 100% da meta 

programada (80%). 

Para a realização do MVPI nos 34 DSEI, foram organizadas duas reuniões técnicas e 

atividades de monitoria in loco das ações de vacinação em 09 DSEI. Os 34 DSEI realizaram o 

MVPI, no período de 05/05 a 02/06/2012, alcançando 128 polos base (98,4% do total de Polos) e 

1.292 aldeias (96,2% do total de aldeias), envolvendo a atuação de 3.022 profissionais, sendo 

49,9% formados por Agente Indígena de Saúde – AIS e Agentes Indígenas de Saneamento – 

AISAN. 

Dentre os principais resultados avaliados ressaltam-se 1.335 Mulheres em Idade Fértil –MIF 

vacinadas com a 3° dose da vacina dupla adulto, correspondente a 69,0% do total; 10.129 idosos 

vacinados com a vacina contra a influenza, correspondente a 88,45%; e 9.980 crianças com idade 

menor de 5anos vacinadas com Tetravalente ou Pentavalente, correspondente a 58,1 do universo 

total. 

Nos grupos prioritários, pactuou-se vacinar durante a ação 4.510 crianças < 1 ano, 20.500 

crianças de 1-4 anos, 47.133 MIF e 11.240 idosos de 60 anos e mais. Foram vacinadas 6.978 

crianças < 1ano (154,7% em relação ao pactuado incialmente), 24.723 crianças de 1-4anos (120,6% 

em relação ao pactuado incialmente), 50.524 MIF (107,1% em relação ao pactuado incialmente), 

11.056 idosos com 60 anos e mais (98,4% em relação ao pactuado incialmente) e 2.549 gestantes. 

No total foram aplicadas 271.236 doses de vacina, e vacinadas 185.984 pessoas.  

A Operação Gota foi realizada em 06 DSEI (Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Médio Rio 

Solimões, Médio Rio Purus, Vale do Javari e Amapá) com 5.351 pessoas vacinadas, com aplicação 

de 7.839 doses de vacinas, cuja abrangência se deu em 29 (93,5%) Polos Base e 238 (85,6%) 

aldeias, utilizando 96,2% (217:50) das horas-voo planejadas (227). Houve envolvimento de 85 

profissionais de saúde.  

Além da vacinação, outras atividades foram realizadas pelos profissionais de saúde durante a 

realização da Operação Gota, aproveitando a oportunidade de acesso às aldeias, como consultas, 

remoções, teste rápido HIV/Sífilis, Coleta PCCU, Busca ativa de Tracoma e Sintomáticos 

Respiratórios, sendo identificados agravos à saúde, tais como a diarreia, doenças do aparelho 

respiratório, Hepatite B e ocorrência de óbitos. 
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De um modo geral, o conjunto das ações realizadas contribuiu para o alcance da meta 

estabelecida, bem como para o cumprimento da finalidade da ação proposta. No entanto, esses 

dados não são homogêneos entre os Distritos, pois dependem da capacidade local de execução.  

Complementarmente às atividades de rotina, e estratégico como superação das dificuldades 

encontradas, as ações referentes ao MVPI e a Operação Gota, reforçaram consideravelmente os 

esforços empreendidos para que a meta pudesse ser atingida, havendo inclusive melhoria do 

planejamento das ações de vacinação pelos DSEI e divulgação dos cronogramas de entrada em área 

para a população indígena. 

Como dificuldades encontradas têm a deficiência na estruturação dos DSEI e algumas metas 

específicas pactuadas para o MVPI e a Operação Gota não sendo alcançadas devido à recusa de 

vacina por alguns idosos e a ausência de alguns indígenas nas aldeias durante a realização dessas 

ações. 

Para enfrentar esses desafios os DSEI inseriram em seus Planos Distritais de Saúde Indígena 

capacitações em sala de vacina e rede de frio, bem como tem sido articulado junto às secretarias 

estaduais e municipais a disponibilidade de vaga para profissionais da saúde indígenas em suas 

capacitações. Durante a realização do MVPI e operação gota, estão sendo pensadas estratégias para 

reforçar a comunicação e divulgação das ações de vacinação visando uma maior adesão da 

comunidade. Os DSEI também previram em seus Planos Distritais para 2013 melhorias na estrutura 

física e aquisição de veículos e insumos para o aprimoramento das ações de imunização.  

Quanto à meta PPA 2102 – 2015, referente ao estabelecimento de contratos de ação pública 

com os estados e municípios com serviços de média e alta complexidade na área de abrangência dos 

34 DSEI, durante o ano de 2012, a SESAI, por intermédio do Departamento de Saúde Indígena – 

DASI, apoiou os DSEI Mato Grosso do Sul e Ceará no acompanhamento da assinatura de 12 

Contratos Organizativos de Ação Pública – COAP em regiões de saúde com população indígena 

dos estados de Mato Grosso do Sul (4 regiões de saúde) e Ceará (08 regiões de saúde), atingindo o 

desempenho de 100% no cumprimento da meta anual planejada para o exercício de 2012.  

Visando o aprimoramento das informações referentes à necessidade de média e alta 

complexidade para as populações indígenas, foram realizadas em 2012 duas Oficinas de 

Programação da Assistência à Saúde das Populações Indígenas; uma em Brasília, no mês de 

setembro, e outra Oficina em Manaus, no mês de outubro. Estas oficinas contaram com a 

participação de representantes dos DSEI e com técnicos especializados no tema. 

Em relação à Rede Cegonha, os DSEI Altamira e Mato Grosso do Sul, em 2012, 

desenvolveram projetos de ambiência das maternidades que atendem às populações indígenas. O 

DSEI Alto Solimões utilizou os Kits para as gestantes distribuídos pela Rede Cegonha. Devido às 

dificuldades relacionadas à saúde materno-infantil dos povos indígenas, estipulou-se no 

planejamento 2013 aprovação de protocolos de saúde da mulher e da criança e focalização do 

trabalho dos apoiadores em saúde no acompanhamento e diminuição da mortalidade materno-

infantil, o que inclui a pactuação da rede cegonha nos DSEI. 

A V Conferência Nacional de Saúde Indígena será realizada de 26 a 30 de novembro de 

2013, tendo em vista que somente em 2012 o Conselho Nacional de Saúde aprovou a realização 

desta conferência.  
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Além das ações realizadas no cumprimento das metas vinculadas à iniciativa 0444 

destacam-se outras ações de saúde indígena igualmente importantes e vinculadas à referida 

iniciativa, alinhadas ao planejamento estratégico do Ministério da Saúde, como demonstração 

efetiva de resultados e esforços empreendidos pela SESAI que convergem para o alcance do 

objetivo 0962, amplamente destacadas no item 2.3 desse relatório, são elas: 

- Ações de Alimentação e Nutrição nos DSEI; 

- Ações de Saúde da Mulher e da Criança; 

- Ações de Saúde em Doenças Sexualmente Transmitida – DST/Aids e Hepatites Virais; 

- Ações de Saúde referente à Malária; 

- Ações de Saúde Mental; e 

- Ações de Saúde Bucal, com destaque à participação no Programa de Governo Brasil 

Sorridente. 

O quadro IV demonstra as ações orçamentárias vinculadas ao Programa 2065 no PPA 2012-

2015. 

 

Quadro IV – Ações Vinculadas ao Programa Temático de Responsabilidade da SESAI 
Identificação da Ação 

Código  38690001 

Descrição Estruturação de Unidades para Atendimento à População Indígena 

Iniciativa 0443 - Estruturação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) 

Unidade Responsável DGESI  

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

26.250.000 26.250.000  26.089.678,1 26.089.678,1 0,00  23.771.489,70 2.318.188,4  

Identificação da Ação 

Código  38690060 

Descrição 
Estruturação de Unidades para Atendimento à População Indígena – Emenda 

Parlamentar 

Iniciativa 0443 - Estruturação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) 

Unidade Responsável DSESI  

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

  400.000 400.000 384.347,45 384.347,45 0,00 384.347,45 0,00 

Identificação da Ação 

Código  87430001 

Descrição Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena 

Iniciativa 

0444- Implementação de modelo de atenção integral centrado na linha do cuidado, 

com foco na família indígena, integralidade e intersetorialidade das ações, 

participação popular e articulação com as práticas e medicinas tradicionais. 

Unidade Responsável Departamento Atenção de Saúde Indígena - DASI 

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

593.000.000,00 708.000.000,00 704.249.181,84 704.249.181,84 2.038,76 98.812.880,56 602.521.808,15 
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Identificação da Ação 

Código  61400001 

Descrição Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas 

Iniciativa 

0444- Implementação de modelo de atenção integral centrado na linha do cuidado, 

com foco na família indígena, integralidade e intersetorialidade das ações, 

participação popular e articulação com as práticas e medicinas tradicionais. 

Unidade Responsável Departamento Atenção de Saúde Indígena - DASI 

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

6.400.000,00 6.400.000,00 6.373.881,76 6.373.881,76 0,00 1.023.881,76 5.350.000,00 

Identificação da Ação 

Código  76840001 

Descrição Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos 

Iniciativa 

0445- Implementação de sistema de abastecimento de água, melhorias sanitárias e 

manejo de resíduos sólidos nas aldeias, em quantidade e qualidade adequadas, 

considerando critérios epidemiológicos e as especificidades culturais dos povos 

indígenas. 

Unidade Responsável Departamento de Saneamento e Edificações da Saúde Indígena - DSESI 

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

58.500.000,00 45.986.192,00 26.642.220,51 26.642.220,51 0,00 26.555.817,38 85.185,01 

Fonte: SIAFI – 10/02/2013 

 

A SESAI, no exercício de 2012, elaborou e apresentou sua proposta orçamentária no valor 

de R$ 690.650.000,00 (seiscentos e noventa milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) para o 

Programa temático 2065, sendo acatada e encaminhada pela Secretaria de Orçamento e Finanças, 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ao Congresso Nacional, conforme Projeto de 

Lei do Orçamento Anual de 2012. No entanto, a dotação inicial aprovada foi de R$ 684.550.000 

(seiscentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) conforme Lei nº 12.595, de 

19 de janeiro de 2012 - LOA 2012, sendo R$ 593.350.000,00 (quinhentos e noventa e três milhões, 

trezentos e cinquenta mil reais) referentes às despesas correntes, e R$ 89.200.000,00 (oitenta e nove 

milhões, e duzentos mil reais) referentes às despesas de capital, já incluído o valor de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) referente à Emenda Parlamentar na ação 3869.0060 – 

Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena, destinada a 

investimento na Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde em Comunidades 

Indígenas no estado do Tocantins. 

Com as suplementações ocorridas no exercício de 2012 de R$ 59.300.000,00 (cinqüenta e 

nove milhões e trezentos mil reais), conforme o Decreto s/nº de 30 de outubro de 2012 e de R$ 

55.700.000,00 (cinquenta e cinco milhões e setecentos mil reais), conforme a Lei nº 12.756 de 19 

de dezembro de 2012, totalizados em R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões) na ação 8743 - 

Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena, bem como o remanejamento na 

ação 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos, no 

valor de R$ 12.513.808,00 (doze milhões, quinhentos e treze mil, oitocentos e oito reais), na ação 

7684 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos, mediante 

o Decreto de 13 de dezembro de 2012, publicado no Diário Oficial da União – DOU de 14 de 

dezembro de 2012, a dotação atualizada passou para o montante de R$ 787.036.192, 00 (setecentos 

e oitenta e sete milhões, trinta e seis mil e cento e noventa e dois reais). Desse montante atualizado, 

R$ 710.350.000,00 (setecentos e dez milhões, trezentos e cinquenta mil reais) destinaram-se às 
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despesas correntes, e 76.686.192,00 (setenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e 

noventa e dois reais) destinaram-se às despesas de capital. 

Do montante atualizado referente às despesas correntes, R$ 356.579.763,29 (trezentos e 

cinquenta e seis milhões, quinhentos e setenta e nove mil e setecentos e setenta e nove) referem-se a 

pagamento de convênios; R$ 243.251.054,88 (duzentos e quarenta e três milhões, duzentos e 

cinquenta e um mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) referem-se ao custeio das 

ações nos DSEI (contratos e outras despesas correntes); e R$ 110.519.182,00 (cento e dez milhões, 

quinhentos e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais) para atender as despesas, a nível central, da 

SESAI com diárias, passagens, restituições, ressarcimentos, despesas correntes com os núcleos 

estaduais do Ministério da Saúde (AM, GO, RS e SP), compra de medicamentos farmacológicos e 

odontológicos, combustíveis, contrato com a OPAS e outras despesas correntes de manutenção, tais 

como limpeza e conservação, apoio técnico e administrativo, serviços de copa e cozinha, dentre 

outras.       

Quanto ao montante atualizado de capital, destaca-se a redução do valor da ação 7684 - 

Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos, em decorrência 

do remanejamento anteriormente mencionado. Este valor foi transferido para a Fundação Nacional 

de Saúde – FUNASA, com o objetivo de cumprir com a seleção de empreendimentos do PAC 2, 

com os empreendimentos contratados em exercícios anteriores por meio de recursos do Programa 

de Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas e de programação, bem como viabilizar a 

contratação de serviços de apoio à fiscalização e de consultoria. 

A aplicação dos recursos disponibilizados para as ações de atenção básica à saúde indígena 

foi realizada na aquisição de insumos estratégicos pela SESAI/DSEI e na contratação de pessoal por 

meio das entidades conveniadas, a fim de fortalecer o apoio à execução de ações complementares 

de atenção à saúde aos povos indígenas. 

Dentre as ações constantes do referido programa temático do PPA 2012-2015, incluem-se as 

ações de fortalecimento do controle social na saúde indígena, o apoio ao processo de educação 

permanente para trabalhadores de saúde indígena, bem como as ações de monitoramento da 

qualidade do sistema de abastecimento de água, a elaboração de projetos e o acompanhamento das 

obras e dos serviços de edificações e saneamento ambiental, no âmbito do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena, sob a gestão dos respectivos DSEI, visando promover a atenção integral dos Povos 

Indígenas por meio da assistência à saúde e do saneamento ambiental, em fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

A execução orçamentária e financeira refletida no programa 2065 - Proteção e Promoção 

dos Direitos dos Povos Indígenas, na parte que cabe à SESAI, em valores empenhados e pagos 

atingiram os percentuais de desempenho de 99,5% e 85,65% referentes às despesas correntes, e 

74,2% e 3,3% para as despesas de capital, respectivamente, conforme ilustração do Gráfico VII. 
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Gráfico VII – Percentual de Desempenho Orçamentário e Financeiro das Despesas Correntes e 

Capital no Exercício de 2012 

 

Fonte: SIAFI - 15/01/2013 

 

 

A Tabela XIV e o Gráfico VIII demonstram o desempenho da execução orçamentária e 

financeira, em percentuais alcançados pelas ações do programa de saúde indígena. O montante pago 

com despesas correntes alcançou R$ 607.756.633,19 (Seiscentos e sete milhões, setecentos e 

cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e três Reais e dezenove centavos), e R$ 2.518.548,37 (Dois 

milhões, quinhentos e dezoito mil e quinhentos e quarenta e oito Reais e trinta e sete centavos), com 

capital. 

O orçamento da saúde indígena executado pela SESAI é centralizado e movimentado pelo 

Fundo Nacional de Sáude – FNS para a execução de insumos estratégicos, tais como combustíveis, 

medicamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos, equipamentos de informática, 

veículos, entre outros. 
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Tabela XIV – Execução Orçamentária e Financeira das Ações do Programa Temático 2065  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIAFI - 15/01/2013

Ações 
Dotação 

Atualizada 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Executadas 
Valores Pagos 

Desp Executada 

por Insc. em RP 

Não Processados 

Desempenho 

Orçamentário 

(%) 

Desempenho 

Financeiro          

(%) 

Vigilância e Segurança Alimentar 

e Nutricional – Nacional - 
5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,0 100,0 

Promoção, Vigilância, Proteção e 

Recuperação – Nacional - 
705.000.000,00 701.454.229,44 701.454.229,44 602.406.633,19 96.133.103,12 99,5 85,4 

Corrente 710.350.000,00 706.804.229,44 706.804.229,44 607.756.633,19 96.133.103,12 99,5 85,6 

Estruturação de Unidades de 

Saúde – Nacional 
26.250.000,00 26.089.678,10 26.089.678,10 2.318.188,40 23.771.489,70 99,4 8,8 

Estruturação de Unidades de 

Saúde – Emenda Parlamentar 
400.000,00 384.347,45 384.347,45 0,00 384.347,45 96,1 0,0 

Vigilância e Segurança Alimentar 

e Nutricional – Nacional 
1.050.000,00 1.023.881,76 1.023.881,76 0,00 1.023.881,76 97,5 0,0 

Saneamento Básico em Aldeias 

Indígenas – Nacional 
45.986.192,00 26.642.220,51 26.642.220,51 85.185,01 26.555.817,38 57,9 0,2 

Promoção, Vigilância, Proteção e 

Recuperação - NACIONAL - 
3.000.000,00 2.794.952,40 2.794.952,40 115.174,96 2.679.777,44 93,2 3,8 

Capital 76.686.192,00 56.935.080,22 56.935.080,22 2.518.548,37 54.415.313,73 74,2 3,3 

TOTAL 787.036.192,00 763.739.309,66 763.739.309,66 610.275.181,56 150.548.416,85 97,0 77,5 
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Gráfico VIII – Desempenho Orçamentário e Financeiro das Ações Vinculadas ao Programa 2065 

 
Fonte: SIAFI 15/01/2013 
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Quanto à destinação dos recursos referente à ação orçamentária 7684, Saneamento Básico 

em Aldeias Indígenas, foi disponibilizado inicialmente pelo Orçamento Geral da União OGU, no 

exercício de 2012, o montante de R$ 58.500.000,00, conforme já mencionado anteriormente. Em 

outubro de 2012, R$ 12.513.808.00 foram estornados, restando R$ 45.986.192,00 para serem 

empenhados em ações de saneamento nos Distritos Sanitários. 

Após a elaboração dos projetos, formação e capacitação de comissões de licitação, os DSEI 

licitaram e empenharam R$ 26.555.817,38, sendo R$ 22.612.722,62 em implantação e melhorias de 

214 sistemas de abastecimento de água e R$ 3.943.094,76 para implantação e reformas/ampliação 

de 42 melhorias sanitárias domiciliares. Essas ações, quando concluídas, beneficiarão cerca de 

30.000 pessoas distribuídas em 256 aldeias, conforme Tabela XV. Dessas aldeias, 78 com mais de 

50 habitantes serão beneficiadas após a conclusão das obras. 

Já na ação 3869, referente à Estruturação de Unidades para Atendimento à População 

Indígena, o total de R$ 26.250.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais) foi 

disponibilizado para obras de estruturação, aquisição de equipamentos de saneamento, 

equipamentos de informática, meios de transportes, tais como barco e veículos, e equipamentos 

médicos hospitalares e odontológicos. Após a elaboração dos projetos, formação e capacitação de 

comissões de licitação, os DSEI licitaram e empenharam o valor de R$ 10.802.088,38 conforme a 

Tabela XV. Destas obras, sete construções referem-se a obras novas ou ampliações, melhorias ou 

conclusão de CASAI. As Tabelas XVI e XVII refletem as demonstrações das destinações dos 

recursos de saneamento e edificações por empenhos nos DSEI.  

A Tabela XV e o Gráfico IX demonstram graficamente um consolidado anual dos recursos 

de investimentos empenhados, as aldeias contempladas e a população beneficiada entre os períodos 

de 1999 a 2011, ainda sob gestão da FUNASA, e 2012, já sob a responsabilidade da SESAI. É 

importante salientar que a mesma população pode ser beneficiada com duas ou mais ações no 

mesmo exercício, ou a mesma aldeia e população pode ser beneficiada em dois ou mais exercícios. 

 

Tabela XV- Saneamento em Áreas Indígenas no Período de 1999 a 2012 

Ano 
Empenhados 

(R$) 
Aldeias Pessoas Beneficiadas 

1999 6.967.066,87 166 44.514 

2000 9.152.224,74 347 48.011 

2001 26.328.243,88 652 110.850 

2002 29.589.754,02 711 120.085 

2003 12.435.810,42 350 62.981 

2004 19.380.503,93 379 80.976 

2005 19.308.862,96 296 59.862 

2006 23.722.595,43 355 63.580 

2007 35.385.803,35 466 72.367 

2008 47.330.171,87 428 85.711 
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2009 52.628.230,98 429 74.269 

2010 12.616.586,76 900 63.064 

2011 24.956.110,54 217 29.346 

2012 26.555.817,38 256 29.461 

Total no período 346.357.783,13 5.952 945.077 

Fonte: SESAI/DSESI/CGESA  

 

Gráfico IX - Série Histórica dos Recursos Financeiros Empenhados em Áreas Indígenas com 

Sistemas de Saneamento e Populações Beneficiadas no Período de 1999 a 2012. 

 

Fonte: SESAI/DSESI/CGESA - 2012 
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Tabela XVI - Síntese de empenhos de recursos PAC II – Exercício 2012 

 

Fonte: SESAI/DSESI/CGESA - 2012 

 

 

IMPLANTAÇÃO VALOR AMPLIAÇÕES OU 

REFORMAS

VALOR IMPLANTAÇÃO VALOR R$ AMPLIAÇÕES OU 

REFORMAS

VALOR R$ TOTAL

ALTO RIO JURUÁ 55 3.129.869.60      15 853.600.80        -                    -                     -                           -                  3.983.470.40       

AMAPÁ E NORTE DO PARÁ -                    -                        1 894.220.10        -                    -                     -                           -                  894.220.10          

BAHIA 3 196.139.61          20 1.708.605.05    5 1.090.662.60   -                           -                  2.995.407.26       

CEARÁ 8 1.501.091.45      1 95.520.69          -                    -                     -                           -                  1.596.612.14       

CUIABÁ 5 848.604.09          3 486.196.38        -                    -                     -                           -                  1.334.800.47       

KAIAPÓ DO PARÁ 6 1.432.550.79      1 241.233.37        5 1.195.487.56   -                           -                  2.869.271.72       

INTERIOR SUL 1 265.015.07      265.015.07          

LESTE DE RORAIMA 2 442.698.40          8 530.382.92        -                    -                     -                           -                  973.081.32          

MARANHÃO 14 1.518.387.65      -                       -                      -                    -                     -                           -                  1.518.387.65       

MATO G DO SUL 3 765.866.46          -                       -                      1 385.474.00      -                           -                  1.151.340.46       

PERNAMBUCO 1 146.862.13          9 2.942.627.65    -                    -                     -                           -                  3.089.489.78       

PORTO VELHO 10 451.732.40          2 131.635.25        5 251.782.97      7 261.543.44    1.096.694.06       

TOCANTINS 2 421.354.45          9 879.567.93        -                    -                     -                           -                  1.300.922.38       

VILHENA 8 347.287.52          10 305.763.39        11 287.401.72      7 205.727.40    1.146.180.03       

XAVANTE 10 1.343.534.54      -                       -                      -                    -                     -                           -                  1.343.534.54       

XINGU 1 102.766.61          7 894.623.39        -                    -                     -                           -                  997.390.00          

15 128 12.648.745.70    86 9.963.976.92    28 3.475.823.92   14 467.270.84    26.555.817.38    

TOTAL ÁGUA 22.612.722.62    214 ALDEIAS BENEFICIADAS

TOTAL MSD 3.943.094.76      42 ALDEIAS BENEFICIADAS 58.500.000.00       

TOTAL GERAL 26.555.817.38    256 ALDEIAS BENEFICIADAS R$ 45.986.192 disponibilizado final

R$ 26.555.817.38 contratado e 

empenhado
57.75%

DSEI

ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

disponibilizado inicial



70 

 

Tabela XVII - Síntese de empenhos de recursos de Edificações – Exercício 2012 

 

Fonte: SESAI/DSESI/CGESA - 2012 

IMPLANTAÇÃO VALOR AMPLIAÇÕES 

OU 

REFORMAS

VALOR IMPLANTAÇÃO VALOR IMPLANTAÇÃO VALOR AMPLIAÇÕES 

OU 

REFORMAS

VALOR

ALTO RIO PURUS RIO BRANCO         919.721.45 919.721.45            

AMAPÁ E NORTE DO PA MACAPÁ      1.160.870.19 1.160.870.19         

METUKTIRE 486.395.48

KAIAPÓ DO MT MAYROWI 489.104.60 1.456.631.70         

KREMORO 

(KAPOTO)
481.131.62

CUIABÁ  CUIABÁ     10.733.00 10.733.00              

XAVANTE CAMPINÁPOLIS        2.225.188.00 2.424.536.25         

BARRA DO 

GARÇAS         199.348.25 

KAIAPÓ PA MOIKARAKÔ 682.460.26 1.364.920.52         

AU-KRE 682.460.26

CABROBÓ 277.510.49 BREJINHO 155.784.84

PERNAMBUCO PANKARÁ 178.897.27 BOQUEIRÃO 155.784.84 1.109.862.11         

ATIKUM 186.099.83

LAGOA 155.784.84

VILHENA JUÍNA         383.444.41 383.444.41            

YANOMAMI  BOA VISTA         790.608.65  MATURACÁ 1.180.760.10 1.971.368.75         

9 1 2.225.188.00   5 3.453.992.95  3 642.507.59         9 4.469.666.84    1 10.733.00 10.802.088.38    

SUBTOTAIS 5.679.180.95     642.507.59           4.469.666.84       10.733.00   

TOTAL GERAL 10.802.088.38 

DISPONIBILIZADO 16.250.000.00   

EMPENHADO 10.802.088.38   66.47%

CONVENIO  EP TOCANTINS 400.000.00           

SEDE DSEI

SUBTOTAISDSEI

CASAI POLO BASE POSTO DE SAÚDE
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Quanto à ação de Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional foi utilizado o montante 

de R$ 6.373.881,76, entre despesas correntes e de capital, para custear as seguintes atividades: 

- Distribuição de aproximadamente 62.000 cestas de alimentos, divididas em 04 etapas no 

exercício de 2012, para 18 DSEI, com cerca de 16.000 famílias beneficiadas; 

- Intensificação das ações dos programas de suplementação de ferro e vitamina A, na 

distribuição de 43.600 frascos de Xarope de Sulfato Ferroso, 615.500 comprimidos de Sulfato 

Ferroso, 461.000 comprimidos de Ácido Fólico, 12.000 doses de Vitamina A (100.000UI) e 

123.700 doses de Vitamina A (200.000UI) nos 34 DSEI, com destaque à capacitação em 9 DSEI e 

em 2 escritórios locais no Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, sendo que desses, 

6 DSEI implantaram o Programa em 2012; e  

- Aquisição de equipamentos de avaliação nutricional para os 34 DSEI e Escritórios Locais 

visando à realização das ações de vigilância alimentar e nutricional, com a distribuição de 1.400 

Balanças pediátricas suspensas e 1.500 Balanças portáteis digitais do tipo adulto. 

Com relação à destinação dos recursos utilizados na ação orçamentária 8347 referente a 

Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena, destacam-se as seguintes 

atividades: 

- 6.632 atendimentos médicos, 28.636 atendimentos de enfermagem, 3.767 atendimentos 

odontológicos e 4.335 exames. 

- Realização da Oficina Nacional para qualificação da Vigilância do Óbito Infantil e 

Materno Indígena e definição do fluxo de investigação dos óbitos indígenas; 

- Implementação do FORMSUS de vigilância do óbito para monitoramento dos casos 

notificados e investigados; 

- Realização de duas oficinas no Instituto Medicina Integral Professor Fernando Figueira - 

IMIP, com 32 profissionais capacitados para multiplicação da estratégia, bem como a realização dos 

processos de multiplicação nos DSEI Amapá e Norte Pará, Guamá-Tocantins, Cuiabá, Alto Rio 

Solimões, Alto Rio Juruá e Pernambuco; 

- Implantação do Sistema de Informação de Centro de Testagem e Aconselhamento - SICTA 

nos DSEI Alto Rio Solimões e Vale do Rio Javari. Estes DSEI foram incluídos nos Planos de Ação 

e Metas dos Municípios de Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença e Atalaia do 

Norte; 

- Realização de 03 manejos de hepatites virais e dar os devidos encaminhamentos aos 

indígenas do Vale do Javari, com 298 indígenas avaliados (74,5%); 

- Realização de capacitações para os profissionais dos DSEI sobre o programa Brasil 

Sorridente Indígena, com 100% dos Responsáveis Técnicos capacitados (16 profissionais) e a 

realização de viagens de apoio em saúde bucal;  

- Aquisição e entrega de 100% do Ionômero (1.500 kits) e 87% dos instrumentais (70.350); 

- Aquisição e entrega de 25 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) para equipar os DSEI 

(Xavante, Alto Rio Purus, Alagoas e Sergipe, Pernambuco, Bahia, Ceará, Potiguara, 

Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Guama-Tocantins, Cuiabá, Interior Sul, Litoral Sul e 

Minas Gerais e Espírito Santo) 
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- Aquisição de insumos de higiene bucal (creme, escova, fio dental, protetor de cerdas) para 

provimento à população indígena, com 1ª parcela de kits de higiene bucal, conforme ilustração da 

Tabela XVIII. 

Tabela XVIII – Quantidade de Insumos de Higiene Bucal 

Item Insumo 
1° parcela  

(unidades) 

01 Escova dental infantil 260.000 

02 Escova dental adulto 544.000 

03 Dentifrício, creme dental com flúor 804.000 

04 Protetor de cerdas 804.000 

05 Fio dental 260.000 

Fonte: DASI/SESAI 

 

Com relação aos Restos a Pagar não Processados destaca-se, como eventos negativos que 

impactaram na execução das ações, o retardamento de suplementações mediante Decreto, no final 

do exercício, restando apenas o ato de empenhar, impedindo que a SESAI liquide todos os 

compromissos assumidos de pagamento dentro do exercício e de despesas de exercícios anteriores, 

gerando saldo acumulativo de restos a pagar, com impacto no saldo financeiro liberado no 

exercício. 

Acrescenta-se ainda ao fato do quantitativo ser insuficiente de profissionais na área meio nos 

DSEI, dificultando e retardando o processo licitatório, sobretudo nas obras contratadas, na aquisição 

de equipamentos e no pagamento dos convênios. 

 

4.2 Informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa 

Todas as dotações orçamentárias originárias da Lei Orçamentária Anual – LOA são 

repassadas à SESAI e aos DSEI pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, Unidade Orçamentária 

36901 conforme identificação no Quadro V. Logo não se aplica o preenchimento dos Quadros 

A.4.8, A.4.9 e A.4.10 do item 4.2.2 da Parte A, Item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 

18/1/2012. 

Quadro V – Identificação da Unidade Orçamentária da SESAI 

Denominação da Unidade Orçamentária Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 

Fundo Nacional de Saúde 36901 257020 a 257054 

 

Como já mencionado toda a movimentação orçamentária é realizada pelo Fundo Nacional 

de Saúde – MS, tanto externa como interna. Os Quadros VI e VII demonstram os valores referentes 

à movimentação interna e externa por Grupo de Despesa realizada em 2012 pelo FNS no Programa 

2065, conforme consulta no SIAFI Gerencial estruturada pelas orientações técnicas do manual de 

consultas elaborado pela Gerência Técnica de Informações Contábeis da Subsecretaria de 

Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional. 
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Quadro VI – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa no Exercício de 2012 

Natureza da Movimentação de Crédito 

UG  

Classificação da 

Ação  

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos * 257052 257001 1042320658743 

  

963.329,14 

Recebidos 257001 

257020 1042320658743 - - 2.789.047,92 

257021 1042320658743 - - 1.223.292,89 

257022 1042320658743 - - 3.829.465,94 

257023 1042320658743 - - 3.499.159,64 

257024 1042320658743 - - 1.576.934,37 

257025 1042320658743 - - 1.676.249,96 

257026 1042320658743 - - 1.456.769,05 

257027 1042320658743 - - 13.508.438,30 

257028 1042320658743 - - 949.902,33 

257029 1042320658743 - - 1.357.233,49 

257030 1042320658743 - - 2.417.883,76 

257031 1042320658743 - - 5.039.128,81 

257032 1042320658743 - - 5.260.819,38 

257033 1042320658743 - - 2.039.920,26 

257034 1042320658743 - - 5.375.076,14 

257035 1042320658743 - - 8.857.462,32 

257036 1042320658743 - - 16.144.330,34 

257037 1042320658743 - - 6.273.944,89 

257038 1042320658743 - - 7.213.573,91 

257039 1042320658743 - - 18.747.787,33 

257040 1042320658743 - - 4.441.470,13 

257041 1042320658743 - - 10.829.726,37 

257042 1042320658743 - - 3.773.597,12 

257043 1042320658743 - - 8.806.387,99 

257044 1042320658743 - - 6.121.797,36 
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257045 1042320658743 - - 3.991.331,23 

257046 1042320658743 - - 1.672.962,27 

257047 1042320658743 - - 8.900.111,85 

257048 1042320658743 - - 8.796.360,24 

257049 1042320658743 - - 12.877.635,87 

257050 1042320658743 - - 3.023.307,05 

257051 1042320658743 - - 15.985.144,12 

257052 1042320658743 - - 32.252.178,23 

257053 1042320658743 - - 9.220.296,67 

257054 1042320658743 - - 5.148.046,13 

Movimentação 

Externa 

Concedidos 
257048 255016 1042320658743 - - 98.840,24 

257053 255024 1042320658743 - - 76.501,07 

Recebidos - - 1042320658743 - - - 

Natureza da Movimentação de Crédito 

UG 

Classificação da 

Ação 

Despesas de Capital 

Concedente 
Recebed

ora 
4 – Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização 

da Dívida 

Movimentação Interna 

Concedidos * 257052 257001 1051120657684 93.944,05 - - 

Recebidos 257001 

257020 1051120657684 - - - 

257021 1051120657684 4.713.574,40 - - 

257022 1051120657684 1.302.191,45 - - 

257023 1051120657684 298.133,25 - - 

257024 1051120657684 659.640,00 - - 

257025 1051120657684 276.175,00 - - 

257026 1051120657684 135.290,00 - - 

257027 1051120657684 937.518,14 - - 

257028 1051120657684 509.002,20 - - 

257029 1051120657684 769.835,21 - - 

257030 1051120657684 127.490,00 - - 

257031 1051120657684 2.437.560,29 - - 

257032 1051120657684 3.371.549,06 - - 
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257033 1051120657684 1.652.448,14 - - 

257034 1051120657684 1.525.232,99 - - 

257035 1051120657684 - - - 

257036 1051120657684 1.151.340,46 - - 

257037 1051120657684 219.655,08 - - 

257038 1051120657684 1.521.620,28 - - 

257039 1051120657684 2.856.049,50 - - 

257040 1051120657684 3.768.071,59 - - 

257041 1051120657684 1.238.853,88 - - 

257042 1051120657684 127.490,00 - - 

257043 1051120657684 843.646,03 - - 

257044 1051120657684 4.692.077,24 - - 

257045 1051120657684 297.392,00 - - 

257046 1051120657684 24.016,29 - - 

257047 1051120657684 4.331.933,45 - - 

257048 1051120657684 1.415.862,69 - - 

257049 1051120657684 2.841.144,06 - - 

257050 1051120657684 2.075.129,44 - - 

257051 1051120657684 1.764.987,11 - - 

257052 1051120657684 2.674.760,66 - - 

257053 1051120657684 281.856,23 - - 

257054 1051120657684 1.908.985,85 - - 

Movimentação 

Externa 

Concedidos 257001 255000 1051120657684 186.350,00 

  Recebidos - - - - - - 

Fonte: SIAFI Gerencial - Manual STN 

* Devoluções das provisões recebidas 
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Quadro VII – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação (Valores em R$ 1,00)                                                             

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1.     Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f) 
165.053.306,54 12.433.033,94 164.519.099,40 12.193.769,34 

a)    Convite - - - 
 

b)    Tomada de Preços 139.795,04 55.867,07 139.795,04 47.886,06 

c)     Concorrência 2.755.915,09 614.783,86 2.755.915,09 614.783,86 

d)    Pregão  162.157.596,41 11.762.383,01 161.623.389,27 11.531.099,42 

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - 
 

2.     Contratações Diretas (g+h) 29.501.144,30 1.752.539,38 29.145.495,91 1.541.442,23 

g)     Dispensa 25.518.741,06 1.169.391,21 25.208.446,76 1.069.535,22 

h)    Inexigibilidade 3.982.403,24 583.148,17 3.937.049,15 471.907,01 

3.     Regime de Execução Especial 1.520.732,45 448.207,80 1.520.732,45 448.207,80 

i)      Suprimento de Fundos 1.520.732,45 448.207,80 1.520.732,45 448.207,80 

4.     Pagamento de Pessoal (j+k) 14.569.980,71 13.050.029,26 14.569.980,71 13.050.029,26 

j)      Pagamento em Folha 45.720,12 - 45.720,12 - 

k)    Diárias 14.524.260,59 13.050.029,26 14.524.260,59 13.050.029,26 

5.     Não se Aplica 8.179.475,07 
 

8.135.835,41 
 

6.     Total (1+2+3+4+5) 218.824.639,07 27.683.810,38 217.891.143,88 27.233.448,63 

Fonte: SIAFI GERENCIAL Base 10/02/2013 – Manual STN 

Obs: Os valores referentes ao Pagamento em Folha destina-se ao benefício assistencial Auxílio Funeral, no elemento 8 para 

as UG 257023, 257027, 257032,257033, 257034,257036, 257039, 257043, 257045, e 257049  
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       Quadro VIII - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos por Movimentação                                                                                       Valores em R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

8 - Outros Benefícios 

Assistenciais 45.720,12 - 45.720,12 - - - 45.720,12 - 

3. Outras Despesas Correntes - - - - - - - - 

39 - Outros Serviços de 

Terceiros - PJ 91.091.706,17 13.973.429,30 80.358.281,15 7.482.627,40 10.733.425,02 6.490.801,90 80.211.371,26 7.251.387,55 

37 - Locação de Maão de Obra 83.969.043,59 5.099.356,14 77.334.921,17 3.409.352,82 6.634.122,42 1.690.003,32 76.892.010,01 3.375.507,06 

37 - Material de Consumo 29.142.880,12 - 21.390.203,73 - 7.752.676,39 - 21.096.260,14 - 

Demais Elementos do Grupo 38.462.352,25 18.262.947,05 35.537.105,75 16.898.240,29 2.925.246,50 1.364.706,76 35.487.375,20 16.722.249,46 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

51 - Obras e Instalações - 

OP.INT.ORC. 37.340.508,31 

 

153.085,04 

 

37.187.423,27 

 

153.085,04 

 52 - Equip. e M aterial 

Permanente - OP.INTRA-ORC. 15.203.912,77 941.069,74 2.280.278,32 42.253,88 12.923.634,45 898.815,86 2.280.278,32 32.683,88 

Fonte: SIAFI GERENCIAL BASE 10/02/2013 – Manual STN 

Obs: Os valores referentes a Outros Benefícios Assistenciais referem-se ao pagamento de Auxílio Funeral, no elemento 8 para as UG 257023, 257027, 257032,257033, 

257034,257036, 257039, 257043, 257045, e 257049 

  

Destacam-se com eventos negativos que impactaram na execução das ações o retardamento de suplementações mediante Decreto, chegando ao 

final de exercício, restando apenas o ato de empenhar, impedindo que a SESAI liquide todos os compromissos assumidos de pagamento dentro do 

exercício e de despesas de exercícios anteriores, gerando saldo acumulativo de restos a pagar, com impacto no exercício financeiro. 

Acrescenta-se ainda ao fato do quantitativo de profissionais na área meio nos DSEI serem insuficiente, dificultando e retardando o processo 

licitatório, sobretudo nas obras contratadas, na aquisição de equipamentos e no pagamento dos convênios. 
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5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Esse item aborda as informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de 

créditos ou recursos, as informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de 

Exercícios Anteriores, as informações sobre as transferências mediante convênio e contratos 

vigentes no exercício de referência, bem como as informações sobre a utilização de suprimento de 

fundos, contas bancárias tipo “B”e cartões de pagamento do Governo Federal. 

 

5.1 Reconhecimento de Passivos  

Não foi identificado saldo em reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos no exercício de 2012 em consultas realizadas nas contas contábeis informadas na parte A, 

Item 5.1, do Anexo II da DN TCU n.º 119, de 18/1/2012, conforme Quadro IX. No entanto, 

ressalta-se que alguns DSEI enviaram informações à SESAI se utilizando de outras contas para o 

registro dos seus passivos conforme demonstrativos no Anexo II desse relatório de gestão. 

 

Quadro IX - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Identificação da Conta Contábil 

Denominação 

 

Linha Detalhe 

Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 
Saldo Final em 31/12/2012 

     
Razões e Justificativas: Não foi identificado saldo em reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos no exercício de 2012 em consultas realizadas nas contas contábeis 21211.11.00, 21212.11.00, 

21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00. 

Fonte: SIAFI 

   

 

5.2 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

O Quadro X contempla o montante inscrito de restos a pagar do exercício de 2011 e os 

respectivos valores cancelados e pagos acumulados até o final do exercício de 2012, bem como o 

saldo a pagar apurado no dia 31/12/2012. 

 

Quadro X - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 

Inscrição Montante Inscrito 

Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 R$ 450.646,44  R$ 4.378,31  R$ 444.229,37  R$ 2.038,76  

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição Montante Inscrito 

Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 R$ 10.444.327,84  R$ 3.057.008,56  R$ 7.227.340,28  R$ 159.979,00  

Fonte: SIAFI GERENCIAL BASE 10/02/2013 – Manual STN 
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Como pode ser observado no Quadro X, foi pago 99,54% do montante inscrito em 2011 

gerando impacto no exercício financeiro de 2012. A permanência dos valores inscritos em Restos a 

Pagar Não Processados por mais de um exercício é justificada pelas dificuldades operacionais dos 

procedimentos administrativos e licitatórios necessários à execução das ações da SESAI, 

especialmente nas aquisições de equipamentos e obras de saneamento, já destacados no Quadro 

VIII do item 4.2 desse relatório. 

 

5.3 Transferências de Recursos 

Em Novembro de 2011, o Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde,  

celebrou 34  convênios, com o objetivo de “ execução de ações de saúde indígena” em caráter 

complementar,  com 3 entidades, selecionadas por meio de chamamento público sendo: MISSÃO 

EVANGÉLICA CAIUÁ  17 Convênios, IMIP – INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL 

PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA  3 Convênios, e SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 14 Convênios, totalizando 34 Convênios, que 

perfizeram o valor total de R$  407.695.679,79 (Quatrocentos e sete milhões, seiscentos e noventa e 

cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais, setenta e nove centavos), para uma vigência de 12 

meses (Novembro/2011 a Outubro/2012), que foram liberados em 4 parcelas. 

Em setembro/2012, o Fundo Nacional de Saúde prorrogou a vigência dos referidos 

convênios por mais 14 (quatorze) meses, de Outubro/2012 a Dezembro/2013, com a devida 

suplementação de recursos de R$ 614.553.682,71 (Seiscentos e quatorze milhões, quinhentos e 

cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais, setenta e um centavos), a serem  liberados e 3 

(três) parcelas, previstas para DEZ/12, MAR e JUL/13. 

Ainda em 2012, por meio de emenda parlamentar, o Fundo Nacional de Saúde, celebrou 

dois novos convênios de saúde indígena com a Secretaria de Estado da Saúde no Tocantins, 

somando R$ 384.347,45 (Trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais,  

quarenta e cinco centavos). 

Os recursos previstos para execução dos convênios de saúde indígena, durante toda sua 

vigência (OUT/11 a DEZ/13), perfazem o total de R$ 1.022.633.710,16 (Um bilhão, vinte e dois 

milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e dez reais, dezesseis centavos). 

Os convênios de saúde indígena estão devidamente registrados no Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse – SICONV em plena execução, com vigência até 

dezembro/2013, assim, não existe prestação de contas em análise. 

Ressalta-se que sendo o Fundo Nacional de Saúde, a Unidade Gestora responsável pela 

celebração dos convênios de saúde indígena, é de sua competência a análise e aprovação das 

prestações de contas, quando houver. 

O acompanhamento da execução física dos convênios é de responsabilidade do Distrito 

Sanitário Especial Indígena. Durante sua execução, as liberações de cada parcela do convênio, 

precede de parecer técnico, emitido pelo Coordenador Distrital. 

A Prestação de contas será apresentada pela Entidade até 60 dias após o término da vigência 

dos convênios, momento que será analisada pelo Fundo Nacional de Saúde. 

 

5.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 

O Quadro XI contempla os valores das transferências vigentes no exercício em 2012. 
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Quadro XI - Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes em 2012 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:           Fundo Nacional de Saúde 

CNPJ: 00 530 493/0001- 71 UG/GESTÃO: 257001 

Informações sobre as transferências  

M
o

d
a

li
d

a
d

e
 

Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida  No exercício 

Acumulado até 

exercício Início Fim 

1
 

759415/11 

Instituto de Medicina 

Int.Profº.Fernando 

Figueira-IMIP 

17.341.667,50 0 6.880.043,36 7.908.456,04 12.12.11 31.12.13 1 

1
 

759583/11 

Instituto de Medicina 

Int.Profº.Fernando 

Figueira-IMIP 

36.093.868,20 0 15.177.797,63 17.587.178,66 12.12.11 31.12.13 1 

1
 

758157/11 

Instituto de Medicina 

Int.Profº.Fernando 

Figueira-IMIP 

11.389.159,39 0 4.753.636,50 5.432.005,07 12.12.11 31.12.13 1 

1
 

758191/11 Missão Evangélica Caiuá 41.176.496,92 0 13.471.280,88 16.371.280,88 08.11.11 31.12.13 1 

1
 

758152/11 Missão Evangélica Caiuá 56.548.775,57 0 19.483.315,54 23.683.315,54 08.11.11 31.12.13 1 

1
 

759407/11 Missão Evangélica Caiuá 32.026.237,24 0 12.271.643,55 15.071.643,55 16.11.11 31.12.13 1 

1
 

759416/11 Missão Evangélica Caiuá 3.665.873,01 0 1.266.293,48 1.516.293,48 05.12.11 31.12.13 1 

1
 

759417/11 Missão Evangélica Caiuá 20.297.975,24 0 7.987.117,69 9.487.117,69 28.11.11 31.12.13 1 

1
 

757676/11 Missão Evangélica Caiuá 66.737.987,48 0 21.872.493,83 26.672.493,83 31.10.11 31.12.13 1 

1
 

758159/11 Missão Evangélica Caiuá 38.572.223,40 0 16.233.444,80 18.833.444,80 08.11.11 31.12.13 1 

1
 

757681/11 Missão Evangélica Caiuá 42.249.517,65 0 18.613.092,27 21.813.092,27 31.10.11 31.12.13 1 

1
 

757678/11 Missão Evangélica Caiuá 69.995.817,99 0 25.238.223,54 30.638.223,54 31.10.11 31.12.13 1 
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1
 

758158/11 Missão Evangélica Caiuá 18.712.436,57 0 8.185.425,53 9.585.425,53 08.11.11 31.12.13 1 

1
 

758149/11 Missão Evangélica Caiuá 31.096.088,12 0 13.826.974,70 25.063.268,42 11.11.11 31.12.13 1 

1
 

757677/11 Missão Evangélica Caiuá 40.661.257,38 0 13.484.228,29 16.484.228,29 31.10.11 31.12.13 1 
1

 

758161/11 Missão Evangélica Caiuá 22.073.832,97 0 9.737.451,09 11.337.451,09 08.11.11 31.12.13 1 

1
 

757684/11 Missão Evangélica Caiuá 31.860.327,25 0 14.357.853,30 16.757.853,30 31.10.11 31.12.13 1 

1
 

758180/11 Missão Evangélica Caiuá 21.482.912,80 0 9.048.502,61 10.548.502,61 08.11.11 31.12.13 1 

1
 

757682/11 Missão Evangélica Caiuá 26.519.685,58 0 12.079.854,80 14.079.854,80 31.10.11 31.12.13 1 

1
 

757680/11 Missão Evangélica Caiuá 60.679.111,78 0 24.810.088,35 28.810.088,35 31.10.11 31.12.13 1 

1
 

758169/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

5.155.799,22 0 5.362.838,62 6.222.138,49 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758155/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

21.523.958,15 0 8.548.896,29 9.898.576,40 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758167/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

19.095.345,36 0 7.920.470,12 9.169.283,70 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758163/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

12.744.321,80 0 5.163.003,13 6.045.481,72 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758168/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

24.386.938,68 0 9.173.776,21 10.698.720,16 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758165/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

30.161.817,59 0 12.594.009,43 14.591.351,51 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758164/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

56.881.237,57 0 22.691.283,11 26.351.143,14 21.11.11 31.12.13 1 
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1
 

758160/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

22.532.989,40 0 8.262.014,54 9.610.007,98 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758154/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

24.853.655,32 0 9.888.084,06 11.420.547,84 21.11.11 31.12.13 1 
1

 

758166/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

23.701.817,90 0 9.742.313,52 11.275.932,17 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758156/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

30.960.841,03 0 12.381.109,94 14.476.298,30 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758170/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

22.938.619,57 0 9.211.097,31 10.777.893,01 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758162/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

16.000.118,02 0 5.962.753,76 6.960.474,80 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

758148/11 

SPDM-Associação Paulista 

para o Desenv. da 

Medicina 

14.662.896,54 0 6.267.020,42 7.270.845,32 21.11.11 31.12.13 1 

1
 

778371/12 
Tocantins Secretaria de 

Estado da Saúde 
278.260,47 13.913,02 264.347,45 264.347,45 20.12.12 20.12.13 1 

1
 

778403/12 
Tocantins Secretaria de 

Estado da Saúde 
126.315,79 6.315,79 120.000,00 120.000,00 20.12.12 20.12.13 1 

LEGENDA 

Modalidade: 
Situação da 

Transferência: 
            

1 - Convênio 1 - Adimplente 

2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente 

3 - Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa 

4 - Termo de Compromisso  4 - Concluído 
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5.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados 

nos Três Últimos Exercícios 

O Quadro XII contempla a quantidade de Convênios celebrados e os respectivos valores 

repassados nos exercícios de 2012 e 2011, uma vez que o exercício de 2010 foi marcado pela 

criação da SESAI e o início do processo de transição das ações de saúde indígena. 

 

Quadro XII - Resumo dos Instrumentos Celebrados nos Três Últimos Exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundo Nacional de Saúde 

CNPJ: 00 530 493/0001-71 

UG/GESTÃO: 257001 

Modalidade 

Quantidade de 

instrumentos 

celebrados em 

cada exercício 

Montantes repassados em cada exercício, independentemente 

do ano de celebração do instrumento (em R$ 1,00) 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio 2 34 0 402.331.779,65* 71.566.186,36 - 

Contrato de Repasse - - - - - - 

Termo de Cooperação - - - - - - 

Termo de Compromisso - - - - - - 

Totais 2 34 0 402.331.779,65* 71.566.186,36 - 

Fonte: SICONV – 13/03/2013 

* Valor referente ao montante repassado em 2012 (R$ 356.579.763,29) acrescido dos empenhos referentes aos meses  

de novembro e dezembro de 2012 

 

5.3.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que permanecerão 

vigentes no Exercício de 2013 e seguintes 

O Quadro XIII contempla a quantidade de Convênios e os valores já repassados e a serem 

transferidos, relativos aos Convênios que permanecerão vigentes no exercício de 2013 e seguintes. 

 

Quadro XIII - Resumo dos Convênios que vigerão em 2013 e exercícios seguintes 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:    Fundo Nacional de Saúde 

CNPJ:    00 530 493/0001-71 257001 

Modalidade 

Qtd.  de 

instrumentos 

com vigência 

em 2012 e 

seguintes 

Valores (R$ 1,00) % do Valor 

global repassado 

até o final do 

exercício de 

2012 

Contratados 
Repassados até 

2012 

Previstos para 

2013 

Convênio 34 1.022.633.710,16 473.897.966,01 548.735.744,15 46% 

Contrato de Repasse - - - - - 

Termo de Cooperação - - - - - 

Termo de 

Compromisso - - - - - 

Totais 34 1.022.633.710,16 473.897.966,01 548.735.744,15 46% 
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Fonte: Fundo Nacional de Saúde 

Como já mencionado todos os convênios estão em plena execução, com vigência até 

dezembro/2013, nesse sentido não existe prestação de contas em análise. A Prestação de contas será 

apresentada pela Entidade até 60 dias após o término da vigência dos convênios, momento que será 

analisada pelo Fundo Nacional de Saúde. Desta forma não houve ocorrência no exercício de 2012 

das informações solicitadas nos Quadros A.5.6, A.5.7 do item 5.3 da DN TCU 119/2012. 

 

5.4 Suprimentos de Fundos 

Esse item aborda o montante de despesas realizadas por meio do suprimento de fundos, 

discriminando-se entre as despesas efetuadas por meio de utilização da Conta Tipo “B” e as 

efetuadas por meio do CPGF. Também detalha as despesas realizadas por meio da concessão de 

suprimento de fundos para ser efetuada por meio da utilização da conta corrente Tipo “B”; as 

despesas realizadas com a utilização do cartão de crédito – CPGF e demonstra a evolução da 

utilização do suprimento de fundos ao longo do tempo, segregando-se as despesas realizadas via 

CPGF e Conta Tipo “B”, que no caso da SESAI/DSEI somente ocorreram no exercício de 2012. 

 

5.4.1 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos 

O Quadro XIV contempla as informações discriminadas por UG, por tipo de suprimento de 

fundo, bem como os montantes utilizados de Suprimento de Fundo. 

 

Quadro XIV - Suprimento de Fundos – Visão Geral 

Suprimento de Fundos 

Código 

da UG  
Nome da UG 

Valores 

Total Geral Conta Tipo 

“B” 

CPGF 

Saque Fatura 

257020 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAUDE 

INDIGENA - SESAI 
                           

- 

                              

- 580,44 
                      

580,44  

257021 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO 

RIO JURUA 
              

21.904,07      
                 

21.904,07  

257022 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO 

PURUS 
                           

-  

                              

- 10.579,92 
                 

10.579,92  

257023 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 
                

8.519,30  1.658,14 8.999,41 
                 

19.176,85  

257027 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

MANAUS 
                   

600,00  

                              

- 22.026,93 
                 

22.626,93  

257029 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO 

SOLIMOES 

                

9.430,00  

                              

-  

                             

- 
                   

9.430,00  

257030 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

PARINTINS 
              

38.000,00  

                              

- 

                             

- 
                 

38.000,00  

257032 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 
                           

- 28.871,55 142.748,25 
               

171.619,80  

257034 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

MARANHAO 
                           

- 7.711,88 50.001,48 
                 

57.713,36  

257035 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 
                           

- 41.088,49 78.490,62 
               

119.579,11  

257036 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO 

GROSSO SUL 
                           

- 0,00 3.319,00 
                   

3.319,00  
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257037 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

ARAGUAIA 
            

109.056,72  

                              

- 

                             

- 
               

109.056,72  

257039 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

CUIABA 

                           

- 2.820,48 110.312,09 
               

113.132,57  

257040 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

XAVANTE 
                           

- 0,00 8.479,11 
                   

8.479,11  

257041 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 
                           

- 2.500,00 21.374,71 
                 

23.874,71  

257045 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

TAPAJOS 
                   

616,00  

                              

- 

                             

- 
                      

616,00  

257046 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

POTIGUARA 
                           

- 

                              

- 2.818,00 
                   

2.818,00  

257047 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

PERNAMBUCO 
                           

- 43.788,30 627.811,16 
               

671.599,46  

257048 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

LITORAL SUL 
                

9.659,47  310,00 6.858,20 
                 

16.827,67  

257049 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO 

VELHO 
                           

- 

                              

- 32.165,61 
                 

32.165,61  

257053 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

INTERIOR SUL 
                           

-  15.242,14 25.400,67 
                 

40.642,81  

257054 
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - 

TOCANTINS 
                           

- 7.210,19 180.310,56 
               

187.520,75  

  
Total Utilizado  197.785,56 151.201,17 1.332.276,16 1.681.262,89 

Fonte: SIAFI GERENCIAL BASE 10/02/2013 – Manual STN 

 

5.4.2 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos por UG e por Suprido 

(Conta Tipo “B”) 

O Quadro XV contempla as informações por UG, por supridos, bem como os montantes 

utilizados no Suprimento de Fundo Conta Tipo B no exercício de 2012.  

 

Quadro XV - Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B 

UG 

Executora 
Denominação Entidade Suprido 

Suprimento de 

Fundos Conta 

Tipo "B" 

257020 
SECRETARIA ESPECIAL DE 

SAUDE INDIGENA - SESAI 
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 

0,00 

Total 
   

0,00 

257021 

DISTRITO SANIT. 

ESP.INDIGENA - ALTO RIO 

JURUA 

05227704287 
LUIZ ALBERTO 

FERNANDES 15.904,07 

19591268220 
ANISIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA 6.000,00 

Total 
   

21.904,07 

257023 
DISTRITO SANIT. 

ESP.INDIGENA AL/SE 

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 0,00 

00411133144 
AMARALINE DE 

OLIVEIRA 5.719,30 

05372181494 
RAPHAEL BEZERRA 

FALCAO DE ALMEIDA 2.800,00 

10178171549 
CARLOS CICERO DA 

SILVA 0,00 

Total 
   

8.519,30 
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257027 
DISTRITO SANIT. 

ESP.INDIGENA - MANAUS 

02278375253 SOSTENES PINTO LEITE 600,00 

07817185204 
ALBERTO BARROS DOS 

SANTOS 0,00 

80832571253 
ANDRE MARQUES 

BENCHIMOL DA SILVA 0,00 

95528610397 
EDIVAN DE MOURA 

BORGES 0,00 

Total 
   

600,00 

257029 

DISTRITO SANIT. 

ESP.INDIGENA - MEDIO 

SOLIMOES 

 

01433027526 
TAIS RANGEL CRUZ 

ANDRADE 4.000,00 

12422053220 
ELSON COELHO 

MEIRELES 2.430,00 

53363906315 
KENNEDY LUIS SILVA 

DA COSTA 3.000,00 

Total 
   

9.430,00 

257030 

DISTRITO SANIT. 

ESP.INDIGENA - PARINTINS 

 

04135776272 
RAIMUNDO TADEU 

NAZARE MACIEL 12.000,00 

05004497249 
PAULO DARQUE VIANA 

DINELLI 6.000,00 

07376880259 PAULO FONSECA 8.000,00 

14595133200 
EDMILSON DA SILVA 

BARROS 4.000,00 

16680464234 ALAIR NUNES DOS REIS 8.000,00 

Total 
   

38.000,00 

257037 

DISTRITO SANIT. 

ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 

 

10148370144 
MILTON MARTINS DE 

SOUZA 255,20 

12342785100 
DEUSINA AZEVEDO 

SOARES 3.471,67 

13380214191 
MARIA AURORA DA 

SILVA 1.935,00 

16039785500 
VERALUCIA REGIS 

BOGEA 10.790,00 

19629125153 
MARIA GLORIA 

BATISTA GUMESSON 1.490,00 

21775761134 
BENTO MONTEIRO DOS 

SANTOS 730,00 

22168907153 
MARQUES INACIO DE 

MOURA 7.757,56 

22930965568 
LUCIENE ROSALINA DE 

SANTANA 416,04 

24514179191 
VITORINO CUNHA DA 

SILVA 990,00 

25142712153 
MANOEL VICENTE DE 

OLIVEIRA FILHO 2.064,00 

25184750100 
LUCIMAR GUIMARAES 

DE SOUSA 7.604,47 

25834541534 

MARIA DAS DORES 

NEPOMUCENO 

NASCIMENTO 4.990,00 

25909835653 
ELZA DE ARAUJO 

FERREIRA AZEVEDO 7.685,00 

26474387220 
SOLANGE GOMES 

MIRANDA 11.054,59 

26521164104 
FRANCISCO NADSON 

SARAIVA CARDOSO 7.700,39 

27691411120 
LUCIMAR INACIA 

PEREIRA 1.860,00 

30646814869 POLIANA LOVERBECK 19.838,78 
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CREMONIN 

30940630125 
ANTONIO PEREIRA DOS 

SANTOS 1.365,00 

32703309104 
JOSE FERREIRA DE 

MATOS 4.930,00 

34286110125 
DORLY DOS SANTOS 

CANDIDO 4.207,72 

98117041120 
HELIO SOARES 

BARBOSA 7.921,30 

Total 
   

109.056,72 

257045 
DISTRITO SANIT. 

ESP.INDIGENA - TAPAJOS 
32421982200 

ANTONIA NEUSA 

OLIVEIRA SANTOS 616,00 

Total 
   

616,00 

257048 

 

DISTRITO SANIT. 

ESP.INDIGENA - LITORAL 

SUL 

06147417932 
TALIZIA HIROOKA DE 

MEDEIROS 3.497,20 

06997884806 
MARCOS ARAUJO DOS 

SANTOS 0,00 

13914693215 
MAIRA SALETE 

GEMELLI 495,00 

40413969991 MOACIR ANTUNES 2.000,00 

53587723915 
MIRCA MORVA 

LONGONI 1.674,94 

57721211972 
MARIO ALVES DA 

CRUZ 1.992,33 

Total 
   

9.659,47 

Total Geral 
   

197.785,56 

Fonte: SIAFI GERENCIAL BASE 10/02/2013 – Manual STN 

 

5.4.3 Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 

O Quadro XVI contempla as informações por UG, por portador, bem como os montantes 

utilizados e concedidos, subdividido nas modalidades Saque e Fatura, do Cartão de Crédito 

Corporativo – CPGF. As consultas via SIAFI Gerencial foram realizadas com base nas orientações 

do Manual da STN. No entanto, os valores informados pelos DSEI divergem dos registros das 

consultas realizadas, conforme demonstrativos no ANEXO III desse relatório de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Quadro XVI - Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) 

Código da UG 1 257020 Limite de Utilização da UG R$ 128.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

ALINE DE CASTRO SALDANHA NUNES 01047561107 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 580,44 R$ 580,44 

DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR 63501716168 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

LUCIMAR CORRÊA ALVES 15358186204 R$ 15.00,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ALINE RODRIGUES DA COSTA 09129999693 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Total Utilizado pela UG   R$ 0,00  R$ 580,44  R$ 580,44  

Código da UG 2 257022 Limite de Utilização da UG R$ 200.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

EPAMINONDAS SORIANO DA SILVA 9607170210 R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 5.049,71 R$ 5.049,71 

JAILZA GOMES FURTADO PINHEIRO TELES 10696680793    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 1.015,44 R$ 1.015,44 

JOSE ELSON DA SILVA SANTOS 13838466268    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 4.514,77 R$ 4.514,77 

Total Utilizado pela UG   R$ 0,00 R$ 10.579,92 R$ 10.579,92 

Código da UG 3 257023 Limite de Utilização da UG R$ 19.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

LEONILDO CAETANO DA SILVA 16339223400 R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 8.999,41 R$ 8.999,41 

RAPHAEL B. FALCÃO DE ALMEIDA 05372181494 R$ 3.000,00 R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00 

AMARALINE DE OLIVEIRA 00411133144 R$ 8.000,00 R$ 5.719,30 R$ 0,00 R$ 5.719,30  

CARLOS CICERO DA SILVA 10178171549    R$ 3.000,00  R$ 1.658,14 R$ 0,00 R$ 1.658,14 

Total Utilizado pela UG   R$ 10.177,44 R$ 8.999,41 R$ 19.176,85  

Código da UG 4 257027 Limite de Utilização da UG R$ 80.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

ALBERTO BARROS DOS SANTOS 07817185204    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 7.307,02 R$ 7.307,02 

ANDRE MARQUES BENCHIMOL DA SILVA 80832571253    R$ 13.000,00  R$ 0,00 R$ 4.436,51 R$ 4.436,51 

EDIVAN DE MOURA BORGES 95528610397    R$ 16.000,00  R$ 0,00 R$ 10.283,40 R$ 10.283,40 

Total Utilizado pela UG   R$ 0,00 R$ 22.026,93 R$ 22.026,93 
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Código da UG 5 257032 Limite de Utilização da UG R$ 200.000  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

BANCO DO BRASIL SA 00000000000191 -  R$ 0,00 R$ 13.400,00 R$ 13.400,00 

CLAUDINO JORGE MAGALHAES DA SILVA 07513186553    -  R$ 0,00 R$ 23.833,79 R$ 23.833,79 

SILVIO MARQUES DA SILVA 11429860553    -  R$ 1.751,92 R$ 13.269,73 R$ 15.021,65 

CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS 15279863572    -  R$ 569,52 R$ 31.176,46 R$ 31.745,98 

DIVINO BARBOSA DA SILVA SOBRINHO 16828470559    -  R$ 24.530,00 R$ 17.367,69 R$ 41.897,69 

ELZA DE SOUZA BENEVIDES 22571973568    -  R$ 0,00 R$ 7.969,71 R$ 7.969,71 

LOURELENO ALVES DE OLIVEIRA 33218609534    -  R$ 2.020,11 R$ 35.730,87 R$ 37.750,98 

Total Utilizado pela UG   R$ 28.871,55 R$ 142.748,25 R$ 171.619,80 

Código da UG 6 257034 Limite de Utilização da UG R$ 600.000,00 

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

JOAO BATISTA BRITO MELO 04205707304    R$ 30.000,00  R$ 5.046,39 R$ 11.671,81 R$ 16.718,20 

CARLOS CESAR CARVALHO 10702180300    R$ 30.000,00  R$ 800,00 R$ 5.569,18 R$ 6.369,18 

JOSE DE RIBAMAR CARVALHO NEVES 13404504291    R$ 30.000,00  R$ 204,34 R$ 4.437,89 R$ 4.642,23 

IRANEIDE DA GRACA DOS SANTOS GOMES 14733218320    R$ 30.000,00  R$ 190,00 R$ 1.355,88 R$ 1.545,88 

RAIMUNDO NONATO GUSMAO 17949246391    R$ 30.000,00  R$ 0,00 R$ 589,96 R$ 589,96 

PEDRO SANTOS SILVA 19674481320    R$ 30.000,00  R$ 353,68 R$ 2.393,95 R$ 2.747,63 

FRANCISCO DE BARROS 19967772387    R$ 30.000,00  R$ 13,50 R$ 2.169,15 R$ 2.182,65 

EXPEDITO LEANDRO SANTOS DE SOUSA 20685629368    R$ 30.000,00  R$ 106,39 R$ 7.204,39 R$ 7.310,78 

JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA 29565413153    R$ 30.000,00  R$ 77,63 R$ 5.265,52 R$ 5.343,15 

IVALDO ANDRADE PASSOS 35134330344    R$ 30.000,00  R$ 919,95 R$ 9.343,75 R$ 10.263,70 

Total Utilizado pela UG   R$ 7.711,88 R$ 50.001,48 R$ 57.713,36 

Código da UG 7 257035 Limite de Utilização da UG R$ 119.594,02  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

RONALDO VERISSIMO ALMEIDA 36912646620    R$ 16.000,00  R$ 1.625,09 R$ 8.807,42 R$ 10.432,51 

JOSE ASSIS NETO 43816398634    R$ 34.685,08  R$ 7.523,89 R$ 19.197,48 R$ 26.721,37 

JULIO CESAR FERREIRA LAGE 45193002668    R$ 13.000,00  R$ 920,00 R$ 11.078,13 R$ 11.998,13 

JULIO VITAL SOARES 46607579604    R$ 16.800,00  R$ 4.130,02 R$ 7.548,85 R$ 11.678,87 

FATIMA DAS DORES SILVA 48148660620    R$ 35.000,00  R$ 17.079,49 R$ 17.961,52 R$ 35.041,01 
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WALLACE ROCHA SIQUEIRA 98045717734    R$ 24.000,00  R$ 9.810,00 R$ 13.897,22 R$ 23.707,22 

Total Utilizado pela UG   R$ 41.088,49 R$ 78.490,62 R$ 119.579,11 

Código da UG 8 257036 Limite de Utilização da UG R$ 2.500,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

MARIA DE JESUS OLIVEIRA 
17595150191 R$ 2.500,00 

R$ 0,00 

R$ 720,00 R$ 720,00 

R$ 2.599,00 R$ 2.599,00 

Total Utilizado pela UG   R$ 0,00 R$ 3.319,00 R$ 3.319,00 

Código da UG 9 257039 Limite de Utilização da UG R$ 190.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

BANCO DO BRASIL SA 00000000000191 -  R$ 0,00 R$ 5.823,00 R$ 5.823,00 

JOSE NEREU CARMONA 07903995200    R$ 8.0000,00 R$ 0,00 R$ 2.044,07 R$ 2.044,07 

PEDRO ARGEMIRO DE ARRUDA 10308318153    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 8.127,18 R$ 8.127,18 

NILZETE BENEDITA DE QUEIROZ 10909117187    R$ 4.000,00  R$ 1.175,48 R$ 8.272,18 R$ 9.447,66 

ANASTACIO RODRIGUES CUNHA 13823965115    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 17.911,59 R$ 17.911,59 

SATURNINO DE JESUS 15618528134    R$ 8.000,00  R$ 1.205,00 R$ 16.873,66 R$ 18.078,66 

ENOC DIAS REIS 20915845172    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 7.971,46 R$ 7.971,46 

MARIA AMELIA MOREIRA DA CRUZ 30413320197    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 4.991,38 R$ 4.991,38 

ZILMA APARECIDA GONCALVES 32455011100    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

DONATO FERREIRA DA SILVA 39651053100    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 287,04 R$ 287,04 

JOAO MARTINS DE SOUZA 41583302115    R$ 8.000,00  R$ 440,00 R$ 14.672,00 R$ 15.112,00 

JOSE FERREIRA DE FIGUEREDO 45219907115    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 5.151,76 R$ 5.151,76 

LUIS ROBERTO DIAS 57043655153    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 10.186,77 R$ 10.186,77 

Total Utilizado pela UG   R$ 2.820,48 R$ 110.312,09 R$ 113.132,57 

Código da UG 10 257040 Limite de Utilização da UG 160.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA 18105998149    8.000,00  R$ 0,00 R$ 475,00 R$ 475,00 

MIGUEL RODRIGUES MOREIRA 20490771149    8.000,00  R$ 0,00 R$ 7.680,00 R$ 7.680,00 

ELIZABETH TEIXEIRA DOS ANJOS 27075303104     4.000,00 R$ 0,00 R$ 324,11 R$ 324,11 

Total Utilizado pela UG   R$ 0,00 R$ 8.479,11 R$ 8.479,11 

Código da UG 11 257041 Limite de Utilização da UG R$ 50.000,00  
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Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

BANCO DO BRASIL SA 00000000000191  - R$ 0,00 R$ 3.309,09 R$ 3.309,09 

OTERCINDO FRANCISCO DA SILVA 17733545153     R$ 14.444,00 R$ 0,00 R$ 11.065,62 R$ 11.065,62 

RAIMUNDO MARTINS DA SILVA 18115314153    R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 

DALMO MANOEL DA SILVA 18118780163    R$ 8.000,00  R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 

Total Utilizado pela UG   R$ 2.500,00 R$ 21.374,71 R$ 23.874,71 

Código da UG 12 257046 Limite de Utilização da UG R$ 8.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

MATILDE BARBOSA DE FARIAS CABRAL 13214063472    R$ 8.000,00  R$ 0,00 R$ 2.818,00 R$ 2.818,00 

Total Utilizado pela UG   R$ 0,00 R$ 2.818,00 R$ 2.818,00 

Código da UG 13 257047 Limite de Utilização da UG R$ 2.500.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

CLEUDO ROMERO DE SOUZA 10070230404    R$ 16.000,00  R$ 1.330,00 R$ 18.596,68 R$ 19.926,68 

MARINALVA DE FARIAS BRITO BORBA 12433977487     R$ 16.000,00 R$ 1.000,00 R$ 80.402,82 R$ 81.402,82 

MARIA DO SOCORRO BARROS RIBEIRO E SILVA 12549800400     R$ 16.000,00 R$ 1.889,00 R$ 41.537,11 R$ 43.426,11 

MARLENE DE LIMA RAMOS TORRES 14838940459     R$ 16.000,00 R$ 26.910,00 R$ 21.337,74 R$ 48.247,74 

SAMUEL LOBO MAIA 16628896404     R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 112.000,00 R$ 112.000,00 

CICERA MARIA DA SILVA 18435912434     R$ 16.000,00 R$ 6.484,30 R$ 50.631,30 R$ 57.115,60 

ANTONIO PINTO 18608159449     R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 47.574,84 R$ 47.574,84 

MARCOS AURELIO BARBOSA LEAL 19201494491     R$ 16.000,00 R$ 1.730,00 R$ 16.443,36 R$ 18.173,36 

ANTONIO DE CARVALHO SA 24892173487     R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 39.884,61 R$ 39.884,61 

VERA LUCIA RODRIGUES E SILVA 24941611420    -  R$ 0,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 

ROSE MARY DE AQUINO GOMES 33068429404    -  R$ 0,00 R$ 8.086,00 R$ 8.086,00 

MARIA LUIZA DE QUEIROZ 33386994415    R$ 16.000,00  R$ 395,00 R$ 63.874,00 R$ 64.269,00 

MARTHA SOLANGE DE OLIVEIRA 37349651449    R$ 16.000,00  R$ 1.850,00 R$ 58.642,28 R$ 60.492,28 

URIAS DE LAVOR 56130465491    R$ 16.000,00  R$ 2.200,00 R$ 52.800,42 R$ 55.000,42 

Total Utilizado pela UG   R$ 43.788,30 R$ 627.811,16 R$ 671.599,46 
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Código da UG 14 257048 Limite de Utilização da UG R$ 100.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

MARCOS ARAUJO DOS SANTOS 06997884806    Não definido  R$ 0,00 R$ 1.283,17 R$ 1.283,17 

MIRCA MORVA LONGONI 53587723915    Não definido  R$ 0,00 R$ 5.255,03 R$ 5.255,03 

VERA REGINA RESNAUER TAQUES DA SILVA DIAS 69733384968    Não definido  R$ 310,00 R$ 320,00 R$ 630,00 

Total Utilizado pela UG   R$ 310,00 R$ 6.858,20 R$ 7.168,20 

Código da UG 15 257049 Limite de Utilização da UG R$ 80.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

BANCO DO BRASIL SA 00000000000191 -  R$ 0,00 R$ 18.944,26 R$ 18.944,26 

JAIR MARTINS DE OLIVEIRA 05847664249    Não definido R$ 0,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 

ALCIMAR GONCALVES GALVAO 13908774268    Não definido  R$ 0,00 R$ 9.038,35 R$ 9.038,35 

ADINOILDES DE SOUZA SILVA GRIEGER 14458802291     Não definido R$ 0,00 R$ 2.293,00 R$ 2.293,00 

Total Utilizado pela UG   R$ 0,00 R$ 32.165,61 R$ 32.165,61 

Código da UG 16 257053 Limite de Utilização da UG R$ 50.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

FRANCISCO ASSUL DE SOUZA JUNIOR 04397579911     R$ 8.000,00 R$ 402,54 R$ 2.437,44 R$ 2.839,98 

ADAIR DA SILVA CARVALHO 16388720072     R$ 8.000,00 R$ 6.296,10 R$ 12.323,78 R$ 18.619,88 

LAURO VIEIRA DE LIMA 32475950072     R$ 8.000,00 R$ 4.102,60 R$ 4.592,87 R$ 8.695,47 

OTONI ALVES PASSOS 86055194953     R$ 8.000,00 R$ 4.440,90 R$ 6.046,58 R$ 10.487,48 

Total Utilizado pela UG   R$ 15.242,14 R$ 25.400,67 R$ 40.642,81 

Código da UG 17 257054 Limite de Utilização da UG R$ 450.000,00  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

BANCO DO BRASIL SA 00000000000191 -  R$ 0,00 R$ 70.208,06 R$ 70.208,06 

JOSE AMADEU MOREIRA 10778241220    R$ 28.000,00  R$ 1.200,00 R$ 23.893,00 R$ 25.093,00 

JOSE AROLDO DO REGO 13231510104    - R$ 0,00 R$ 15.148,19 R$ 15.148,19 

IVAN TRINDADE MENDES 23770430387    R$ 20.000,00  R$ 1.000,00 R$ 2.517,50 R$ 3.517,50 

LUIS CARLOS PEREIRA DA COSTA 25141040178     R$ 24.000,00 R$ 220,00 R$ 9.214,11 R$ 9.434,11 

NADJA MARA MORENO BARBOSA 30761190104     R$ 12.000,00 R$ 1.700,00 R$ 2.057,63 R$ 3.757,63 
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RAIMUNDO NONATO FILHO 32406363104    R$ 32.000,00  R$ 770,00 R$ 13.818,10 R$ 14.588,10 

LUCIVANDA OLIVEIRA DE SOUZA CORREIA 37704036572    R$ 26.000,00  R$ 1.500,00 R$ 20.330,46 R$ 21.830,46 

PAULO SESAR LOPES BARBOSA 39168980191    R$ 20.000,00  R$ 820,19 R$ 15.246,49 R$ 16.066,68 

LILIAN DE OLIVEIRA BARBOSA 88515753120    R$ 16.000,00  R$ 0,00 R$ 7.877,02 R$ 7.877,02 

Total Utilizado pela UG   R$ 7.210,19 R$ 180.310,56 R$ 187.520,75 

Total Utilizado pela UJ   R$ 151.201,17 R$ 1.332.276,16 R$ 1.483.477,33 

Fonte: Os valores foram extraídos do SIAFI GERENCIAL - Base 10/02/2013 nas consultas estruturadas conforme orientações do Manual STN 

Obs¹: As informações referentes aos valores e aos supridos na consulta SIAFI divergem das informações encaminhadas pelos DSEI, conforme ANEXO III desse 

relatório de gestão.                          
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5.4.4 Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito 

Corporativo (Série Histórica) 

O Quadro XVII contempla a despesa consolidada com suprimento de fundos realizada com 

a utilização da Conta Tipo “B” e do cartão de crédito corporativo, subdividindo-se em quantidade e 

valor, bem como o montante utilizado. 

 

Quadro XVII - Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão de Crédito Corporativo  

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade* (c) Valor (a+b+c) 

2012 40 197.785,56 45 

         

151.201,17  88 

      

1.332.276,16  

      

1.681.262,89  

Fonte : Os valores foram extraídos do SIAFI GERENCIAL - Base 10/02/2013 nas consultas estruturadas conforme 

orientações do Manual STN 

* Alguns registros não identificam o nome e nem o CPF (Faturas Banco do Brasil) 

 

5.4.5 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 

O Quadro XVIII contempla a situação das prestações de contas referentes à aplicação dos 

recursos despendidos via suprimento de fundos, abrangendo as prestações de contas referentes à 

aplicação realizada pelo suprido (Conta Tipo “B”) e pelo Portador do CPGF, do exercício de 2012 e 

2011, uma vez que no exercício de 2010 não houve ocorrência, ano de criação da SESAI. As 

informações referentes à quantidade e valor foram apuradas com base nas informações 

encaminhadas pelos DSEI à SESAI no período de 17/02/2013 a 27/03/2013. Ressalta-se que os 

valores informados pelos DSEI divergem dos valores identificados nas consultas realizadas, 

conforme ANEXO IV desse relatório. 
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Quadro XVIII - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 

Suprimento de Fundos 

 Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 
2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 

PC não Apresentadas - - - - - - - - - - - - 

PC Aguardando Análise - - - - - - - - -  - - 

PC em Análise - - - - - - - - - - - - 

PC não Aprovadas - - - - - - - - - - - - 

PC Aprovadas 70 194.720,49 5 34.976,35 - - 276 1.279.211,64 62 405.676,47 10 9.797,02 

Fonte: Planilhas – DSEI: Levantamento realizado no período 17/02/2013 a 27/03/2013 

 

Cabe destacar que os valores identificados nas consultas realizadas no SIAFI Gerencial divergem das informações encaminhadas pelos DSEI, 

tendo em vista o ingresso de valores relativos a despesas emergenciais de pequeno pequenos vultos e pronto pagamentos, comumente sem 

previsibilidade de acontecer, e que dada a urgência no atendimento, visando a não interrupção das atividades desenvolvidas, não podem aguardar o 

processo normal de contratação em função do tempo demandado para a sua conclusão.  Tendo em vista ainda a complexidade envolvida nas ações de 

saúde indígena que hoje são executadas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena através dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, e que a 

população indígena possui características culturais e sociais singulares, faz com que gestores optem pelo uso dessa medida de excepcionalidade no 

atendimento à população indígena, de modo contínuo, sem, no entanto, deixar de observar a conformidade na aplicação de tais recursos. Para a 

construção da presente análise foram realizadas consultas no Sistema SIAFI, orientado pelo Manual da STN, e planilhas demonstrativas dos recursos 

utilizados em Suprimento de Fundo, encaminhadas à SESAI pelos DSEI no período de 17 de fevereiro a 23 de março de 2013, disponíveis no ANEXO 

IV desse relatório. 
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CAPÍTULO II 

 Esse capítulo aborda as informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão de 

recursos humanos, de patrimônio imobiliário e mobiliário, e de recursos renováveis e 

sustentabilidade ambiental da SESAI.  

 

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

Esse capítulo aborda as informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão de recursos 

humanos da SESAI, de forma a possibilitar aos órgãos de controle e à própria SESAI a análise da 

gestão do quadro de pessoal, tanto na dimensão operacional quanto na dimensão estratégica. 

Comtempla também as informações referentes à gestão  

 

6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 

 

6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada - 

Situação em 31/12 

O Quadro XIX demonstra a força de trabalho da SESAI refletindo a situação apurada em 

31/12/2012, por tipo de cargos, bem como a movimentação funcional ocorrido no exercício. 

 

Quadro XIX - Força de Trabalho da SESAI – Situação Apurada em 31/12/212 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 1.945 60 2 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos          

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 1.945 60 2 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão   1.944 52 2 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado   1 1   

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório         

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas     7   

2.   Servidores com Contratos Temporários   647 347 55 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública     10 9 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 0 2.592 417 66 

Fonte: CGESP/MS 
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6.1.2 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada – 

Situação em 31/12 

O Quadro XX visa a demonstrar as situações que reduzem a força de trabalho da 

SESAI/DSEI, caracterizado por situações de ausência momentânea do servidor conforme previsões 

legais. 

 

Quadro XX - Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da SESAI 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade de 

Pessoas na 

Situação em 31 de 

Dezembro 

1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3) 0 

1.1.     Exercício de Cargo em Comissão   

1.2.     Exercício de Função de Confiança   

1.3.     Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)   

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

2.1.     Para Exercício de Mandato Eletivo    

2.2.     Para Estudo ou Missão no Exterior   

2.3.     Para Serviço em Organismo Internacional   

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

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

3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração   

3.2.     A Pedido, a Critério da Administração   

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

cônjuge/companheiro   

3.4.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde   

3.5.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo   

4.   Licença Remunerada (4.1+4.2) 9 

4.1.     Doença em Pessoa da Família    

4.2.     Capacitação    

4.3.     Licença Premio por Assiduidade 6 

4.4.     Lic. Gest. 120d 8112/90,A.207 1 

4.5.     Lic. P/trat. Saude 8112,A.202 2 

5.   Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0 

5.1.     Afastamento do Cônjuge ou Companheiro    

5.2.     Serviço Militar   

5.3.     Atividade Política   

5.4.     Interesses Particulares    

5.5.     Mandato Classista   

6.   Outras Situações (Especificar o ato normativo)   

7.   Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 9 

Fonte: CGESP/MS 
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6.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ – 

Situação em 31/12  

O Quadro XXI identifica a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas da 

SESAI, baseando-se na estrutura apresentada no Quadro XXI. 

 

Quadro XXI - Qualificação da Força de Trabalho 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 0 267 19 5 

1.1. Cargos Natureza Especial         

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 267 19 5 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão   230 2   

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado   1     

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas   20 7   

1.2.4.    Sem Vínculo   16 10 5 

1.2.5.    Aposentados         

2.   Funções Gratificadas 0 86 1 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão   86 1   

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado         

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas         

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  0 353 20 5 

Fonte: CGESP/MS 

 

 

6.1.4 Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária – Situação em 31/12 

O Quadro XXII visa a demonstrar o perfil etário do quadro de pessoal ativo da SESAI, 

classificando os ocupantes de cargos e comissões segundo a faixa etária. 

 

Quadro XXII - Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 

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 291 260 726 1095 219 

1.1.     Membros de Poder e Agentes Políticos   
        

1.2.     Servidores de Carreira  6 25 630 1067 216 

1.3.     Servidores com Contratos Temporários 285 235 96 28 3 

2.          Provimento de Cargo em Comissão 14 24 160 139 16 

2.1.     Cargos de Natureza Especial   
        

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 11 

22 130 94 10 

2.3.     Funções Gratificadas 3 2 30 45 6 

3.          Totais (1+2) 305 284 886 1234 235 

Fonte: CGESP/MS 
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6.1.5 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade – 

Situação em 31/12 

O Quadro XXIII visa a demonstrar o perfil de escolaridade do quadro de pessoal ativo da 

SESAI, classificando os ocupantes de cargos e comissões segundo o nível de escolaridade em 31 de 

dezembro de 2012. 

 

Quadro XXIII - Qualificação do Quadro de Pessoal da SESAI Segundo a Escolaridade 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.       Provimento de Cargo Efetivo 1 89 262 319 1321 596 0 3 0 

1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos 

         
1.2.      Servidores de Carreira  

 

40 214 291 1085 312 

 

2 

 
1.3.      Servidores com Contratos Temporários 1 49 48 28 236 284 

 

1 

 
2.       Provimento de Cargo em Comissão 0 1 7 15 187 143 0 0 0 

2.1.     Cargos de Natureza Especial 

         
2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior 

 

1 3 7 135 121 

   
2.3.     Funções Gratificadas 

  

4 8 52 22 

   
3.       Totais (1+2) 1 90 269 334 1508 739 0 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: CGESP/MS 
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6.1.6 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

            O Quadro XXIV contempla os custos de pessoal da SESAI onde serão discriminadas as naturezas de despesas de pessoal para cada 

tipologia de servidores e de cargos relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão e aos dois imediatamente anteriores. 

 

Quadro XXIV - Quadro de Custos de Pessoal nos Exercícios de 2012, 2011 e 2010 

Tipologias/ 

Exercícios 

 Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  

 Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores  

 Decisões 

Judiciais  
 Total  

Retribuições Gratificações Adicionais 
Indenizaçõ

es 

Benefícios 

Assistenciais 

e 

Previdenciár

ios 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercício

s  

2012                                          -    

2011                                          -    

2010                                          -    

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercício

s 

2012 88.734.022,36 223.556,92 8.134.095,92 6.036.951,46 938.336,32 6.479.773,76 7.175.948,93 284.009,88 1.933.337,83 119.940.033,38 

2011 71.866.662,91 68.091,57 7.439.053,10 4.789.371,67 734.092,04 4.703.179,69 6.083.502,20 212,12 1.694.494,73 97.378.660,03 

2010 
         

- 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercício

s 

2012 24.022.568,22 
 

1.937.665,46 474.362,04 105.914,11 72.246,89 2.611.333,77 1.520,00 
 

29.225.610,49 

2011 5.603.294,05 
 

497.617,12 11.439,98 5.013,30 48.275,30 443.739,80 
  

6.609.379,55 

2010                                          -    

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercício

s 

2012                                          -    

2011                                          -    

2010                                          -    

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercício

s 

2012                                          -    

2011                                          -    

2010                                         -    

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 
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Exercício

s 

2012 10.495.243,27 5.994.451,55 1.406.386,24 518.332,23 94.674,00 653.716,13 964.584,35 35.134,69 258.837,38 20.421.359,84 

2011 7.355.480,50 4.687.972,28 1.376.190,61 381.397,48 65.215,95 389.935,35 647.528,25 63,79 217.127,77 15.120.911,98 

2010 111.497,30 178.298,09 56.068,21 21.045,60 274,99 1.491,01 19.148,53 
 

4.861,64 392.685,37 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercício

s 

2012 3.381.210,92 482.429,22 340.229,30 135.154,01 46.705,41 282.127,24 312.740,00 16.018,10 82.102,22 5.078.716,42 

2011 1.858.254,80 228.829,06 295.020,53 82.065,99 31.942,97 145.250,31 168.749,00 
 

34.146,32 2.844.258,98 

2010                                          -    

Fonte: CGESP/MS
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6.1.7 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

 

No ano de criação da SESAI pode ser verificado no Quadro XXIV referente aos custos de 

pessoal no exercício de 2012, 2011, e 2010 o único custo foi com Lotação de Servidores Ocupantes 

de Cargos do Grupo de Direção e Assessoramento Superior, com o Custo de R$ 111.497,30, o que 

nos remete que as atividades da SESAI só tiveram início a partir do exercício de 2011. 

Para que as atividades realizadas pela FUNASA não fossem interrompidas, algumas medidas 

foram tomadas e podem ser consideradas como um fator preponderante e de avanço nesse curto 

período de existência da SESAI.  

As ONG’s conveniadas possibilitaram rapidamente o incremento substancial de trabalhadores 

diretamente ligados às Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), nos Núcleos de 

Apoio à Saúde Indígena (NASI) e nos serviços de edificações e saneamento indígena o que 

possibilitou a desprecarização das relações de trabalho, e  desde então todos os profissionais ligados 

à Saúde Indígena  possuem suas carteiras de trabalho assinadas, com garantia de todos os direitos 

trabalhistas (recolhimento de FGTS e INSS, 13º Salário, férias, afastamento para recuperação da 

saúde em caso de doença, ajuda de custo), o que não ocorria antes da SESAI com aqueles 

trabalhadores que não eram contratados por meio de convênios. 

As informações registradas nesse relatório sobre a movimentação de pessoal foram fornecidas 

ela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas – CGESP do Ministério da Saúde Nesse sentido, é 

possível averiguar nas informações dos Quadros XXII e XXIV que o quadro de servidores é 

composto por uma população jovem e ativa e que os afastamentos, pelos mais diversos motivos, 

atingem somente 2% do quadro total, conforme ilustrações dos Gráficos X e XI. 

 

Gráfico X - Situações que Reduzem a Força de Trabalho 

 

Fonte: CODEPACI/SESAI 
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Gráfico XI - Quantidade de Servidores da UJ por faixa Etária Situação Apurada em 31/12 

 

Fonte: CODEPACI/SESAI 

 

Como demonstrado, o quadro jovem e produtivo juntamente com o baixo índice de 

afastamentos não incidem no desempenho das atividades dentro da Secretaria, o que chama atenção 

para outros fatores: permanência das pessoas nos locais de trabalho que são ofertados pela Saúde 

Indígena e preparo dos profissionais para a atuação em contexto intercultural. Os Distritos 

Sanitários, apesar de serem Unidades Gestoras, não estão preparados e nem equipados para 

administrarem a contento as inúmeras atividades que demandam atenção. Não falamos apenas de 

servidores, mas pessoas preparadas para Gestão Pública. Quando criada a Secretária Especial de 

Saúde Indígena em 2010 diversos cursos preparatórios foram ofertados, no entanto, dois anos 

depois, poucos são aqueles que permaneceram nas atividades que foram treinados.  Retornando ao 

Artigo 37, ressaltamos sim a necessidade da realização de concurso público, porém inicialmente 

focado no que denominamos Área Meio, ou seja, estruturação do Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI) para posterior recebimento de profissionais que irão compor as Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) de cada distrito. 

No ano de 2011 é possível averiguar no Quadro XXVI um acréscimo de 80% referente a 

Contratações Temporárias da União - CTU que também analisamos como não benéficas à Saúde 

indígena. A questão Logística, dificuldade presente em vários Distritos, não torna a Saúde Indígena 

muito atraente para as pessoas interessadas em prestar um concurso, o que reforça a ideia de 

concurso regionalizado tanto para a área meio, quanto para área fim.  

Quanto aos processos educativos, a rede de saúde indígena está se integrando a processos 

mais amplos, não apenas de educação continuada, mas principalmente de educação permanente, 

partindo do pressuposto, que as atividades de capacitação não são um fim em si mesmo, portanto, 

devem estar articuladas aos processos mais amplos implementados pela SESAI e DSEI para 

contribuir na resposta aos problemas e desafios enfrentados pela rede de serviços.  

A SESAI ampliou a interlocução com a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na 

Saúde (SGTES/MS), e está elaborando conjuntamente, o Programa de Qualificação dos Agentes 

Indígenas de Saúde (AIS) e Agente Indígenas de Saneamento (AISAN), redefinindo o mapa de 

competências e atribuições dos agentes, a partir da realização de oficinas e de amplo levantamento 

do perfil dos agentes.  

 

10% 
10% 

30% 
42% 

8% 

Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos



104 

 

Há diferentes iniciativas com escolas de governo, apoiando a realização de cursos, que 

atendam as demandas de organização dos DSEI enquanto unidades gestoras e outros que apoiam a 

qualificação dos profissionais no campo do saneamento básico. Uma iniciativa que está em curso, é 

a elaboração do Guia Educativo sobre interculturalidade: discutindo conceitos e práticas da saúde, 

para dar suporte aos processos educativos locais das equipes de saúde, fortalecendo a perspectiva da 

interculturalidade e respeito aos conhecimentos e práticas tradicionais de cuidado dos povos 

indígenas.  

Um desafio é o de ampliar e fortalecer as parceiras com as universidades e instituições 

formadoras para a qualificação da força de trabalho da saúde indígena. 

A CODEPACI tem entre suas atividades a realização de todos os processos de remoção, 

redistribuição e cessão dos servidores lotados na SESAI/MS e nos respectivos Distritos Sanitários 

Especiais Indígena/DSEI, tendo em vista as especificidades dos servidores que atuam na saúde 

indígena. 

Esta Coordenação recebe, analisa e prepara os Despachos para o pronunciamento do 

Secretário da SESAI e posterior envio à Coordenação de Administração de 

Pessoal/COAPE/CGESP, para adoção das medidas complementares. Em 2012 foram concluídos 

128 processos de remoção, 67 redistribuições e 20 cessões.         

A Avaliação de Desempenho também é de responsabilidade desta Coordenação onde o Gestor 

do Plano de trabalho é responsável pela elaboração do Plano de trabalho, documento no qual são 

registrados os dados referentes a cada ciclo de avaliação dos servidores de cargos de provimento 

efetivo do MS, lotado nesta Secretaria. No período de doze meses compreendido de 1º de julho de 

2011 a 30 de junho de 2012, foram realizadas 62 Avaliação de Desempenho (2ºciclo) dos servidores 

e de 1 cargo comissionado da Secretaria Especial de Saúde Indígena de Brasília. Nos 34 DSEI 

foram avaliados somente os Chefes de Distritos, pois no 2º ciclo os DSEI passaram a ser Unidade 

de Avaliação, foram realizadas avaliações em 13 Distritos, sendo: 10 servidores efetivos, 1 cargo 

comissionado e 2 requisitado de outros órgãos.  

No ano de 2012 também foi realizado um estudo entre as áreas da SESAI para a elaboração 

das escalas das Equipes Multidisciplinares da Saúde Indígena - EMSI, na qual, se tornaria possível 

o monitoramento das Equipes Multidisciplinares em Saúde Indígena e a permanência nas áreas 

atendidas pelas mesmas. 

 A CODEPACI em Parceria com o DASI e os DSEI decidiram qual seriam as 

informações mais importantes para a criação da EMSI, e chegou-se a conclusão de que a escala das 

equipes precisariam demonstrar qual a categoria do profissional, nome, polo base a ser atendido e 

qual o DSEI a que ele pertence. 

Para que o resultado fosse satisfatório as escalas estão sendo preenchida no DIASI de cada 

DSEI ou pelo responsável pelo polo base que seria atendido pela referida equipe, na maioria das 

vezes representada por um enfermeiro. 

 Ficou acordado também que esse processo seria realizado a cada trimestre e encaminhado 

para a equipe da CODEPACI onde são realizadas as devidas conferencias e padronização para a 

alimentação da página da SESAI. Nesse espaço os interessados têm a possibilidade de monitorar a 

presença das EMSI nas áreas correspondentes. 

Com o intuito de melhorar o monitoramento da força de trabalho e suas respectivas 

capacitações, o Ministério da Saúde disponibilizou o Sistema Integrado para Administração dos 

Recursos Humanos, sendo que o mesmo não se adequava a realidade da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena devido suas particularidades o que gerou a necessidade de adequação do sistema. 
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A análise de como seriam as mudanças começou em novembro de 2011, sendo que em 

julho/2012 o processo foi concluído, apresentado aos gestores, que concordaram e homologaram  os  

mesmos.  

O acompanhamento dos cadastros, reiniciação das senhas, colaboração na solução de 

problemas e a retirada de dúvidas dos colaboradores da SESAI é constantemente realizada pela 

equipe da CODEPACI. Além disso, disponibilizamos uma caixa corporativa direto com a Gestão do 

sistema para retirada de dúvidas e solução de problemas.  

A CODEPACI está construindo um modelo de formulário, via FORMSUS-Plataforma 

DATASUS, para ser alimentado no âmbito dos DSEI, departamentos e coordenações da SESAI. O 

objetivo é mensurar, avaliar e monitorar as ações de Educação Permanente de forma mais uniforme, 

implicando assim na melhor utilização dos recursos disponibilizados, bem como no controle das 

temáticas abordadas e carga horária da força de trabalho da rede de saúde indígena. 

Desta forma, como a natureza institucional específica da CODEPACI não se confunde com 

as atividades de gestão de recursos humanos realizadas pela CGESP, no âmbito do Ministério da 

Saúde, os itens A.6.7, A.6.8, A.6.9, A.6.10, A.6.11, A.6.12, A.6.13 da DN 119/2012 não se aplicam 

à SESAI.  

 

6.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 

Como já destacado no item anterior não há ocorrência de servidores terceirizados que 

ocupam ou exercem cargos ou atividades típicos de categorias funcionais do plano de cargos da 

SESAI, uma vez que a SESAI não é dotada de um plano específico de carreira. Nesse sentido, os 

itens A.6.14, A.6.15, e A.6.16 não tiveram ocorrência no exercício de 2012, conforme destaca a 

Tabelas XVIII e XIX. 

 

Tabela XVIII - 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 2012 2011 2010 

Apoio Técnico Administrativo - Assistir e apoiar a 

execução especializada de atividades de: 

Desenvolvimento e manutenção de sistemas 

Administrativos; Controle, acompanhamento e 

processos de trabalho; Análise organizacional e 

normatização de procedimentos; execução de outras 

tarefas complexas, de acordo com as necessidades de 

cada setor. 

0 0 0 0 0 

Apoio Administrativo - Desenvolver e dar suporte às 

atividades operacionais nas áreas de: Operação dos 

sistemas administrativos; extração de indicadores e 

organização de informações; recebimento, 

classificação, catalogação, distribuição e arquivamento 

de documentos e processos; execução de outras tarefas 

de natureza técnico-administrativas, de acordo com as 

necessidades de cada setor. 

0 0 0 0 0 

Auxiliar Administrativo - Executar e Auxiliar nas 

atividades operacionais de suporte nas áreas de: 

Expedição, reprografia, recepção e distribuição de 

documentos, processos e malotes; Execução de outras 

tarefas de acordo com as necessidades de cada setor. 

0 0 0 0 0 
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Operador de Teleatendimento - Desenvolver 

atividades específicas na área de saúde para as quais 

seja exigida jornada de trabalho especial, tais como 

executar, dar suporte e auxiliar nas atividades 

operacionais de comunicação administrativa e 

atendimento ao público, e operacionalizar e executar 

atendimento em unidades de call-center e/ou similares 

na área de saúde. 

0 0 0 0 0 

Análise crítica da situação da terceirização no órgão 

No exercício de 2012, não ocorreram contratações cujas atividades sejam inerentes aos cargos do Plano de Carreira. 

Fonte: CODEPACI / SESAI 

 

Tabela XIX - 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 

D.O.U. de Publicação da 

Dispensa 

Nº Data Seção 

Não ocorreu no exercício de 2012 

Fonte: CODEPACI/SESAI 

 

 

6.2.1 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada 

O Quadro XXV compreende os contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e 

vigilância ostensiva em vigência no exercício de 2012. 
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Quadro XXV - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Juruá 

UG/Gestão: 257021 CNPJ: 00.394.544/0063-88 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza Identificação do Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L E 

Contrato nº 06/2012, dispensa 

de Licitação nº  4/2012. 

Prestação de Serviço de Limpeza 

e Higienização e Conservação 

com fornecimento de materiais e 

utensilios para atender a CASAI 

de Mâncio Lima 

12.619.331/0001-93 25/07/2012 25/01/2013 3 3 1 1 0 0 A 

2012 V O 

Contrato nº 14/2012, Pregão 

Eletrônico nº  13/2012. 

Prestação de Serviço de 

Vigilância Armada para atender 

sedo do Dsei; Casai; Polo de 

Tarauacá e Polo de Feijó. 

09.228.233/0001-10 04/12/2012 03/12/2013 0 0 20 20 0 0 A 

Observações: O Edital não estipulou o nível de escolaridade. 

Fonte: DSEI ARJ 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus 

UG/Gestão: 257022 CNPJ: 00.394.544/0095-65 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 V O 

Prestação de serviços 

de vigilância ele 

trônica diurna e  

noturna; vigilância 

armada di urna e 

noturna para atender 

o DSEI/ARP, casai e 

pólos base. 

09.228.233/0001-10 19/12/2012 18/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 L O 

Serviço de 

conservação e 

limpeza do DSEI 

13.413.559/0001-95 10/12/2012 09/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foi sub-rogado um contrato 

de limpeza (UG: 255001, contrato: 07/2009). 

Fonte: DSEI ARP 
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Unidade Contratante 

Nome Distrito Sanitário Especial Indígena AL/SE 

UG/Gestão: 257023 CNPJ: 00.394.544/0042-53 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O 

Prestação de 

serviços de limpeza 

e conservação 13.553.767/0001-90 31/10/2012 31/10/2013 9 9 0 0 0 0 A 

2012 L O 

Prestação de 

serviços de limpeza 

e conservação 16.713.008/0001-35 31/10/2012 30/10/2013 6 6 0 0 0 0 A 

2012 V O 

Serviço de Vigilancia 

Ostensiva 16.208.738/0001-89 13/11/2012 12/11/2013 4 4 0 0 0 0 A 

2012 V O 

Serviço de 

Vigilancia 

Ostensiva 01.873.815/0001-48 13/11/2012 12/11/2013 48 9 0 0 0 0 A 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva firmados com vigência em 2011. 

Fonte: DSEI AL/SE 
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Unidade Contratante 

Nome Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro 

UG/Gestão: 257024 CNPJ: 00.394.544/0104-90 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O 

MAUES 

CONSTRUCOES 

COMERCIO E 

SERVICOS LTDA 

06.958.583/0001-44 07/02/2012 06/02/2013 0  0  0  0  0  0  P 

Observações: Tendo em vista que esta Unidade tornou-se Executora Plena apenas no final do 2º semeste de 2012, o contrato de Limpeza e Higiene foi Sub-rgado da 

Unidade Gestora 257027 Dsei Manaus-AM em 06 de agosto, e o Contrato de Vigilância ainda está sendo administrato pelo Dsei Manaus-AM. O Edital não estipulou o nível 

de escolaridade, apenas a idade mínima, contudo todos os 7 profissionais contratados possuem nível médio de escolaridade. 

Fonte: DSEI ARN 
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Unidade Contratante 

Nome Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões 

UG/Gestão: 257025 CNPJ: 00.394.544/0102-29 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O 

Pregão nº 04/2011                  

Proc. nº 
25009.003659/2011-

20 Contrato nº 

13/2012         Objeto: 

Serv. de Limpeza e 

higienização, com 

fornecimen to de 

materiais e 

equipamentos 

10.969.189/0001-89 10/02/2012 09/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

Observações: 1. O referido contrato foi sub-rogado do DSEI-MANAUS para o DSEI-ALTO RIO SOLIMÕES em 01 de agosto de 2012. O mesmo não apresenta 

informações sobre o nível de escolaridade dos contratados. O contrato de Vigilância Ostensiva encontra-se no DSEI Manaus.                                                                                                                                                                                                   

Fonte: DSEI ARS 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Javari 

UG/Gestão: 257026 CNPJ: 00.394.544/0066-20 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O 

Pregão nº 04/2011                  

Proc. nº 
25009.003659/2011-

20 Contrato nº 

11/2012         Objeto: 

Serv. de Limpeza e 

higienização, com 

fornecimento de 

materiais e 

equipamentos 

06.958.583/0001-44 10/02/2012 09/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

Observações: O referido contrato foi sub-rogado do DSEI-MANAUS para o DSEI-JAVARI no mês de agosto de 2012. O mesmo não apresenta informações sobre o nível de 

escolaridade dos contratados. O contrato de Vigilância Ostensiva encontra-se no DSEI-MANAUS. 

Fonte DSEI Rio Javari 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Manaus 

UG/Gestão: 257027 CNPJ: 00.394.544/0055-78 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 
Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O dez/12 10.969.189.0001/89 10/02/2012 09/02/2013 0  11  0 0  0  0  A 

2009 V O jan/10 63.724.470/0001-18 01/09/2012 31/08/2013 0  0  0  188 0  0 P 

Observações: O processo licitatório de Vigilância Ostensiva, foi realizado pela Superintendencia Regional da Funasa/AM para atender as necessidades dos 06 Dsei's do 

Amazonas e subrogado ao Dsei/Manaus em meados de fevereiro/2012. 

Fonte: DSEI Manaus 
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Unidade Contratante 

Nome : Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus 

UG/Gestão: 257028 CNPJ: 00.394.544/0037-96 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 3 O 
Contrato nº. 

01/2010 
63.724.470/0001-18 0 0 0 0 0 0 0 0 A 

2012 L O 
Contrato nº. 

14/2012 
10.969.189/0001-89 10/02/2012 09/02/2013 0 8 0 0 0 0 A 

Observações: VIGILÂNCIA: Contrato sub-rogado à Secretaria Especial de Saúde Indigena (SESAI), em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA) para o Ministério da Saúde (MS). LIMPEZA: Contrato sub-rogado ao Dsei Médio Rio Purus em função da transição das ações de saúde 

indígena da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para o Ministério da Saúde (MS).                                            

Fonte: MRP 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afl.  

UG/Gestão: 257029 CNPJ: 00.394.544/0067-01 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza Identificação do Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 L O 

SERVIÇO DE 

CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA COM 

FORNECIMENTO DE 

MATERIAL E 

EQUIPAMENTOS,PARA 

O DSEI/MRSA 

069585830001-44 10/02/2012 0902/2013 0 0 0 0 0 0 p 

Observações: Nao possui contrato de vigilância ostensiva firmados com vigência em 2012. Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de 

Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foi sub-rogado um contrato de vigilância (UG: 255004, contrato: 01/2010). 

Fonte: DSEI MRS 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins  

UG/Gestão: 257030 CNPJ: 00.394.544/0034-43 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O 15/2012 10.969.189/0001-89 10/02/2012 09/02/2013 8 4 0 4 0 0 P 

Observações: O contrato de vigilância encontra-se em vigor, mas a responsabilidade e do DSEI Manaus. 

Fonte: DSEI Parintins 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará  

UG/Gestão: 257031 CNPJ: 00.394.544/0051-44 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 V E 

Prestação de 

Serviços de 

Vigilância ele 

trônica diurna e 

noturna; vigilância 

armada diurna e 

noturna para atender 

o DSEI/AP, CASAI 

e Pólos base. 

03.350.579/0001-00 14.05.2012 12.09.2012 0  0  0  0  0  0  A 

2012 V O 

prestação de 

serviços de 

vigilância ele 

trônica diurna e 

noturna; vigilância 

armada diurna e 

noturna para atender 

o dsei/ap, casai's e 

pólos base. 

03.350.579/0001-00 13.08.2012 12.09.2013 0 4 0 14 0 1 A 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva firmados com vigência em 2011 e 2012 

 No contrato emergencial não há informação do quantitativo de trabalhadores, relata somente o nível de escolaridade (médio). 

Não possui contratos de prestação de serviços de vigilância ostensiva firmados em 2011, não foi sub-rogado da Funasa para o DSEI contrato com serviços de vigilancia. 

Fonte: DSEI Amapá / Norte do Pará 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Bahia  

UG/Gestão: 257032 CNPJ: 00.394.544/0107-33 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L E 

SERVIÇO DE 

LIMPEZA PARA A 

SEDE E OS 

PÓLOS BASES 

04999113/0001-01 14/02/2012 13/08/2012 17 17  0 0  0  0  E 

2009 V O 

SERVIÇO DE 

VIGILANCIA 

PARA A SEDE E 

OS PÓLOS BASE 

10702684/0001-27 17/11/2009 16/11/2012 48 48  0 0  0  0  E 

2012 V E 

SERVIÇO DE 

VIGILANCIA 

PARA A SEDE E 

OS PÓLOS BASE 

10702684/0001-27 16/11/2012 15/04/2013 42 42  0 0  0  0  A 

Observações: O DSEI-BA tinha um Contrato de Limpeza Emergencial, encerrado em 13/08/2012. O contrato de vigilância era compartilhado com a FUNASA até o dia 

16/11/2012, quando o DSEI-BA fez um contrato emergencial com vigência até 15/04/2013. Os Processos para a contratação desses serviços já estão sendo finalizados. 

Fonte DSEI BA 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Ceará  

UG/Gestão: 257033 CNPJ: 00.394.544/0096-46 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 
Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 L O 

Limpeza, 

Conservação  

e Higienização         

( 4 funcionários) 

35.240.449/0001-01 23/02/2011 22/02/2016 0 4 0 0 0 0 A 

2012 V O 

Vigilância para 

Casai e Pólos         

(20 funcionários) 

13.167.893/0001-06 01/11/2012 31/10/2017 0 20 0 0 0 0 A 

2012 L O 

ASG; Aux. De 

Cozinha e 

Cozinheira               

(08 funcionários) 

14.828.536/0001-04 12/11/2012 11/11/2017 0 8 0 0 0 0 A 

Observações: Prorrogação anual. As demais áreas ainda estão em processo de licitação. 

Fonte: DSEI CE 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Maranhão  

UG/Gestão: 257034 CNPJ: 00.394.544/0106-52 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observações: Não houve informação do DSEI 

Fonte: DSEI MA 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena MG/ES  

UG/Gestão: 257035 CNPJ: 00.394.544/0049-20 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza Identificação do Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 V O 25150.004084/2009-12 07.400.941/0001-61 22/06/2009 21/06/2013 4 4 0 0 0 0 P 

2010 L O 25190.005083/2010-44 04.712.320/0001-25 14/07/2010 13/07/2013 45 45 0 0 0 0 P 

2010 L O 25190.002.997/2010-53 08.573.956/0001-94 02/07/2010 03/07/2013 1 1 0 0 0 0 P 

2012 V E 25047.001089/2012-68 09.167.445/0001-35 22/11/2012 22/02/2013 28 28 0 0 0 0 A 

2012 L E 25047.000.399/2012-65 86.540.781/0001-00 05/06/2012 06/12/2012 24 24 0 0 0 0 E 

Observações: STAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.  Subrogado da FUNASA; PERFHIL SERVIÇOS ESPECIAIS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - 

Subrogado da FUNASA; VR CONSULTORIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - Subrogado; APERFHIL VIGILÂNCIA LTDA; RH ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 

Fonte: DSEI MG/ES 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul  

UG/Gestão: 257036 CNPJ: 00.394.544/0047-68 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 

Áre

a 
Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L 0 16/2012 
02.401.411/0001-14 

(L.F.) 
20/09/2012 19/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2011 V O 07/2011 
03.976.578/0001-76 

(Segura) 
16/03/2012 15/03/2013 0 0 0 0 0 0 P 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foi sub-rogado um contrato de 

vigilância (UG: 255012, contrato: 07/2011). O contrato de vigilância foi prorrogado através do Termo Aditivo Nº 5/2012. 

Fonte: DSEI MS 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia  

UG/Gestão: 257037 CNPJ: 00.394.544/0038-77 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 
Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

     Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O nº 001/2012 01.424.685/0001-66 09/01/2012 08/01/2013 24 24 0   0 0  0  A/N 

2010 L O nº 44/2010 05.502.450/0001-04 01/01/2013 31/12/2013 4 4 0   0 0  0  A/N 

2012 L O nº 05/2012 02.576.238/0003-57 04/07/2012 03/07/2013 23 23  0 0  0   0 A/N 

2011 L O nº 07/2011 08.837.257/0001-04 09/05/2012 08/05/2013 8 8  0  0 0 0 A/N 

2010 L O nº 27/2010 08.805.331/0001-00 15/07/2012 14/07/2013 18 18 0  0 0  0  A/N 

Observações 

Fonte: DSEI Araguaia 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó Mato Grosso  

UG/Gestão: 257038 CNPJ: 00.394.544/0035-24 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 
Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 V O 

SERVICO 

ESPECIALIZADO DE 

SEGURANÇA 

ARMADA PARA 

ATENDER 

DEMANDA 

DSEI/K/MT. 

02.576.238/0003-57 14/11/2011 14/12/2012 0 20 0 0 0 0 A 

2012 L O 

Contrato de prestação 

de serviço de: Cozinha, 

Lavanderia, Limpeza, 

Asseio e Conservação 

predial 

06.273.710/0001-71 01/12/2011 01/12/2012 0 15 0 21 0 3 A 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um 

contrato de prestação de apoio administrativo (UG: 257039, contrato: 08/2011) e um contrato de prestação de serviço de; Cozinha, Lavanderia, Limpeza, asseio e conservação 

predial {UG267039, contrato: 019/2011) e um contrato de serviço especializado de vigilância e segurança armada para atender a demando do DSEI/km, (UG: 257039, 

contrato 13/2011), rogados um contrato de prestação de apoio administrativo (UG: 257039, contrato: 08/2011) e um contrato de prestação de serviço de; Cozinha, Lavanderia, 

Limpeza, asseio e conservação predial {UG267039, contrato: 019/2011) e um contrato de serviço especializado de vigilância e segurança armada para atender a demando do 

DSEI/Km, (UG: 257039, contrato 13/2011). 

Fonte: DSEI Kaiapó Mato Grosso 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá 

UG/Gestão: 257039 CNPJ: 00.394.544/0094-84 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 
Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O 

Contratação de 

empresa para prestação 

de serviço de 

terceirização de 

limpeza, manutenção, 

conservação e apoio 

operacional nos polos 

bases, casais e sede 

dos DSEIs. 

01.424.685/0001-66 09/01/2012 09/01/2016  0 0   0  0 0  0  P 

2011 V O 

Contratação de 

empresa especializada 

em vigilância armada 

para atender as 

necessidades do DSEI 

Cuiabá. 

06.236.934/0001-03 01/12/2011 01/12/2015  0  0  0  0  0  0 P 

Observações: Não existe nenhuma cláusula contratual com exigência de nível de escolaridade nos contratos em comento. 

Fonte: DSEI Cuiabá 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante 

UG/Gestão: 257040 CNPJ: 00.394.544/0050-63 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 
Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 V O 

PREST. SERVIÇOS 

DE VIGILÂNCIA 

ARMADA P/ 

ATENDER O DSEI 

XAVANTE/MT.  

02.576.238/0003-57 08/12/2009 08/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 V O 

PREST. SERVIÇOS 

DE VIGILÂNCIA 

ARMADA P/ 

ATENDER O DSEI 

XAVANTE/MT.  

02.576.238/0003-57 02/02/2012 02/02/2013 0 8 0 0 0 0 A 

2012 V O 

PREST. DE 

SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

ARMADA P/ 

ATENDER O DSEI 

XAVANTE/MT.  

02.576.238/0003-57 05/09/2012 04/09/2013 0 20 0 0 0 0 A 

2012 L O 

CONTRAT. POR 

MENOR PREÇO 

GLOBAL DE 

PESSOA JURÍDICA, 

ESPECIALIZADA 

NA PREST. 

SERVIÇOS 

01.424.685/0001-66 09/01/2012 09/01/2013 0 39 0 1 0 0 A 
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TERCEIRIZADOS: 

LIMPEZA, 

CONSERVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO, C/ 

FORNECIMENTO 

DE MATERIAL  P/ 

ATENDER O DSEI 

XAVANTE/MT.  

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados 

um contrato de vigilância (UG: 257039, contrato. Foi sub-rogado um contrato de terceirização do Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá (UG: 257039, contrato: 

09/2011). 

Fonte: DSEI Xavante 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu 

UG/Gestão: 257041 CNPJ 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 V O 

Contrat. de empresa 

de vigilância armada 

e desarmada com 

postos de serviços de 

24 horas ininterrupta, 

no âmbito do DSEI 

XINGU 

02.576.238/0003-57 14/12/2011 14/12/2012 0 16 0 0 0 0 E 

2011 V O 

Contrat.  empresa 

para prestação de 

serviços de 

cozinheira, lavadeiras, 

limpeza e 

conservação predial, 

no âmbito do Dsei 

Xingu.                                    

01.424.685/0001-66 20/04/2011 20/04/2013 0 56 0 0 0 0 A 

Observações: Contrato de Vigilancia armada subrogado pela UASG 257039, sendo que o mesmo foi licitado pela mesma  UASG. * Contrato de Limpeza, 

cozinheira e lavadeira, Subrogado pela UASG 25501-Fundação Nacional de Saúde. 

Fonte: DSEI Xingu 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Altamira 

UG/Gestão: 257042 CNPJ: 00.394.544/0048-49 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 L O 

25200.032.336/2009-

52 CONTRATO: 

48/2009 LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO 

08.064.978/0001-29 21/12/2009 20/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 V O 

25200.002.146/2011-

25 Contrato: 29/2011  

VIGILÂNCIA 

ARMADA 

02.650.833/0001-23 26/10/2011 25/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva firmados com vigência em 2011. Em função da transição 

das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um contrato de vigilância (UG: 

255014, contrato: 29/2011) e um contrato de limpeza (UG: 255014, contrato: 48/2009). 

Fonte: DSEI Altamira 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins 

UG/Gestão: 257043 CNPJ: 00.394.544/0103-00 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 V O      55/2009 02.650.833/0001-23 31/12/2009 30/12/2013 0 0 6 6 0 0 p 

2009 V O      28/2009  05.742.568/0001-00 13/10/2009 12/10/2013 0 0 4 4 0 0 p 

2012 V O      12/2012 09.211.205/0001-90 14/08/2012 13/08/2012 0 0 22 22 0 0 A 

2012 L O      13/2012 00.192.886/0001-12 01/09/2012 21/11/2012 25 25 0 0 0 0 E 

2012 L O      22/2012 09.211.205/0001-90 14/08/2012 13/08/2013 25 25 0 0 0 0 A 

Observações: O Contrato nº 13/2012 foi rescindido pelo DSEI-GUATOC, em 21/11/2012. E os Contratos nº 55/2009 e 29/2009 foram sub-rogados da Fundação 

Nacional de Saúde-FUNASA. 

Fonte: DSEI Guamá Tocantins 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará 

UG/Gestão: 257044 CNPJ: 00.394.544/0052-25 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 L O 57/2010 08.087.568/0001-01 30/12/2010 29/12/2013 0 14 0 0 0 0 P 

2011 V O 22/2011 02.650.833/0001-23 05/07/2011 04/07/2013 0 4 0 0 0 0 P 

Observações: Os dois contratos supracitados foram sub-rogados da  Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (UG: 255014) para o Distrito Sanitário Especial 

Indígena Kaiapó do Pará (UG: 257044). 

Fonte: DSEI Kaiapó do Pará 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós 

UG/Gestão: 257045 CNPJ: 00.394.544/0044-15 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 V O 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

ARMADA DIURNA E 

NOTURNA  PARA 

ATENDER A SEDE 

DO DSEI RIO 

TAPAJÓS.  

03.257.467/0001-00 04/04/2011 04/04/2013 0  0  0  0  0  0  P 

2012 V O 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

ARMADA DIURNA E 

NOTURNA  PARA 

ATENDER A SEDE 

DA CASAI  

ITAITUBA 

04.113.174/0001-11 22/03/2012 22/03/2013 0  0   0 0  0  0  A 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene firmados com vigência em 2012. Em função da transição das ações de saúde indígena 

da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um contrato de vigilância (UG: 255014, contratos: 18/2011-vigente e 

um processo nº25200.002.110/2011-41, que deu origem ao contrato nº001/2012  gerado pelo DSE-RT). 

Fonte: DSEI Tapajós 
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Unidade Contratante 

 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara 

UG/Gestão: 257046 CNPJ: 00.394.544/0039-58 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 L O 

4º Termo Aditivo ao 

Contrato Administrativo 

nº 15/2009 Processo nº 

25210.017.232/2009-07 

09.171.533/001-00 04/01/2012 03/01/2013 0 0 0 0 0 0 E 

2010 V 

O 

2º Termo Aditivo ao 

Contrto Administrativo nº 

09/2010 Processo nº 

25201.005.488/2010-05 02.322.136/0001-43 22/11/2011 21/11/2012 

0 0 0 0 0 0 P 

Observações: 

Fonte: DSEI Portiguara 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Pernambuco 

UG/Gestão: 257047 CNPJ: 00.394.544/0041-72 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O 

Limpeza e 

Conservação nos 

Pólos Bases Indigenas  

08.313.646/0001-30 01/10/2012 01/10/2013 56 50 0  0  0  0 A 

2012 V O Vigilância armada  11.516.861/0001-43 41183 41548 0   0 42 40 0  0 A 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva firmados com vigência em 2011. 

Fonte: DSEI Pernambuco 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul 

UG/Gestão: 257048 CNPJ: 00.394.544/0043-34 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 V O 28/2012 05.871.369/0001-93 30/07/2012 29/07/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 V O 29/2012 14.071.312/0001-09 30/07/2012 29/07/2013 0   0 0  0  0  0  A 

2012 V O 28/2012 05.871.369/0001-93 30/07/2012 29/07/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 V O 31/2012 05.408.389/0001-22 30/07/2012 29/07/2013 0   0 0  0  0  0  A 

2012 V O 32/2012 05.408.389/0001-22 30/07/2012 29/07/2013 0 0  0  0  0  0 A 

2012 V O 33/2012 05.408.389/0001-22 30/07/2012 29/07/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 V O 34/2012 39.537.063/0001-17 01/08/2012 31/07/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 V O 35/2012 06.297.793/0001-39 23/07/2012 22/07/2013  0  0  0 0  0  0  A 

2011 V O 02/2011 06.297.793/0001-39 01/01/2012 31/12/2012 0  0  0  0  0  0 P 

2010 V O 24/2010 06.297.793/0001-39 10/04/2012 09/04/2013  0 0   0  0 0  0  P 

2010 V O 22/2010 08.511.830/0001-95 24/11/2012 23/11/2013 0  0  0   0 0  0  P 

2009 V O 04/2009 00.459.601/0001-67 26/12/2011 29/07/2012  0  0  0 0  0  0  E 
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2012 L O 14/2012 11.880.187/0001-81 13/04/2012 12/04/2013  0 0  0  0  0  0 A 

2012 L O 19/2012 11.880.187/0001-81 13/04/2012 12/04/2013 0   0 0  0   0 0  A 

2012 L O 20/2012 11.880.187/0001-81 13/04/2012 12/04/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 L O 21/2012 11.880.187/0001-81 13/04/2012 12/04/2013 0   0 0  0  0  0  A 

2012 L O 22/2012 11.880.187/0001-81 13/04/2012 12/04/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 L O 23/2012 11.880.187/0001-81 13/04/2012 12/04/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 L O 24/2012 11.880.187/0001-81 13/04/2012 12/04/2013 0  0  0 0  0  0  A 

2012 L O 25/2012 11.880.187/0001-81 13/04/2012 12/04/2013  0 0  0  0   0 0 A 

2012 L O 15/2012 11.951.699/0001-91 13/04/2012 12/04/2013  0 0 0  0  0 0  A 

2012 L O 16/2012 03.767.254/0001-28 11/04/2012 10/04/2013 0   0 0  0  0  0  A 

2012 L O 37/2012 07.809.721/0001-96 03/09/2012 02/09/2013 0  0  0   0 0  0  A 

2012 L O 38/2012 11.137.871/0001-30 04/09/2012 03/09/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 L O 17/2012 11.137.871/0001-30 25/04/2012 24/04/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 L O 54/2012 00.192.886/0001-12 05/11/2012 04/11/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 L O 53/2012 14.773.025/0001-32 05/11/2012 04/11/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 L O 18/2012 79.283.065/0003-03 13/04/2012 12/04/2013 0  0  0  0  0  0  A 

Observações: Não está previsto no contrato a escolaridade dos empregados das empresas contratadas. 

Fonte: DSEI Pernambuco 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho 

UG/Gestão: 257049 CNPJ: 00.394.544/0040-91 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 
Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 V O 

CONTRATO DE 

VIGILANCIA 

ARMADA 

02.576.238/0004-38 01/08/2011 13/04/2012 16 16 0  0   0 0  E 

2012 V E 

CONTRATO 

EMERGENCIAL DE 

VIGILANCIA 

ARMADA 

02.576.238/0004-38 01/06/2012 30/09/2012 16 16 0  0  0  0  E 

2012 V O 

CONTRATO DE 

VIGILANCIA 

ARMADA 

10.226.121/0001-00 01/10/2012 01/10/2013 18 18 0  0  0  0  A 

2012 L O 

CONTRATO DE 

LIMPEZA, CONSER. 

E HIGIENIZAÇÃO 

03.012.203/0001-96 15/12/2011 13/01/2013 30 27 0  0  0  0  A 

2012 L O 

CONTRATO DE 

LIMPEZA, CONSER. 

E HIGIENIZAÇÃO 

10.636.625/0001-06 13/01/2013 13/01/2014 31 31 0  0  0  0  A 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva firmados com vigência em 2011. Em função da transição das ações de 

saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um contrato de vigilância (UG: 255022, contrato: 15/2009) e um 

contrato de limpeza (UG: 255022, contrato: 46/2008). 

Fonte: DSEI Porto Velho 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena 

UG/Gestão: 257050 CNPJ: 00.394.544/0030-10 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 V Emergencial 

CONTRATO 

Nº14/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA LTDA 

02.576.238/0004-38 06/06/2012 06/11/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 V Ordinária 

CONTRATO 

Nº33/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA 

OSTENSIVA 

ARMADA 

10.226.121/0001-00 03/11/2012 02/11/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 V Ordinária 

CONTRATO 

Nº33/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA 

OSTENSIVA 

ARMADA 

02.576.238/0003-57 03/11/2012 02/11/2013 0 0 0 0 0  A 
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2012 V Ordinária 

CONTRATO 

Nº34/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA 

OSTENSIVA 

ARMADA 

02.576.238/0003-57 03.11.2012 02.11.2013 0 0 0 0 0 0 A 

Observações: Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena mantinha contrato de Vigilância Ostensiva no período de 14/04/2011 a 13/04/2012 com a FUNASA. Não há 

no momento em nossos contratos discrição de exigência de nível escolar.                                                  

  

Fonte: DSEI Vilhena 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima 

UG/Gestão: 257051 CNPJ: 00.394.544/0032-81 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O 

Contratação de 

empresa especializada 

para prestação de 

serviço de limpeza e 

conservação, nas 

dependência do 

prédio da farmácia do 

DSEI Leste de 

Roraima. 

11.634.366/0001-39 31/08/2012 30/08/2013 4 4 0 0 0 0 A 

2012 V O 

Contratação de 

empresa especializada 

para prestação de 

serviço de vigilância 

armada 

02.692.187/0001-67 13/08/2012 12/08/2013 0 0 6 6 0 0 A 

Observações: 

Fonte: DSEI Leste de Roraima 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami 

UG/Gestão: 257052 CNPJ: 00.394.544/0033-62 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 L O 

Nº 09/2009 - SERV. 

LIMPEZA DE 

FOSSA 

03.557.787/0001-85 15/06/2012 14/06/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 V O 

Nº 14/2011 - 

VIGILÃNCIA 

OSTENSIVA 

02.692.187/0001-87 27/12/2011 26/12/2012 0 0 6 6 0 0 P 

2012 L O 

Nº 01/2012 - 

CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA 

02.043.066/0001-94 06/01/2012 05/01/2013 44 44 0 0 0 0 E * 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva firmados com vigência em 2011. *(FOI FEITO UM 

PROCESSO EMERGENCIAL, COM PRAZO DE 120 DIAS). 

Fonte: DSEI Yanomami 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul 

UG/Gestão: 257053 CNPJ: 00.394.544/0046-87 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 V E 

Serviço de vigilância 

desarmada para 

atender a sede do 

DSEI Isul 

05.497.780/0001-40 27/07/2012 23/01/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 L E 

Serviço de limpeza e 

conservação para 

atender o Polo Base 

de J. Boiteux 

11.967.535/0001-52 01/08/2012 01/02/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 L E 

Serviço de limpeza e 

conservação para 

atender a sede do 

DSEI ISUL 

02.220.017/0001-80 06/08/2012 05/02/2013 0 0 0 0 0 0 P 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-

rogados dois contratos de vigilância (UG: 255021, contrato: 01/2009, UG: 255024, contrato: 06/2011) e três contratos de limpeza (UG: 255024, contratos: 

19/2011, 20/2011 e 21/2011).  

Fonte: DSEI Interior Sul 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins 

UG/Gestão: 257054 CNPJ: 00.394.544/0099-99 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 L O 

CONTRATO nº 

01/2012 - 

CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO 

NA SEDE E NOS 

POLOS BASE DO 

DSEI-TO. 

PROCESSO Nº 

25066.000037/2011-

65 

00.394.544/0099-99 01/02/2012 01/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 V O 

CONTRATO nº 

14/2012 - 

CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

ORGÂNICA 

ARMADA PARA A 

SEDE E UNIDADES 

DO DSEI-TO. 

PROCESSO Nº 

25066.000560/2012-

72 

08.805.331/0001-10 16/12/2012 16/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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Observações: 

 Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados 

um contrato de vigilância ostensiva (UG: 255027, contrato: 20/2009), que já se encontra na situação encerrado desde o dia 15/12/2012, e um contrato de limpeza 

(UG: 255027, contrato: 23/2009), encerrado no dia 31/12/2012. 

Fonte: DSEI Tocantins 

 

6.2.2 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 

O Quadro XXVI compreende os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra em vigência no exercício de 2012. 

 

Quadro XXVI - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO JURUÁ 

UG/Gestão: 207021 CNPJ: 00.394.544/0063-88 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 
Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 12 O 

DISP. DE 

LICITAÇÃO Nº 

06/2012, CONTRATO 

Nº 10, LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL PARA 

FUNCIONAR A 

SEDE DO POLO 

BASE DE FEIJÓ  

CPF-182.971.962-91 01/08/2012 01/08/2013 0   0  0  0 0  0  A 
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2012 12 O 

DISP. DE 

LICITAÇÃO Nº 

06/2012, CONTRATO 

Nº 09,   LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL PARA 

SERVIR DE SEDE D 

O POLO BASE DE 

MARECHAL 

THAUMATURGO 

CPF-461.630.932-91 01/08/2012 01/08/2013 0  0 0  0  0  0  A 

2012 12   

  DISP. DE 

LICITAÇÃO Nº 

06/2012, CONTRATO 

Nº 08 LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL PARA 

SERVIR DE SEDE D 

O POLO BASE DE 

PORTO WALTER 

CPF-444.004.202-30 01/08/2012 01/08/2013 0  0  0  0   0  0 A 

2012 12 O 

DISP DE LICITAÇÃO 

Nº 07/2012, 

CONTRATO Nº 12 

LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL NO 

MUNICIPIO DE 

CRUZE IRO DO SUL, 

NA AV.AFONSO 

PENA, 1830, NO 

BAIRRO 25 DE 

AGOSTO, ONDE 

SERVIRÁ DE SEDE 

PARA O DISTR ITO 

SANITÁRIO 

ESPECIAL 

INDÍGENA DO ALTO 

RIO JUR UÁ -

DSEI/ARJ.  

CPF-096.062.892-49 06/09/2012 06/09/2013 0  0  0 0  0  0 A 
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2012   O 

P.L Nº 01/2012, 

CONTRATO Nº 05 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO 

TELEFÔNICO FIXO 

COMUTADO - STFC. 

76.535.764/0001-43 23/07/2012 23/07/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 12 O 

DISP. DE 

LICITAÇÃO Nº 

03/2012, CONTRATO 

Nº 11 SERVIÇO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 

PUBILICIDADE 

LEGAL IMPRESSA 

OU ELETRÔNICA 

09.168.704/0001-42 01/08/2012 01/08/2013  0 0 0  0  0  0  A 

2012 8 O 

P.L Nº 03/2012, 

CONTRATO Nº 03 

SERVIÇOS DE 

REPROGRAFIA COM 

FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS E 

SUPRIMENTOS 

PARA ATENDER A 

SEDE DO DSEI/ARJ 

E CASAI 

06.234.024/0001-91 23/03/2012 23/07/2013  0 0  0   0 0  0 A 

2012 8 O 

P.L Nº 03/2012, 

CONTRATO Nº 04 

SERVIÇOS DE 

REPROGRAFIA 

ENVOLVENDO 

FORNECIMENTO DE 

SUPRIMENTO E 

EQUIPAMEN TO 

PARA ATENDER O 

POLO BASE DE 

TARAUCÁ E FEIJÓ E 

AINDA SERVIÇO DE 

04.439.665/0001-57 23/03/2012 23/07/2013 0  0  0  0  0  0  A 
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ENCADERNAÇÃO 

COM 

FORNECIMENT O 

DE CAPA E SOBRE-

CAPA EM FOLHA 

PLASTICA FUMÊ E 

ESPIRAL PARA 

SEDE DO DSEI/ARJ 

2012 8 0 

Inexigibilidade de 

licitação nº 2/2012, 

Serviço de 

Fornecimento de 

Energia Eletrica  

04.065.033/0001-70 20/04/2012 
INDETERMINA

DO 
0  0   0  0 0  0  A 

2012 12 O 

Dispensa de licitação 

nº 05/2012, Contrato nº 

9912303369, serviços 

dos correios e 

Telegrafos - ECT  

34.028.316/7709-95 29/08/2012 60 meses 0  0  0  0   0  0 A 

2012 12 O 

Termo de 

Compromisso com a 

Imprensa Nacional  

D.O.U 23/03/2012 23/03/2013 0   0 0  0   0 0  A 

2012 12 O 

Contratação de 

Empresa para Realizar 

Curso de Qualidade no 

Atendimento ao 

Público 

07.252.732/0001-18 23/08/2012   0 0  0  0   0  0 E 

2012 12 O 

Contratação de 

Empresa para Realizar 

Curso de 

Apefeiçoamento 

Teórico de Direção 

Defensiva 

07.252.732/0001-18 23/08/2012   0   0 0  0  0  0  E 

Observações: 

Fonte: DSEI Alto Juruá 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO PURUS 

UG/Gestão: 257022 CNPJ: 00.394.544/0095-65 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área 

Naturez

a 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 8 O 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

REPROGRAFIA   

06.234.024/0001-91 29/10/2012 28/10/2013 0  0  0   0 0  0  A 

2012 12 O 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO 

DE ALIMENTAÇÃO 

DOS POLOS BASE 

08.828.144/0001-42 03/12/2012 02/12/2013  0  0 0  0  0 0  A 

2012  12 O 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO 

DE ALIMENTAÇÃO 

DOS POLOS BASE 

08.329.454./0001-12 03/12/2012 02/12/2013 0  0   0 0  0  0  A 

2011 12 O 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

LAVAGEM DE ROU 

PAS DA CASAI DE 

RIO BRANCO-AC.  

14.232.153/0001-79 17/09/2013 16/09/2013  0  0 0  0  0  0 A 

Observações:  Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um 

contrato de limpeza (UG: 255001, contrato: 07/2009), um contrato de preparo de alimentação (UG: 255001, contratos: 03/2010), um contrato de manutenção de veículos 

(UG: 255001, contratos: 07/2010).  Fonte: DSEI Alto Purus 

Fonte: DSEI ARP 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AL/SE 

UG/Gestão: 257023 CNPJ: 00.394.544/0042-53 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observações:  Em 2012 não houve contratação de mão de obra 

Fonte: DSEI AL/SE 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO NEGRO 

UG/Gestão: 257024 CNPJ:  00.394.544/0104-90 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área 

Naturez

a 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 8 O 

 VIRTUAL SISTEMAS 

DE IMPRESSAO 

LTDA 

05133495/0001-40 07/03/2012 06/03/2013     1 1     A 
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2011 11 O 

IMPERIAL 

RONDONIA 

FORNECIMENTO E 

GESTÃO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

09134888/0001-20 15/09/2011 14/09/2012 0  0  30 30 0  0  E 

2012 11 E 

IMPERIAL 

RONDONIA 

FORNECIMENTO E 

GESTÃO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

09134888/0001-20 19/09/2012 19/04/2013 0  0  30 30 0  0  A 

Observações: O contrato de Apoio Administrativo, refere-se ao serviço de secretariado. 

Fonte: DSEI Alto Rio Negro 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO SOLIMÕES 

UG/Gestão: 257025 CNPJ:  00.394.544/0102-29 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 
Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 4 O 

Pregão nº 18/2011                                 

Proc.  
25009.002506/2011-

65  Contrato nº 

21/2011                                        

Objeto: Prestação 

de Serviços de 

motorista para 

atender o 

DSEI/ALTO RIO 

SOLIMÕES. 

10.969.189/0001-89 03/10/2012 02/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 E 

Dispensa de 

Licitação nº 
26/2012                

Proc.  
25009.000850/2011-

10  Contrato nº 

59/2012                                          

Objeto: Prestação 

de serviços de 

Secretária. 

12.034.528/0001-60 25/10/2012 24/04/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2011 12 O 

Pregão nº   19/2011                                             

Proc.  
25009.002515/2011-

56  Contrato nº 

28/2011                                        

Objeto: Prestação 

de serviços de 

cozinheira e auxiliar 

de cozinha. 

09.069.299/0001-05 10/10/2012 09/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

Observações: 1. Os contratos acima citados foram sub-rogados do DSEI-MANAUS para o DSEI-ALTO RIO SOLIMÕES conforme período abaixo: Contrato: 

21/2011 - agosto de 2012   - Vigência Original: 03/10/11 a 02/10/12, foi prorrogado por um período de 12 meses: (03/10/12 a 02/10/13).Contrato: 59/2012-outubro 

de 2012 - Vigência de 06 meses: (25/10/12 a 24/04/13) EMERGENCIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Contrato: 28/2011 - agosto de 2012   - Vigência Original: 10/10/11 a 09/10/12, foi prorrogado por um período de 12 meses: (10/10/12 a 09/10/13). 2. Os contratos 

não apresentam informações a cerca do nível de escolaridade dos contratados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fonte: DSEI ARS 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA JAVARI 

UG/Gestão: 257026 CNPJ: 00.394.544/0066-20 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 
Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 12 O 

Pregão nº 18/2011                

Proc.  
25009.002506/2011-

64  Contrato nº 

26/2011          

Objeto: Prestação de 

Serviços de motorista 

para atender o 

DSEI/VALE DO 

JAVARI. 

10.969.189/0001-89 03/10/2012 02/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 E 

Pregão nº 14/2011                

Proc.  
25009.000850/2011-

10  Contrato nº 

15/2011          

Objeto: Prestação de 

serviços de 

Secretária. 

09.134.888/0001-20 25/10/2012 24/04/2013 0 0 0 0 0 0 P 
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2012 12 O 

Pregão nº   19/2011             

Proc.  
25009.002515/2011-

56  Contrato nº 

33/2011          

Objeto: Prestação de 

serviços de cozinheira 

e auxiliar de cozinha. 

06.958.583/0001-

44 
10/10/2012 09/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

Observações: 1. Os contratos acima citados foram sub-rogados do DSEI-MANAUS para o DSEI-JAVARI conforme período abaixo:                                                                                   

Contrato: 26/2011 - agosto de 2012   - Vigência Original: 03/10/11 a 02/10/12, foi prorrogado por um período de 12 meses: (03/10/12 a 02/10/13)                                                                                                                                                                                                                                        

Contrato: 15/2011 - agosto de 2012   - Vigência Original: 19/09/11 a 18/09/12, foi prorrogado por um período de 06 meses: (25/10/12 a 24/04/13)                                                                                                                                                                                                                              

Contrato: 33/2011 - agosto de 2012   - Vigência Original: 10/10/11 a 09/10/12, foi prorrogado por um período de 12 meses: (10/10/12 a 09/10/13)                                                                                                                                                                                                                                            

2. Os contratos não apresentam informações a cerca do nível de escolaridade dos contratados.           

Fonte: DSEI Vale do Javari 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MANAUS 

UG/Gestão: 257027 CNPJ:  00.394.544/0055-78 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos Trabalhadores 

Contratados Sit

. 
     F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 
4.  SERVIÇO DE MOTORISTA O 22/2011 05.933.862/0001-46 3/10/2012 2/10/2013 0 0 0 32 0 0 E 

2012 
6. COPEIRAGEM O 64/2012 06.958.583/0001-44 21/11/2012 20/11/2013 0 2 0 0 0 0 A 

2012 
7. SERVIÇO DE SECRETARIADO E 56/2012 13.014.490/0001-27 25/10/2012 24/4/2013 0 0 0 19 0 0 A 

2012 
12. COZINHEIRA E AUX. DE 

COZINHA CASAI MANAUS 

O 63/2012 10.969.189/0001-89 1/11/2012 31/10/2013 0 14 0 0 0 0 A 

2012 

12. COZINHEIRA E AUX. DE 

COZINHA POLOS BASE 

O 41/2012 06.958.583/0001-44 1/8/2012 31/7/2013 0 20 0 0 0 0 A 

2012 8. ¹REPROGRAFIA   O 18/2012 01.657.353/0001-21, 7/3/2012 6/3/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2010 
4. ¹ e ³ FRETAMENTO DE 

AERONAVE (BIMOTOR) 
O 01/2011 03.293.432/0001-26 6/1/2012 5/1/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 

4. ¹ e ³ FRETAMENTO DE 

AERONAVE  BIMOTORA 

AEROMÉDICA E AERONAVE 

MONOMOTORA 

O 03/2011 02.324.940/0001-61 6/1/2012 5/1/2013 0 0 0 0 0 0 P 
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2012 
10. ¹MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DE VEÍCULOS 
O 16/2012 23.032.014/0001-92 17/2/2012 16/2/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 
12. COZINHEIRA PARA CASAI 

MANAUS 
O 29/2011 09.069.299/0001-05 10/10/2011 9/10/2012 0 14 0 0 0 0 E 

2011 

12. ¹PASSAGENS FLUVIAIS E 

RODOVIARIAS PARA O DSEI 

MANAUS 

O 40/2011 63.698.724/0001-70 25/11/2011 24/11/2012 0 0 0 0 0 0 P 

2011 
2 SERVIÇO DE CORREIOS E 

TELÉGRAFO 
O 08/2011 34.028.316/0003-75 5/1/2012 4/1/2013 0 0 0 0 0 0 E 

2012 

4.¹CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO 

TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

PARA OS POLOS BASE DO DSEI 

MANAUS 

O 65/2012 63.698.724/0001-70 3/12/2012 2/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

4. ¹CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇO 

DE TRANSPORTE DE 

MEDICAMENTO PARA OS POLOS 

BASE DO DSEI MANAUS   

O 53/2012 63.698.724/0001-70 18/10/2012 17/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

4.¹CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇO 

DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

PERMANENTE PARA OS POLOS 

DO DSEI MANAUS 

O 52/2012 24.893.687/0001-08 18/10/2012 17/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12.CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA 

CANALIZADA PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO POLO 

BASE DE MANICORÉ 

O 49/2012 04.197.166/0001-09 1/9/2012 31/8/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

2 CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA 

O 48/2012 04.406.195/0001-25 1/9/2012 31/8/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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CANALIZADA PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO POLO 

BASE MANAQUIRI 

2012 

12. CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA 

CANALIZADA PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO POLO 

BASE DE ITACOATIARA E 

URUCARÁ 

O 47/2012 04.320.180/0001-40 1/9/2012  31/08/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12 CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA 

CANALIZADA PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO POLO 

BASE DE CAREIRO CASTANHO 

O 46/2012 04.332.995/0001-49 1/9/2012  31/08/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

4. ¹CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO ALUGUEL 

DE EMBARCAÇÃO PARA O 

TRANSPORTE DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO 

DSEI MANAUS 

O 43/2012 10.969.189/0001-89 10/8/2012 9/8/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12.FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA CASAI 

MANAUS, POLO BASE DE 

ITACOATIARA E CASAI 

MANACAPURU 

O 42/2012 02.341.467/0001-20 1/7/2012 30/6/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

2 FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

PARA O POLO BASE DE BERURI 

O 39/2012 02.341.467/0001-20 6/6/2012 5/6/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

2 FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

PARA O POLO BASE DE 

MANICORÉ 

O 38/2012 02.341.467/0001-20 6/6/2012 5/6/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 

12. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO POLO BASE 

DE CAREIRO CASTANHO 

O 37/2012 02.341.467/0001-20 6/6/2012 5/6/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12 ¹CONTRATAÇÃO DE 

FÁRMACIA, DROGARIA OU 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS, 

SIMILARES E DE REFERENCIA 

PARA ATENDER AS RESCEITAS 

PRESCRITAS AOS PACIENTES DO 

DSEI MANAUS 

O 36/2012 84.521.053/0001-48 5/6/2012 4/6/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12 ¹CONTRATAÇÃO DE 

FÁRMACIA, DROGARIA OU 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

PARA ATENDER AS RESCEITAS 

PRESCRITAS AOS PACIENTES DO 

DSEI MANAUS 

O 35/2012 00.408.748/0001-28 5/6/2012 4/6/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12.  CONTRATAÇÃO DE 

ARTIFICE E AUXILIAR DE 

CARGA E DESCARGA 

O 17/2012 13.014.490/0001-27 2/4/2012 1/4/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12. ¹CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

CONTROLE DE PRAGAS 

URBANAS PARA ATENDER  A 

CASAI MANAUS 

O 40/2012 01.888.822/0001-13 20/8/2012 19/8/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 
12 ¹SERVIÇO DE LIMPEZA DE 

FOSSA DA CASAI MANAUS 
O 44/2012 09.531.642/0001-91 1/9/2012 31/8/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 

SERVIR DE SEDE 

ADMINISTRATIVA E CASA DE 

APOIO AOS PACIENTES DO POLO 

O 25/2012 224.248.142-87 2/5/2012 1/5/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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BASE DE CAREIRO CASTANHO 

2012 

12. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 

SERVIR DE SEDE 

ADMINISTRATIVA E CASA DE 

APOIO AOS PACIENTES DO POLO 

BASE DE MANICORÉ 

O 23/2012 04.271.243/0001-15 2/5/2012 1/5/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 

SERVIR DE SEDE 

ADMINISTRATIVA E CASA DE 

APOIO AOS PACIENTES DO POLO 

BASE DE BERURI 

O 34/2012 473.061.492-53 11/6/2012 10/6/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 
12. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 

O POLO BASE DE URUCARÁ 
O 54/2012 077.915.342-15 12/9/2012 11/9/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

PARA O DSEI MANAUS ¹ 

O 27/2012 00.579.750/0001-60 17/4/2012 16/4/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 

12. ²CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

CONSERTO DE MOTOR  DO DSEI 

MANAUS 

O 
NE2012NE8002

96 
07275036/0001-27 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2012 

10. ²CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

FÍSICA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSERTO COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

PARA EFETUAR O REPARO NO 

CASCO DA LANCHA DO DSEI 

MANAUS 

O 2012NE800551 748.726.992-20 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2012 

12.²CONTRATAÇÃO DE 

AUDITORIO, MATERIAIS AÚDIO 

VISUAIS E COFFEE BREAK, NA 

MODALIDADE PACOTE 

O 2012NE800599 04.379.426/0001-59 * * 0 0 0 0 0 0 E 
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FECHADO PARA REALIZAÇÃO 

DE REUNIÃO DE CONDISI PARA 

O DSEI MANAUS. 

2012 

10. ²SERVIÇO DE CONSERTO DE 

MICROSCÓPIOS 

BACTERIOLÓGICOS PARA O 

DSEI MANAUS 

O 2012NE800611 08.476.449/0001-32 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2012 

12. ²CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA 

O POLO BASE DE KWATA 

O  2012NE800735 22.807.903/0001-11 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2012 

10. ²CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSERTO DE 06 (SEIS) 

MOTORES DE POPA DO DSEI 

MANAUS 

O 2012NE800747 07.275.036/0001-27 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2011 

12. ²SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 

DE PUBLICAÇÃO LEGAL NA 

IMPRENSA E/OU ELETRÔNICA 

DE INTERESSE DO DSEI 

MANAUS – EBC 

O 02/2011 08.168.704/0001-42 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2012 

10. ²CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 

PAINEL DE COMANDO DE 

BOMBA D'AGUA 

O 2012NE801317 07.899.346/0001-12 * * 0 0 0 0 0 
 

E 

2012 

12. ²PAGAMENTO DE LAUDO DE 

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO 

POLO BASE DE MANICORÉ 

O 2011NE800010 00.360.305/0001-04 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2012 

12.²PAGAMENTO DE LAUDO DE 

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO 

POLO BASE DE BORBA 

O 2012NE800444 00.360.305/0001-04 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12. ²PAGAMENTO DE LAUDO DE O 2012NE800445 00.360.305/0001-04 * * 0 0 0 0 0 0 E 
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IMOVEL DO POLO BASE DE 

MANAQUIRI - DSEI MANAUS 

2012 

12. ²CURSO SOBRE BOAS 

PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO 

DE ALIMENTOS PARA OS 

PROFISSIONAIS DA CASAI 

MANAUS. 

O  2012NE800495 04.379.426/0001-59 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2012 

12. ²PAGAMENTO DE LAUDO DE 

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO 

POLO BASE DE BERURI 

O 2011NE800021 00.360.305/0001-04 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2012 

12. ²PAGAMENTO DE LAUDO DE 

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO 

POLO BASE DE URUCARÁ 

O 2012NE800443 00.360.305/0001-04 * * 0 0 0 0 0 0 E 

2011 

12. ³FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 

TENSÃO PARA OS 07 DSEI'S DO 

AMAZONAS 

O 16/2011 00.314.467/0001-20 1/11/2011 31/10/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 
12. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 

NO DOU 
O 2012NE801281 04.196.645/0001-29 29/11/2011 28/11/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 
12.Serv. Aux. de carga  e descarga e 

artifice p/Dsei AM  
O 17/2012 13.014.490/0001-27 2/4/2012 1/4/2013 0 6 0 0 0 0 A 

Observações:¹Contratos continuados que envolve mão de obra indireta para execução dos mesmos.    

        ² Contratos abaixo de R$ 8.000,00, que envolve mão-de-obra indireta liquidado de uma só vez feito por meio de dispensa de licitações  ou inexigibilidade. 

        ³ Contratos licitados pela Superintendencia Regional da Funasa/AM. 

Fonte: DSEI Manaus 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO PURUS 

UG/Gestão:257028 CNPJ:  00.394.544/0037-96 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 4 O Contrato nº. 23/2011 10.969.189/0001-89 28/09/2012 27/09/2013 0 0 0 12 0 0 P 

2012 12 O Contrato nº. 60/2012 13.014.490/0001-27 25/10/2012 24/04/2013 0 0 0 8 0 0 A 

Observações: 

Fonte: DSEI Médio Purus 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO SOLIMÕES 

UG/Gestão: 257029 CNPJ: 00.394.544/0067-01 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 
Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 1 O 

Serviço de limpeza e 

conservação com 

fornecimento de 

materiale 

equipamento. 

069585830001-44 10/02/2012 09/02/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 8 O 

Serviço  de 

encadernação copias 

colorias e preto em 

branco com locação 

de maquina 

051334950001-40 07/03/2012 06/03/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 9 9 

Serviço de Telefonia 

fixa e 

movel.06/2012   e  

07/2012 

712085160001-74 

e 330001180001-

79 

04/09/2012 03/09/2013 0 0 0 0 0 0 P 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra firmados com vigência em 2011. 

Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foi sub-rogado um contrato de 

vigilância (UG: 255004, contrato: 01/2010). É atendido pelos contratos 16/2011 (serviços de secretária), 24/2011 (serviços de motoristas) e 31/2011 (serviços de 

cozinheira e auxiliar de cozinhas) celebrados pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde do Amazonas (UG: 250015). 

Fonte: DSEI MRS 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PARINTINS 

UG/Gestão: 257030 CNPJ:00.394.544/0034-43 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 3 O 36/2011 63.698.724/0001-70 24/11/2012 23/11/2013  0 0  0  0  0   0 P 

2011 8 O 25/2011 63.698.724/0001-70 02/10/2012 01/10/2013 10 3 0 10 0  0  P 

2012 5 E 61/2012 09.134.888/0001-20 25/10/2012 24/04/2013 0  0  18 14 0 4 P 

2012 4 O 16/20102 02.341.467/0001-20 30/10/2012 29/10/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2011 9 O 30/2012 00.579.750/0001-60 17/04/2012 16/04/2013 0   0 0   0 0  0  A 

2012 7 O  23/2012 05.133.495/0001-40 14/03/2012 13/03/2013 0   0  0 0  0   0 A 

2011 6 O 32/2011 10.969.189/0001-89 09/10/2012 08/10/2013 12 4 0 8 0 0  p 

2011 10 O ATA 10.503.494/0001-80 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0   0 0  0  p 

2011 10 O ATA 10.667.985/0001-67 21/11/2012 20/02/2013 0   0 0  0  0  0  p 

2011 10 O ATA 13.319.361/0001-47 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0   0  0 0  p 

2011 10 O ATA 06.308.933/0001-27 21/11/2012 20/02/2013  0 0  0  0   0 0  p 
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2011 10 O ATA 04.605.448/0001-90 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0  0  0  0  p 

2011 10 O ATA 06.300.486/0001-60 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0  0  0  0  p 

2011 10 O ATA 03.505.156/0001-12 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0  0  0  0  p 

2011 10 O ATA 09.139.944/0001-19 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0  0   0  0 p 

2011 10 O ATA 09.655.936/0001-62 21/11/2012 20/02/2013  0  0 0   0 0  0  p 

2011 11 O ATA 04.214.086/0001-06 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0  0   0  0 p 

2011 11 O ATA 13.319.361/0001-47 21/11/2012 20/02/2013  0  0 0  0 0  0  p 

2011 11 O ATA 06.308.933/0001-27 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0  0   0 0  p 

2011 11 O ATA 04.605.448/0001-90 21/11/2012 20/02/2013 0  0   0 0  0  0  p 

2011 11 O ATA 05.390.782/000136 21/11/2012 20/02/2013  0 0   0 0  0   0 p 

2011 11 O ATA 03.505.156/0001-12 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0  0 0  0  p 

2011 11 O ATA 13.838.159/0001-21 21/11/2012 20/02/2013 0  0  0  0  0  0  p 

Observações: 

Fonte: DSEI Parintins 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ/NORTE PARÁ 

UG/Gestão: 257031 CNPJ: 00.394.544/0051-44 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   0 

Observações:   Não possui contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra firmados com vigência em 2011. 

Fonte: DSEI Amapá/Norte do Pará 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA BAHIA 

UG/Gestão: 257032 CNPJ:  00.394.544/0107-33 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2008 4 O 

LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS COM 

MOTORISTAS 

05.892.244/0001-40 28/05/2008 27/05/2012 6 6 0 0 0 0 E 

2008 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

HOTEL PARA 

SALVADOR 

05.394.459/0001-30 11/01/2008 10/01/2013 0  0  0   0 0  0  P 
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2010 4 O 

LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS COM 

MOTORISTAS 

06.879.677/0001-28 22/10/2010 21/10/2012 8 8 0  0   0 0  E 

2010 4 O 

LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS COM 

MOTORISTAS 

07.301.213/0001-00 08/03/2010 07/03/2013 28 28 0  0  0   0 P 

2010 4 O 

LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS SEM 

MOTORISTAS 

02.948.998/0001-86 02/03/2010 01/03/2012 0   0 0  0  0  0  E 

2010 4 O 

LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS SEM 

MOTORISTAS 

11.473.667/0001-28 13/10/2010 12/10/2012 0  0  0  0  0  0  E 

2010 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

HOTEL PARA PÓLO 

BASE DE JUAZEIRO 

05.144.808/0001-66 07/07/2010 06/07/2013 0   0  0  0 0  0  P 

2010 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

HOTEL PARA PÓLO 

BASE DE PAULO 

AFONSO 

09.536.672/0001-90 14/06/2010 13/06/2013  0 0  0  0   0 0 P 

2010 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

FUNERÁRIA PARA O 

PÓLO BASE DE 

PORTO SEGURO 

02.365.651/0001-00 29/06/2010 28/06/2012 0  0  0 0   0  0 E 

2010 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

FUNERÁRIA PARA O 

PÓLO BASE DE 

ILHÉUS 

02.365.651/0001-00 21/01/2010 20/01/2013 0   0 0  0  0  0  P 

2010 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

HOTEL PARA PÓLO 

BASE DE EUCLIDES 

DA CUNHA 

02.060.307/0001-03 29/03/2010 28/03/2013 0  0  0  0  0  0  P 
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2010 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

HOTEL PARA 

CIDADE DE 

ITABUNA 

10.267.290/0001-98 12/04/2010 11/04/2013 0  0  0  0  0  0  P 

2011 5 O 
LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORAS 
08.610.363/0002-31 09/11/2011 08/12/2013 0   0  0  0 0 0  P 

2011 12 O 

FORNECIMENTO DE 

PASSAGEM 

RODOVIÁRIA 

07.279.400/0001-27 28/11/2011 23/05/2012  0  0 0  0  0  0  E 

2012 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

FUNERÁRIA PARA O 

PÓLO BASE DE 

IBOTIRAMA 

05.448.757/0001-66 06/12/2012 05/12/2013 0 0 0  0   0  0 A 

2012 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

FUNERÁRIA PARA O 

PÓLO BASE 

RIBEIRA DO 

POMBAL 

16.104.374/0001-97 06/11/2012 05/11/2012  0 0  0  0   0 0  A 

2012 12 O 

CONTRATAÇÃO DE 

FUNERÁRIA PARA A 

SEDE DE 

SALVADOR 

08.047.001/0001-01 29/11/2012 28/11/2013  0 0  0  0  0  0  A 

2012 12 O 

LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL PARA O 

PÓLO BASE DE 

IBOTIRAMA 

139.553.735-68 10/10/2012 09/10/2013 0   0 0  0   0 0  A 

2012 12 O 

LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL PARA O 

PÓLO BASE DE 

EUCLIDES DA 

CUNHA 

675.738.005-68 03/102012 02/10/2013  0  0 0  0   0 0  A 
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2012 12 O 

LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL PARA O 

PÓLO BASE DE 

PAULO AFONSO 

162.885.645-91 01/03/2012 28/02/2013  0  0 0   0 0  0  A 

2012 12 O 

LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL PARA O 

PÓLO BASE DE 

JUAZEIRO 

941.687.925-87 09/05/2012 15/12/2012 0  0  0  0 0  0  E 

2012 12 O 

IN- PUBLICAÇÕES 

NO DIARIO OFICIAL 

DA UNIÃO 

04.196.645/0001-00 06/03/2012 05/03/2013  0 0  0  0  0  0  A 

2012 12 O 

EBC- PUBLICAÇÃO 

EM JORNAIS DE 

GRANDE 

CIRCULAÇÃO 

09.168.704/0001-42 30/03/2012 29/03/2013 0 0  0  0  0 0 A 

2012 12 O 
ECT - CORREIOS E 

MALOTES 
34.028.316/0005-37 16/03/2012 15/03/2013  0 0  0   0 0  0  A 

2012 12 O 
FORNECIMENTO DE 

AGUA E ESGOTO 
13.504.675/0001-10 30/10/2012 29/10/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 12 O 
FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELETRICA 
15.139.629/0001-94 30/10/2012 29/10/2013 0   0 0  0   0 0  A 

2012 12 O 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS NA 

CI,DADE DE 

IBOTIRAMA 

07.438.787/0001-17 22/06/2012 21/12/2012 0   0  0  0 0   0 E 

2012 12 O 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS NA 

CIDADE DE FEIRA 

DE SANTANA 

05.873.433/0001-75 18/06/2012 17/12/2012 0  0  0  0  0  0  E 

2012 12 O 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS NA 

CIDADE DE ILHÉUS 

04.851.869/0001-09 18/06/2012 17/12/2012  0 0  0  0  0  0  E 
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2012 12 O 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS NA 

CIDADE DE PORTO 

SEGURO 

15.632.995/0001-80 26/06/2012 25/06/2012 0  0   0 0   0 0  E 

2012 12 O 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS NA 

CIDADE DE PAULO 

AFONSO 

14.653.158/0001-75 01/06/2012 01/12/2012 0  0  0   0 0   0 E 

2012 12 O 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS NA 

CIDADE DE 

JUAZEIRO 

12.537.962/0001-63 19/06/2012 18/12/2012 0  0  0  0  0   0 E 

2012 12 O 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULO PARA 

TODO DSEI-BA 

03.506.307/0001-57 10/12/2012 09/12/2013  0 0  0 0  0  0  A 

2012 4 O 

LOCAÇÃO DE 

MOTORISTAS PARA 

CONDUZIR 

VEÍCULOS OFICIAIS 

02.665.049/0001-99 07/11/2011 06/11/2013 35 35 0  0  0  0  A 

2012 12 E 

LOCAÇÃO DE 

CAMINHÃO PIPA 

PARA ALDEIAS DO 

PÓLO BASE DE 

ILHÉUS 

10.228.410/0001-48 02/08/2012 01/02/2013 1 1 0   0 0  0  A 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados 

quatro contratos de transporte (UG: 255005, contratos: 05/2010, 08/2010, 51/2010 e 16/2008) e um contrato de locação de veículo (UG: 255005, contrato: 52/2010). 

Destes, apenas o de nº 08/2010 ainda está vigente. 

Fonte: DSEI BA 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CEARÁ 

UG/Gestão: 257033 CNPJ: 00.394.544/0096-46 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 4 O 

Locação de carros 

incluindo motoristas 

(23 funcionários) 

07.670.761/0001-08 02/08/2010 01/08/2015 0 23 0 0 0 0 A 

Observações: Prorrogação anual. As demais áreas ainda estão em processo de licitação. 

Fonte: DSEI CE 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MARANHÃO 

UG/Gestão: 257034 CNPJ: 00.394.544/0106-52 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 2 O nº 04 10.809.411/0001-86 21/05/2012 20/05/2012 37 37 0 0 0 0 A 

2012 2 O nº16 12.066.015/0001-31 12/11/2012 11/11/2013 5 5 0 0 0 0 A 

2012 1 O nº14 13.519.211/0001-87 05/11/2012 04/11/2013 4 4 0 0 0 0 A 

2012 1 O nº03 06.771.661/0001-05 03/09/2012 02/09/2013 10 10 0 0 0 0 A 

2012 6 O nº01 11.873.594/0001-61 02/04/2012 01/04/2013 3 3 0 0 0 0 A 

2010 4 O nº12 11.399.787/0001-22 31/01/2012 30/01/2013 5 5 0 0 0 0 P 

2009 4 O nº09 07.800.844/0001-66 14/08/2012 14/08/2013 34 34 0 0 0 0 P 

2010 12 O nº10 639.997.063-68 09/09/2012 06/09/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2006 12 O nº46 012.048.073-53 13/12/2012 12/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 O nº11 723.509.543-15 01/07/2012 30/06/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2005 12 O nº25 716.360.803-91 31/12/2012 30/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 O nº02 035.873.553-04 30/01/2013 29/01/2014 0 0 0 0 0 0 P 

2010 12 O nº03 159.213.603-68 19/02/2012 18/02/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 12 O nº07 242.229.923-72 01/03/2012 28/02/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 O nº15 149.330.203-53 17/09/2012 16/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O nº10 365.662.763-00 06/07/2012 05/07/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2008 12 O naº11 07.355.089/0001-58 01/08/2012 30/07/2013 0  0  0  0 0   0 P 

2008 12 O nº10 03.483.487/0001-07 01/08/2012 30/07/2013 0  0  0  0  0  0  P 

2010 12 O nº06 10.845.417/0001-09 03/06/2012 02/06/2013 0  0  0   0  0  0 P 

2011 12 O nº15 10.650.017/0001-48 17/10/2012 16/10/2013 0  0   0  0 0  0  P 

2010 12 O nº19 08.088.545/0001-03 22/12/2012 21/12/2013 0  0  0  0  0  0 P 

2010 12 O nº18 08.088.545/0001-03 22/12/2012 21/12/2013 0  0  0  0  0  0  P 

2010 12 O nº11 04.453.760/0001-08 01/01/2013 31/12/2013 0  0  0  0  0  0  P 

2012 12 O nº06 10.845.417/0001-09 28/05/2012 27/05/2013 0  0  0  0  0 0  A 

2012 12 O nº07 10.845.417/0001-09 28/05/2012 27/05/2013 0  0  0  0  0  0  A 

2012 12 O n º03 05.391.161/0001-77 05/03/2012 04/03/2013 0  0   0 0  0  0  A 

2010 12 O nº07 09.026.522/0001-37 30/05/2012 31/05/2013 0  0  0  0 0 0 P 

2011 12 O nºi22 00.444.135/0001-46 07/11/2012 06/11/2013 0  0   0 0   0 0  P 

2011 12 O nº03 34.028.316/0034-71 30./11/2012 29/11/2013 0  0  0  0  0  0  P 

2011 12 O nº01 09.168.704/0001-42 22/12/2012 21/12/2013 0  0  0  0   0 0  P 

2010 12 O nº13 12.190.625/0001-42 11/02/2012 10/02/2013 0  0  0   0 0  0  P 

2011 12 O nº02 04.196.645/0001-00 05/05/2012 04/05/2013 0  0   0 0   0 0  P 

2012 12 O nº12 08.671.101/0001-04 19/07/2012 18/07/2013 0  0  0  0  0  0  P 

2012 12 O nº09 06.272.793/0001-84 20/06/2012 19/06/2013 0  0  0  0  0   0 A 

2012 12 O nº17 12.184.409/0001-94 17/12/2012 16/02/2013 0  0  0  0   0 0  A 

2010 1 O nº06 10.820.620/0001-20 18/07/2012 01/11/2012 0  0  0  0  0  0  E 

2007 12 O nº21 03.506.307/0001-57 19/11/2011 18/02/2012 0  0  0  0  0   0 E 

2011 12 O nº10 723.509543-15   30/06/2012 0  0  0  0  0 0  E 

2012 12 O nº03 05.270.809/0001-57 05/05/2012 31/12/2012 0  0  0   0 0  0  E 

2011 12 O nº13 01.123.558/0001-27   02/04/2012   0  0  0  0  0  E 
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2011 12 O nº14 12.532.115/0001-05   02/04/2012 0  0  0  0  0  0  E 

Observações: 

Fonte: DSEI MA 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MG/ES 

UG/Gestão: 257035 CNPJ:   00.394.544/0049-20 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 12 O 25190.002.997/2010-53 10.668.049/0001-70 02/09/2010 22/08/2013 0 0 3 3 0 0 P 

2010 12 O 25190.003.054/2010-48 08.573.956/0001-94 05/07/2010 04/07/2013 0 0 27 27 0 0 P 

2010 12 O 25150.002.244/2010-14 11.237.497/0001-82 24/09/2010 24/09/2013 0 0 6 6 0 0 P 

2012 7 E 25047.000.404/2012-30 12.904.815/0001-84 03/07/2012 02/01/2013 0 0 16 16 0 0 A 

2012 12 E 25047.000.391/2012-07 12.904.815/0001-84 06/09/2012 05/03/2013 0 0 13 14 0 0 A 

Observações: 1º- América Terceirização Ltda - Subrogado FUNASA (serviço de mecânico); 2º- VR Consultoria e Serviços Gerais Ltda - Subrogado FUNASA 

(Motoristas); 3º- Top Serviços Ltda - Subrogado FUNASA (Motoristas); 4º- Rio Minas Conservação e Limpeza Ltda (Administrativo); 5º - Rio Minas Conservação e 

Limpeza Ltda (Motoristas). 

Fonte: DSEI MG ES 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL 

UG/Gestão: 257036 CNPJ: 00.394.544/0047-68 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 1 O 16/2012 
02.401.411/0001-14 

(L.F.) 
20/09/2012 19/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2011 3 O 07/2011 
03.976.578/0001-76 

(Segura) 
16/03/2012 15/03/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 4 O 09/2011 
07.562.469/0001-63 

(Luger) 
06/05/2012 05/05/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 12 O 12/2011 
07.562.469/0001-63 

(Luger) 
14/09/2012 13/09/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 O 05/2012 

051.001.784-34 

(Teodoro Lopez 

Diniz) 

25/05/2012 24/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 18/2012 

910.323.691-91 

(Maria Aparecida 

Xavier da Costa) 

01/11/2012 31/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2007 12 O 42/2007 

005.144.461-53 

(Geraldo Vieira 

Coutinho) 

31/12/2007 30/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2009 12 O 53/2009 

642.622.401-34 

Dândalo de Souza 

Maciel) 

14/09/2009 14/09/2014 0 0 0 0 0 0 A 
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2011 12 O 04/2011 

390.329.651-15 

(Valdinei Cavalheiro 

Duarte) 

12/02/2012 11/02/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 12 O 02/2011 
638.833.171-87 

(Rodrigo Ducatti) 
08/02/2012 07/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2011 12 O 01/2011 

614.952.801-44 

(Vanderlan da Silva 

Queiroz) 

08/10/2012 07/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2009 12 O 51/2009 

238.188.167-00 

(José Antunes 

Ribeiro Gomes) 

27/08/2009 27/08/2014 0 0 0 0 0 0 A 

2007 12 O 18/2007 

272.501.721-15 

(Sahdia Junko 

Motomya) 

04/06/2012 03/06/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 O 17/2012 
196.616.909-44 

(Alécio Piroli) 
01/11/2012 31/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2011 12 O 05/2011 

191.091.309-00 

(Marlene Steffens 

Alves) 

15/03/2012 14/03/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2009 12 O 45/2009 
322.386.301-04 

(Alaerti Hortenci) 
01/06/2009 01/06/2014 0 0 0 0 0 0 A 

2011 12 O 03/2011 
04.281.343/0001-22 

(Hedge) 
30/11/2012 29/11/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 8 O 14/2012 
04.126.931/0001-91 

(Tec Mac) 
01/08/2012 31/07/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 04/2012 
03.982.931/0001-20 

(Sanesul) 
02/07/2012 01/07/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2011 12 O 03/2011 
04.089.570/0001-50 

(Águas Guariroba) 
07/02/2012 06/02/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 O 11/2012 
15.413.826/0001-50 

(Enersul) 
01/08/2012 31/07/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 12 O   
02.328.280/0001-97 

(Elektro) 
12/06/2012 11/06/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 03/2012 
03.747.565/0001-25 

(Cergrand) 
06/03/2012 05/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 O 01/2012 
76.535.764/0001-43 

(Oi) 
15/02/2012 14/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O   
04.196.645/0001-00 

(Imprensa Nacional) 
16/03/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2009 12 O 57/2009 
24.661.860/0001-34 

(Pax Universo) 
07/10/2012 06/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2009 12 O 58/2009 
02.891.543/0001-71 

(Cláudio Ivan) 
07/10/2012 06/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 O 13/2012 07.871.046/0001-25 02/08/2012 01/08/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 06/2012 
34.028.316/0009-60 

(Correios) 
29/05/2012 28/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 10/2012 
09.168.704/0001-42 

(EBC) 
20/06/2012 19/06/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 15/2012 
06.048.539/0001-05 

(SH Informática) 
17/08/2012 16/08/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 07/2012 
10.695.648/0001-83 

(Mazzuco & Cia) 
05/06/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 12/2012 

04.094.867/0001-04 

(Candellorio & 

Candellorio) 

25/07/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 09/2012 
12.837.408/0001-00 

(Qualifarma) 
05/06/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 08/2012 
00.513.029/0001-77 

(Laurindo) 
05/06/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 
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2012 12 O 19/2012 

73.706.830/0001-02 

(Drogaria São 

Lourenço) 

09/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados 

um contrato de vigilância (UG: 255012, contrato: 07/2011), um contrato de motorista (UG: 255012, contrato: 09/2011) e um contrato de terceirização (UG:255012, 

contrato: 12/2011). O contrato de vigilância foi prorrogado através do Termo Aditivo Nº 5/2012. O contrato de motorista foi prorrogado através do Termo Aditivo Nº 

9/2012. O contrato de terceirização foi prorrogado através do Termo Aditivo Nº 15/2012. 

Fonte: DSEI MS 

 
Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA 

UG/Gestão: 257037 CNPJ: 00.394.544/0038-77 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 12 ORD. nº 01/2012 34.028.316/0016-60 02/02/2012 01/02/2013 
      

A/P 

2009 12 ORD. 18/2009 07.986.329/0001-12 23/07/2012 22/06/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2010 12 ORD. nº 38/2010 07.087.233/0001-12 11/11/2012 10/11/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2010 12 ORD. nº 39/2010 07.087.233/0001-12 11/11/2012 10/11/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2010 12 ORD. nº 37/2010 02.088.938/0001-30 11/11/2012 10/11/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2009 12 ORD.  nº 17/2009 07.922.161/0001-81 03/08/2012 02/08/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2010 12 ORD. nº 25/2010 00.869.008/0001-99 01/07/2012 30/06/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2011 12 ORD. nº 10/2011 06.273.710/0001-71 01/12/2012 30/11/2013 0 0 35 34 0 0 A/P 

2009 12 ORD. nº 08/2009 07.922.161/0001-81 16/03/2012 15/03/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 
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2008 12 ORD. nº 16/2008 01.765.254/0001-63 05/09/2012 04/09/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2010 12 ORD. nº 24/2010 00.869.008/0001-99 01/07/2012 30/06/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2009 12 ORD. nº 21/2009 26.645.879/0001-12 19/11/2012 18/11/2013 0 0 6 6 0 0 A/N 

2012 12 ORD. nº 007/2012 06.273.582/0001-66 04/12/2012 03/12/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2012 12 ORD. Nº 006/2012 08.357.566/0001-87 26/09/2012 25/09/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2012 12 ORD. nº 04/2012 303.117.649-91 14/05/2012 13/05/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2007 12 ORD. nº 30/2007 03.439.338/0001-32 13/06/2012 12/06/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2007 12 ORD. nº 29/2007 065.772.701-63 13/06/2012 12/06/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2007 12 ORD. 32/2007 208.777.221-53 22/06/2012 21/06/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2012 12 ORD. nº 03/2012 01616929/0001-02 27/06/2012 26/06/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

2012 12 ORD. nº 02/2012 04.196645/0001-00 29/03/2012 28/03/2013 0 0 0 0 0 0 A/N 

Observações: 

Fonte: DSEI Araguaia 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ MATO GROSSO 

UG/Gestão: 257038 CNPJ: 00.394.544/0035-24 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza Identificação do Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das 

Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 12 0 

CONTRAT. EMPRESA P/ 

PRESTAÇAO DE SERVIÇO 

DE 

RECEPCIONISTA,OFICIAL 

ADMINISTRATIVO, 

TÉCNICO DE SUPORTE II E 

OFICIAL DE SERVIÇOS 

GERAIS P/ ATENDER A 

JURISDI,CÃO DO 

DSEI/K/MT. 

06.273.710/0001-71 01/12/2011 01/12/2012 0 15 0 21 0 3 A 

2012 1 0 

 contrato de prestação de 

serviço de; Cozinha, 

Lavanderia, Limpeza, asseio e 

conservação predial 

01.424.685/0001-66 20/04/2012 20/04/2013 0 31 0 0 0 0 A 

2011 3 0 

SERVICO ESPECIALIZADO 

DE SEGURANÇA ARMADA 

PARA ATENDER 

DEMANDA DSEI/K/MT. 

02.576.238/0003-57 14/11/2011 14/12/2012 0 20 0 0 0 0 A 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um 

contrato de prestação de apoio administrativo (UG: 257039, contrato: 08/2011) e um contrato de prestação de serviço de; Cozinha, Lavanderia, Limpeza, asseio e 

conservação predial {UG267039, contrato: 019/2011) e um contrato de serviço especializado de vigilância e segurança armada para atender a demando do dei/k/mct., 

(UG: 257039, contrato 13/2011), rogados um contrato de prestação de apoio administrativo (UG: 257039, contrato: 08/2011) e um contrato de prestação de serviço de; 

Cozinha, Lavanderia, Limpeza, asseio e conservação predial {UG267039, contrato: 019/2011) e um contrato de serviço especializado de vigilância e segurança armada 

para atender a demando do dei/k/mct., (UG: 257039, contrato 13/2011),  
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ 

UG/Gestão: 257039 CNPJ: 00.394.544/0094-84 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 12 O 
Prestação de Serviços 

correspondência 
34.028.316/0016-90 00/01/00 00/01/1900 0 0 0 

  
0 A 

2012 12 O Medicamentos 09.338.996/0001-14 09/03/12 09/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 E 

Refeições para 

pacientes indígenas - 

Rondonópolis 

13.268.715/0001-71 16/04/12 16/07/2013 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O Locação de Imóvel 204.740.671-49 27/03/12 27/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 
Confecção de 

carimbos 
05.597.001/0001-89 29/03/12 29/03/2013 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 

Prestação de serviços 

com reposição de 

peças nos gabinetes 

odontológicos 

08.781.187/0001-10 08/05/12 08/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 

Manutenção 

preventiva e Corretiva 

com fornecimento de 

peças 

73.822.058/0001-94 18/05/2012 18/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Locação de máquinas 

copiadoras com 

reposição de papel 

03.885.780/0001-92 14/03/2012 14/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 10 O 

Manutenção 

preventiva e Corretiva 

com fornecimento de 

peças - Tangara da 

Serra. 

00.111.139/0001-02 16/05/2012 16/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 

Manutenção 

preventiva e Corretiva 

com fornecimento de 

peças -  Rondonópolis 

03.326.137/0001-29 22/05/2012 22/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 
Moto bomba 

submersa 
05.975.075/0001-01 15/05/2012 15/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 
Moto bomba 

submersa 
03.217.016/0001-49 15/05/2012 15/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 
Moto bomba 

submersa 
09.318.224/0001-10 16/05/2012 16/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Fornecimento de água 

tratada e esgoto 

sanitário - 

BRASNORTE 

01.375.138/0001-38 03/09/2012 Indeterminado 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Prestação de serviços 

de hotelaria para 

reunião do CONDISI 

01.572.929/0001-58 
  

0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 
Serviços de água e 

esgoto -- CUIABÁ 
14.995.581/0001-53 

  
0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Serviços de água e 

esgoto - TANGARA 

DA SERRA 

06.068.089/0001-04 03/09/2012 Indeterminado 0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 O 
Telefonia fixa - Longa 

distância 
71.208.516/0001-74 15/10/2012 15/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 O Telefonia fixa 76.535.764/0001-43 15/10/2012 15/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 
Confecção de 

carroceria para 
058.331.008-79 11/10/2012 11/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 
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Toyota Bandeirante 

2012 5 O Internet CASAI TGÁ 08.958.874/0001-68 
  

0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 
PLACAS e 

ADESIVOS 
04.989.972/0001-01 10/12/2012 10/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Serviços de 

engenharia CASAI 

TGA 

02.094.635/0001-20 04/12/2012 04/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 11 O 

Serviços comuns de 

engenharia 

compreendendo a 

execução de serviços 

civis necessários a 

manutenção dos 

espaços físicos da 

sede do DSEI Cuiabá, 

Núcleo de Vigilância 

Ambiental, 

Almoxarifado de 

Medicamentos, 

imóvel alugado para 

abrigar a CASAI e o 

Polo Base de 

Brasnorte/MT. 

10.827.611/0001-61 06/12/2012 06/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 5 O Anti virus 03.814.669/0001-05 
  

0 0 0 0 0 0 A 

Observações: Os contratos 12/2011 e 07/2011, 13/2011 e 08/2011, 10/2011, 09/2011 em referência acima foram sub-rogados, respectivamente, aos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas Xingu, Kaiapó Mato Grosso, Araguaia e Xavante. Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 

para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um contrato de manutenção de veículo (UG: 255011, contrato: 03/2011) e um contrato de motorista (UG: 255011, 

contrato: 95/2009). 

Fonte: DSEI Cuiabá 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XAVANTE 

UG/Gestão: 257040 CNPJ: 00.394.544/0050-63 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 4 O 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS DE 

MOTORISTAS PARA 

ATENDER O DSEI 

XAVANTE/MT.  

074.437.182/0001-01 07/10/2012 07/10/2013 0 48 0 0 0 0 A 

2011 12 O 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS DE 

RECEPCIONISTA, 

TÉC. DE SUPORTE II, 

OFICIAL DE SERV. 

GERAIS, OFFICE 

BOY, AUXILIAR DE 

ALMOXARIFE      

PARA ATENDER O 

DSEI XAVANTE/MT.  

06.273.710/0001-71 01/12/2011 01/12/2012 0 11 0 23 0 0 P 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um 

contrato de vigilância (UG: 255011, contrato: 100/2009) e um contrato de manutenção de veículos (UG: 255011, contrato: 12/2011). 

Foi sub-rogado um contrato de terceirização do Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá (UG: 257039, contrato: 09/2011). 

Fonte: DSEI Xavante 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XINGU 

UG/Gestão: 257041 CNPJ: 00.394.544/0045-04 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 4 O 95/2009 07437182/0001-01 07/10/2009 07/10/2013 0 0 0 20 0 0 P 

2011 12 O 007/2011 06.273.710/0001-71 01/12/2011 01/12/2013 0 48 0 45 0 0 P 

2011 11 O 013/2012 08.781.187/0001-10 08/05/2011 08/05/2012 0 0 0 0 0 0 A 

2011 10 O 014/2012 07.106.516/0001-64 28/02/2011 28/02/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 4 O 015/2012 01.667.155/0002-20 24/03/2011 24/03/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 4 O 025/2011 06.180.439/0001-20 24/06/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 033/2011 06.319.548/0001-85 18/08/2011 18/08/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 12 O 036/2011 07.968.141/0001-41 05/08/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 037/2011 09.018.106/0001-97 19/08/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 039/2011 10.592.265/0001-80 01/08/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 040/2011 12.926.152/0001-07 16/08/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 041/2011 22.574.638/0001-80 18/07/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 042/2011 26.524.199/0001-40 20/09/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 045/2011 73.377.863/0001-58 18/07/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 046/2011 02.741.214/0001-44 18/07/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 047/2011 03.401.442/0001-38 26/08/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 
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2011 12 O 048/2011 04.619.893/0003-70 18/07/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 050/2011 03.314.193/0001-43 01/07/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 052/2011 06.319.548/0001-85 18/08/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 058/2011 09.662.130/0001-64 26/08/2011 26/08/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 12 O 074/2011 09.477.823/0001-87 07/09/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 075/2011 10.638.136/0001-85 26/08/2011 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 10 O 001/2012 082.536.11/0001-68 10/02/2012 10/05/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 10 O 002/2012 22.881.858/0001-45 06/02/2012 06/05/2012 0 0 0 0 0 0 E 

21012 10 O 003/2012 12.957.821/0001-08 06/02/2012 06/05/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 004/2012 09.338.996/0001-14 09/01/2012 09/01/2013 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 006/2012 34.028.316/0016-90 03/02/2012 03/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 006/2012 031.922.91/0001-55 06/03/2012 06/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 007/2012 329.204.151-15 28/03/2012 28/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 o 008/2012 12.957.821/0001-08 07/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 009/2012 692.956.119-34 21/08/2012 21/08/2017 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 E 010/2012 37.453.735/0001-80 20/10/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 E 011/2012 14.770.359/000152 28/10/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 13/2012 08.781.187/0001-10 08/05/2012 08/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 13/2012 071.453120001-45 27/08/2012 27/08/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 14/2012 04.902.562.0001-81 31/08/2012 31/082013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 E 015/2012 02.741.214/0001-44 28/10/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 E 016/2012 468.918.209-44 28/10/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 4 O 018/2012 06.180.439/0001-20 31/12/2012 31/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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Observações: Alguns Contratos foram sub-rogados para este DSEI XINGU  no ano de 2012.Portanto existem números repetidos de Contrato , sendo que os   mesmos são 

englobados no DSEI XINGU. 

Fonte: DSEI Xingu 

 
Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTAMIRA 

UG/Gestão: 257042 CNPJ: 00.394.544/0048-49 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2008 12 O 

25200.012.095/2007-63 

Contrato: 57/2008 -

MANUTENÇÃO 

ALDEIAS( manutenção 

de equipamentos 

eletromecânicos )                                     

03.543.374/0001-41 22/12/2008 21/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2009 12 O 

25200.002.625/2009-27                 

Contrato:13/2009 

FORNECIMENTO DE 

ALIMENTAÇÃO 

(CASAI)  

02.704.186/0001-95  01/07/2009 30/06/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2009 8 O 

25200.032.808/2009-77                    

Contrato:44/2009                     

SERVIÇO 

REPROGRAFIA E 

ENCADERNAÇÃO      

34.675.801/0001-79  23/11/2009 22/11/2013 0 0 0 0 0 0 P 
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2009 12 O 

25200.037.705/2009-01 

Contrato 57/2009 

FRETAMENTO DE 

AERONAVE                

04 .622.892/0001-13      31/12/2009 30/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 12 O 

25200.012.377/2010-66 

Contrato: 35/2010 

SERVIÇO FUNERÁRIO  

04.774.567/0001-76  11/11/2010 10/11/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 7 O 

25200.013.636/2010-76    

Contrato: 65/2010 

RECURSOS HUMANOS 

04 .630.524/0001-17         31/12/2010 30/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 O 

25200.015.036/2011-23 

Contrato: 01/2012 

LOCAÇÃO IMÓVEL 

DSEI/ALMOXARIFADO                

04.569.986/0001-76         02/03/2012 01/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

25000.061.906/2012-73 

Contrato: 02/2012 

LOCAÇÃO IMÓVEL 

CASAI      

01.951.330/0001-25         18/07/2012 17/07/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 O 

25053.000.036/2012-41 

Contrato: 03/2012 

SERVIÇO POSTAL E 

TELEMÁTICO 

34 .028.316/0018-51 30/08/2012 29/08/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

25053.000038/2012-30 

Contrato: 04/2012 

FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

04.895.728/0001-80 19/12/2012 18/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 12 O 

25053.000017/2012-14 

Contrato: 05/2012 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS 

07.086.308/0001-40  10/12/2012 09/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

25053.000015/2012-25 

Contrato: 06/2012 

MANUTENÇÃO E 

FORNECIMENTO DE 

PEÇAS DE VEÍCULOS 

15.456.917/0001-72 12/12/2012 11/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2011 12 O 

25200.002.248/2011-41 

Contrato: 30/2011 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS 

01.897.786/0001-54 03/11/2011 02/11/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 E 

25200.015.036/2011-23 

Contrato: 27/2011 

LOCAÇÃO IMÓVEL 

DSEI/ALMOXARIFADO                

04.569.986/0001-76 05/10/2011 04/03/2012 0 0 0 0 0 0 E 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra firmados com vigência em 2011. 

Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados: um contrato de 

vigilância (UG: 255014, contrato: 29/2011); um contrato de limpeza (UG: 255014, contrato: 48/2009); um contrato de fornecimento de alimentação (UG: 255014, contrato: 

13/2009); um contrato de manutenção de veículo (UG: 255014, contrato: 30/2011); um contrato de reprografia (UG: 255014, contrato: 44/2009); um contrato de manutenção 

de equipamento eletromecânica (UG: 255014, contrato: 57/2008); contrato de recepcionista, motorista e barqueiro (UG: 255014, contrato: 65/2010);  um contrato de 

fretamento de aeronave (57/2009); um contrato emergencial de locação de imóvel (27/2011); um contrato de serviço funerário ( UG: 255014, contrato 35/2010)  

Fonte: DSEI Altamira 

 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA GUAMÁ TOCANTINS 
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UG/Gestão: 257043 CNPJ:00.394.544/0103-00 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 13 O 41/2010 07.270.170/0001-35 06/12/2010 05/12/2013 24 24 39 39 0 0 P 

Observações: O referido Contrato foi sub-rogado da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (UG) 255014.  

Fonte: DSEI Guamá Tocantins 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO PARÁ 

UG/Gestão: 257044 CNPJ: 00.394.544/0052-25 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 12 O 36/2010 08.087.568/0001-01 16/11/2010 15/11/2013 0 11 0 5 0 0  P 

2010 11 O 16/2010 07.201.894/0001-27 05/07/2010 04/07/2013 0 6 0 4 0 1 P 

Observações: Os contratos foram sub-rogados da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (UG: 255014) para o Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará 

(257044) em função da transição das ações de saúde indígena da FUNASA para o Ministério da Saúde - MS.                                                              

Fonte: DSEI Kaipó do Pará 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TAPAJÓS 

UG/Gestão: 257045 CNPJ:  00.394.544/0044-15 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área 

Naturez

a 
Identificação do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2008 12 E 

Prestação de serviços de 

exames especializados: 

Laboratorial/Radiológico, 

para pacientes  indígenas  

referenciados  para a CASAI 

de Itaituba.  

05.363.726/0001-02 28/08/2008 25/08/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2009 12 E 

Prestação de serviços 

funerários: Cremação  e  

sepultamento, incluindo 

embalsamamento, com 

fornecimento de  urnas 

funerárias, para as CASAI de 

Itaituba, Jacareacanga  e  

Novo Progresso.  

04.201.570/0001-09 19/11/2009 18/11/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 4 E 

Prestação de serviços de frete 

de aeronave, tipo monomotor 

com capacidade para 05 

passageiros/ou 400 Kg de 

carga, para o DSEI-RT. 

07.326.869/0001-70 29/01/2010 27/01/2013 0 0 0 0 0 0 p 
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2011 12 E 

Serviço de Abastecimento de 

água e  coleta de esgoto 

sanitário para a Sede  do Polo 

Base Novo Progresso. 

06.332.710/0001-03 28/03/2011 29/03/213 0 0 0 0 0 0 p 

2011 12 E 

Serviço de Abastecimento de 

água e  coleta de esgoto 

sanitário para a Sede  do 

DSEI-RT e CASAI de 

Itaituba. 

04.945.341/0001-90 18/04/2011 18/042013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 12 E 

Serviço de Abastecimento de 

água e  coleta de esgoto 

sanitário para a Sede  do Polo 

e CASAI de  Jacareacanga 

05.614.329/0001-66 25/03/2011 25/03/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 E 

Serviço de Abastecimento de 

água e  coleta de esgoto 

sanitário para a Sede  do Polo 

e CASAI de  Jacareacanga 

14.830.363/0001-69 01/11/2012 01/11/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2011 8 E 

Prestação de serviços de 

serviços de  reprografia  e 

encadernação com 

fornecimento de material, 

para o DSEI -Rio Tapajós.. 

04.498.854/0001-09 08/11/2011 08/11/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 E 

Contrato de Distribuição de  

Publicidade Legal com a 

Empresa Brasil de 

Comunicação -EBC. 

09.168.704/0001-42 14/09/2012 14/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 E 

Contrato de Publicação de 

Matérias Oficiais com a 

Imprensa Nacional -Diário 

Oficial da União. 

04.196.645/0001-00 27/07/2012 27/07/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 E 

Contrato Múltiplo  de 

Prestação de Serviços e 

Venda de produtos com a 

Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos. 

34.028.316/0018-51 29/06/2012 29/06/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 E 

Contrato de Adesão - 

Centrais Elétricas do Pará  

S/A,   para  a prestação de  

serviço público de 

fornecimento de energia 

elétrica. 

04.895.728/0001-80 01/06/2012 01/06/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 9 E 

Prestação de Serviços 

Telefônicos Fixo comutado, 

modalidade local e longa 

distancia, nacional , intra-

regional e inter-regional, 

fixo-fixo, fixo-móvel. 

33.000.118/0009-26 01/09/2012 01/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 E 

Prestação de Serviços  

Gráficos, incluindo 

encadernação, costura, 

colagem, corte e dobradura. 

03.830..645/0001-40 22/03/2012 22/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 4 E 

Prestação de Serviços de 

Transporte Terrestre de 

passageiros, com emissão de 

bilhetes no âmbito dos 

municípios de Itaituba, 

Jacareacanga e Novo 

Progresso, Santarém e 

altamira, para atender o 

DSEI-Rio Tapajós. 

10.796.341/0001-79 26/11/2012 26/11/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 G 

Contrato de Locação de 

Imóvel para instalação do 

Polo Base Tipo II de 

Jacareacanga 

451.693.903-78 01/12/2012 01/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 G 

Contrato de Locação de 

Imóvel para instalação da  

Sede do Polo Base Novo 

Progresso. 

194806.602-53 03/12/2012 03/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 12 G 

Contrato de Locação de 

Imóvel para instalação da  

Sede da CASAI de Novo 

Progresso. 

293.100.753-68 05/12/2012 05/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 E 

Contrato de fornecimento 

parcelado de medicamento 

(referencia, genéricos  e 

cosméticos medicamentosos) 

para atender a demanda de 

receitas oriundas de consultas 

médicas. 

83.902.684/0001-44 08/11/2012 08/11/2013 0 0 0 0 0 0 A 

Observações: 

Fonte: DSEI Tapajós 

 

 Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA 

UG/Gestão: 257046 CNPJ: 00.394.544/0039-58 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza Identificação do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 
Sit

. F M S 

Início Fim P C P C P C 

0 0 0 0 0 
  

0 0 0 0 0 0 0 

Observações: Este quadro não foi preenchido porque os únicos serviços com locação de mão-de-obra (no exercício 2012) foram relacionados à limpeza, higiene e vigilância 

ostensiva, os quais estão devidamente informados no quadro anterior, o A.5.12 

 Unidade Contratante 
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Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Pernambuco 

UG/Gestão: 257047 CNPJ: 00.394.544/0041-72 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 
CNPJ da Empresa 

Contratada 

Período contratual de 

execução das atividades 

contratadas 

Nível de Escolaridade exigido dos 

trabalhadores contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluindo 

Motoristas  

05.612.488/0001-21 04/05/2012 04/05/2013 3 3 0 0 0 0 P 

2009 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluindo 

Motoristas  

02.183.744/0001-14 29/04/2012 29/04/2013 1 1 0 0 0 0 P 

2010 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluindo 

Motoristas  

02.183.744/0001-14 01/04/2012 01/04/2013 1 1 0 0 0 0 P 

2010 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluindo 

Motoristas  

09.113.998/0001-05 07/02/2012 07/02/2013 2 2 0 0 0 0 P 

2010 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluindo 

Motoristas  

12.939.738/0001-06 10/02/2012 10/02/2013 3 3 0 0 0 0 P 
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2010 4 O 

Locação de Mão de 

obra para prestação de 

serviços de cozinha 

05.905.132/0001-86 16/11/2012 15/11/2013 8 8 0 0 0 0 P 

2010 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluindo 

Motoristas  

09.038.686/0001-84 25/08/2012 25/08/2013 5 5 0 0 0 0 P 

2011 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluindo 

Motoristas  

05.585.300/0001-91 09/01/2013 09/01/2014 8 8 0 0 0 0 P 

2010 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluindo 

Motoristas  

08.985.178/0001-40 03/01/2013 03/01/2014 4 4 0 0 0 0 P 

2011 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluido 

Motoristas  

97.526.020/0001-32 09/01/2013 09/01/2014 3 3 0 0 0 0 P 

2010 2 O 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veiculos Incluindo 

Motoristas  

11.473.667/0001-28 07/03/2012 07/03/2013 7 7 0 0 0 0 P 

2012 2 E 

Contratação de 

prestação de serviços 

para Locação de 

veículos Incluindo 

Motoristas  

08.313.646/0001-30 41244 41426 31 0 0 0 0 0 A 

Observações: Não possui contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra firmados com vigência em 2011. 
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Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados três contratos de 

manutenção de veículo (UG: 255017, contratos: 01/2007, 02/2007 e 07/2010), oito contratos de locação de veículos com motorista (UG: 255017, contratos: 04/2010, 05/2009, 

05/2011, 06/2011, 07/2007, 07/2011, 09/2009 e 10/2010), um contrato de cozinheira (UG: 255017, contrato: 08/2010) e um contrato de manutenção de equipamento 

eletromecânico (UG: 255017, contrato: 11/2008). 

Fonte: DSEI Pernambuco  

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA LITORAL SUL 

UG/Gestão: 257048 CNPJ: 00.394.544/0043-34 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 12 O 04/2012 34.028.316/0020-76 13/01/2012 12/01/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 5 O 02/2012 02.144.891/000185 13/02/2012 12/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2009 12 O 04/2009 72.557.085/0001-14 08/04/2012 07/04/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 12 O 16/2010 05.115.428/0002-84 21/09/2012 20/09/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 12 O 17/2010 10.872.564/0001-78 17/08/2012 16/08/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 10 O 05/2012 00.799.196/0001-64 27/01/2012 26/01/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 06/2012 13.398.226/0001-34 10/02/2012 09/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 07/2012 73.362.410/0001-56 07/03/2012 06/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 08/2012 80.789.340/0001-82 02/02/2012 01/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 09/2012 07.940.959/0001-56 01/03/2012 28/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 O 10/2012 34.043.125/0001-10 13/02/2012 12/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 4 O 11/2012 07.080.516/0001-32 27/02/2012 26/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 03/2012 09.168.704/0001-42 23/01/2012 22/01/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2011 12 O 04/2011 81.043.101/0001-41 18/03/2011 17/09/2013 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 01/2012 08.155.305/0001-84 12/01/2012 11/08/2014 0 0 0 0 0 0 A 

2009 9 O 21/2009 01.371.416/0001-89 20/10/2012 19/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2007 9 O 01/2007 02.558.157/0001-62 24/01/2012 23/01/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 1 O 13/2012 01.030.942/0008-51 23/03/2012 22/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2011 12 O 11/2011 06.331.317/0001-97 01/12/2011 30/11/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2010 12 O 18/2010 03.118.192/0001-23 01/01/2012 31/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2009 12 O 07/2009 08.604.419/0001-64 01/10/2012 30/09/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 12 O 19/2010 80.007.347/0001-03 11/10/2012 10/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 4 O 02/2011 03.360.551/0001-54 12/02/2012 11/02/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 9 O 40/2012 33.000.118/0001-79 18/09/2012 17/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 O 41/2012 33.000.118/0001-79 18/09/2012 17/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 O 42/2012 33.000.118/0001-79 18/09/2012 17/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 O 43/2012 71.208.516/0001-74 04/10/2012 03/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 O 44/2012 33.530.486/0001-29 17/10/2012 16/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 45/2012 76.490.333/0008-34 04/09/2012 03/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 49/2012 06.178.319/0001-98 29/10/2012 28/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2010 12 O 25/2010 81.461.592/0001-40 28/11/2012 27/11/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 9 O 70/2012 76.535.764/0001-43 23/11/2012 22/11/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 50/2012 06.178.319/0001-98 28/10/2012 27/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 51/2012 06.178.319/0001-98 29/10/2012 28/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 52/2012 06.178.319/0001-98 29/10/2012 28/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 12 O 75/2012 10.872.564/0001-84 28/11/2012 27/11/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2007 12 O 17/2007 407.691.518-68 12/08/2012 13/11/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 59/2012 158.233.598-29 14/11/2012 13/05/2015 0 0 0 0 0 0 A 

2008 12 O 06/2008 974.303.667-91 01/09/2011 31/08/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 36/2012 974.303.667-91 01/09/2012 01/02/2015 0 0 0 0 0 0 A 

2006 12 O 18/2006 063.671.558-21 07/12/2011 07/08/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 39/2012 780.732.788-04 04/09/2012 03/03/2015 0 0 0 0 0 0 A 

2006 12 O 04/2006 063.671.558-21 11/12/2011 10/10/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 46/2012 595.763.918-49 28/09/2012 27/09/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 74/2012 089.588.788-60 10/12/2012 09/06/2015 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 83/2012 07.423.318/0001-24 10/12/2012 09/06/2015 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 78/2012 11.162.934/0001-46 26/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 26/2012 09.367.928/0001/83 12/07/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 27/2012 11.848.909/0001-10 12/07/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 47/2012 77.095.743/0001-17 15/10/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 48/2012 11.741.009/0001-70 15/10/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 55/2012 14.601.321/0001-56 05/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 56/2012 79.429.932/000104 07/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 2 O 57/2012 15.114.496/0001-00 05/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 58/2012 77.419.265/0001-53 05/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 60/2012 01.439.634/0001-08 06/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 61/2012 05.276.349/0001-74 06/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 62/2012 76.260.264/0001-46 07/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 63/2012 09.050.809/0001-00 07/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 
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2012 12 O 64/2012 02.173.765/0001-59 09/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 65/2012 07.084.497/0001-12 12/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 66/2012 03.359.515/0001-70 12/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 67/2012 15.082.973/0001-94 12/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 68/2012 00.291.003/0001-21 12/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

  12 O 69/2012 03.753.401/0001-00 21/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 71/2012 75.826.123/0001-85 23/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 72/2012 13.683.184/0002-64 23/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 77/2012 82.494.972/0001-44 26/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 79/2012 05.134.004/0001-86 26/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 80/2012 80.334.246/0001-39 26/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 81/2012 09.315.527/0001-80 26/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 82/2012 11.279.132/0001-10 26/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 O 84//2012 00.346.717/0001-90 04/12/2012 31/12/2012  0 0  0  0   0  0 E 

Observações:   Não está previsto no contrato a escolaridade dos empregados das empresas contratadas 

Fonte: DSEI Litoral Sul 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO 

UG/Gestão: 257049 CNPJ :00.394.544/0040-91 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 

Áre

a 
Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução das 

Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 
Sit

. F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 4 E 

CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAR 

SERVIÇOS DE 

MOTORISTA 

04.027.773/0001-91 01/01/2012 30/06/2012 25 25 0 0 0 0 P 

2012 8 O 

CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAR 

SERVIÇOS DE 

REPROGRAFIA 

22.882427/0001-01 30/05/2012 30/05/2013 1 1 0 0 0 0 A 

2012 4 O 

CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA 

NA LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS COM 

MOTORISTAS 

12.117.963/0001-59 07/12/2012 07/12/2013 34 34 0 0 0 0 A 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um contrato de 

vigilância (UG: 255022, contrato: 15/2009), um contrato de limpeza (UG: 255022, contrato: 46/2008), sete contratos de manutenção de veículo (UG: 255022, contratos: 07/2008, 

20/2010, 21/2010, 23/2010, 24/2011, 27/2010 e 33/2010), um contrato de reprografia (UG: 255022, contrato: 29/2008) e um contrato de preparo de alimentação (UG: 255022, 

contrato: 31/2009). 

Fonte: DSEI Porto Velho 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VILHENA 

UG/Gestão: 257050 CNPJ: 00.394.544/0030-10 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução das 

Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 4 0 

CONTRATO 

Nº01/2012  

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

MOTORISTAS. 

02.436.240/0001-69 23.02.2012 23.08.2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 4 0 

CONTRATO 02/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

MOTORISTAS. 

  09.592.187/0001-34 28.02.2012 28.08.2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 0 

CONTRATO 

Nº04/2012  

FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS 

24.769.226/0001-10 06.03.2012 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 0 

CONTRATO  

Nº05/2012 

FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS 

84.583.129/0002-40 05.03.2012 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 0 

CONTRATO 

Nº06/2012 LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL 

COMERCIAL 

 

CPF 106.390.552-49 01.03.2012 28.02.2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 12 0 

CONTRATO 07/2012  

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NA 

COLETA, 

TRANSPORTE E 

ENTREGA DE 

MALOTES 

34.028.316/0027-42 13.02.2012 12.02.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 0 

CONTRATO 

Nº08/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

REVISÃO 

PERIÓDICA EM 

VEÍCULOS 

03.483.599/0004-00 19.04.2012 18.04.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 0 

CONTRATO 

Nº09/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS REVISÃO 

PERIÓDICA EM 

VEÍCULO 

07.595.449/0001-99 28.03.2012 27.03.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 0 

CONTRATO 

Nº10/2012 

FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

05.914.650/0001-66 04.06.2012 03.06.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 6 0 

CONTRATO Nº 

11/2012 

FORNECIMENTO DE 

GÁS  E ÁGUA 

MINERAL 

05.828.945/0001-10 08.04.2012 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 12 0 

CONTRATO 

Nº12/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

  

03.467.321/0001-99 03.05.2012 31.12.2012 0 0 0 0 0 0 E 
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2012 9 0 

CONTRATO 

Nº13/2012 

DISTRITUIÇÃO DE 

PUBLICIDADE 

LEGAL 

09.168.704/0001-42 27.07.2012 27.07.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 0 

CONTRATO 

Nº15/2012 LOCAÇÃO 

IMÓVEL 

05.135.254.0001-30 18.06.2012 17.06.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 0 

CONTRATO Nº16 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

LAVAGEM E 

LUBRIFICAÇÃO 

02.436.240/0001-69 29.06.2012 28.06.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 0 

CONTRATO Nº17 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS 

09.199.583/0001-04 20.07.2012 19.07.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 0 

CONTRATO 

Nº18/2012 

FORNECIMENTO DE 

ÁGUA TRATADA. 

03.507.498/0001-71 
INDETERMINAD

O 

INDETERMINAD

O 
0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 0 

CONTRATO 

Nº19/2012 

TELECOMUNICAÇÕ

ES 

33.530.486/0001-29 24.08.2012 23.08.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 0 

CONTRATO Nº 

20/2012 SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE 

ÁGUAS E ESGOTOS 

 

 

 

01.933.030/0001-13 
INDETERMINAD

O 

INDETERMINAD

O 
0 0 0 0 0 0 A 
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2012 12 0 

CONTRATO 

Nº22/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

REGISTRO E 

LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULOS 

15.883.796/0001-45 24.08.12 23.08.13 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 0 

CONTRATO 

Nº23/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

REVISÃO 

PERIÓDICA 

04.233.946/0001-59 21.08.2012 20.08.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 0 

CONTRATO 

Nº24/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

REVISÃO 

PERIÓDICA 

05.240.325/0002-46 29.08.2012 28.08.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 0 

CONTRATO 

Nº25/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

REVISÃO 

PERIÓDICA 

03.483.599/0004-00 29.08.2012 28.09.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 0 

CONTRATO 

Nº26/2012 

AQUISIÇÃO DE 

ASSINATURA DOS 

BLC 

54.102.785/0001-32 31.08.2012 30.08.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 0 

CONTRATO Nº27 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

PRÓTESE 

DENTARIA 

13.977.860/0001-21 20.09.2012 19.09.2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 12 0 

CONTRATO Nº28 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE 

AGENDAMENTO DE 

RESERVA 

07.549.414/0001-13 17.09.2012 16.09.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 0 

CONTRATO 

Nº29/2012 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

REVISÃO 

PERIÓDICA 

10.227.348/0001-70 17.09.2012 16.09.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 4 0 

CONTRATO Nº30 

SERVIÇO DE 

MOTORISTA 

02.436.240/0001-69 28.09.2012 27.09.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 2 0 
CONTRATO Nº31  

SAAE 
04.395.067-0001.23     0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 0 

CONTRATO 

Nº32/2012 SERVIÇO 

DE TELEFONIA 

76.535.764/0001-43 29.10.2012 28.10.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 10 0 

CONTRATO 

Nº35/2012  

MANUTENÇÃO 

CORRETIVA 

12.447.309/0001-03 28.11.2012 27.11.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 0 

CONTRATO 

Nº36/2012 

EXECUÇÃO DE 

OBRAS  

10537004/0001-67 10.12.2012 09.06.2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 0 

CONTRATO 

Nº37/2012 

EXECUÇÃO DE 

OBRAS  

 

 

09639992/0001-76 10.12.2012 09.06.2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 12 0 

CONTRATO Nº38 

EXECUÇÃO DE 

OBRAS 

07.243449/0001-20 10.12.2012 09.06.2013 0 0 0 0 0 0 A 

Observações:  O Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena mantinha contrato de prestação de serviços de preparo de refeições para pacientes e acompanhantes, contrato nº 

31/2009 no período de  03/02/2012 a 02/02/2013 com o Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho. Obs: Não há no momento em nossos contratos discrição de exigência 

de nível escolar. 

Fonte: DSEI Vilhena 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA LESTE DE RORAIMA 

UG/Gestão: 257051 CNPJ:  00.394.544/0032-81 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 4 O 

Contratação de empresa 

para prestação de 

serviço de locação de 

veículo, com motorista 

manutenção preventiva e 

corretiva, para suprir a 

deficiência de veículo do 

DSEI Leste. 

12.117.963/0001-59 15/10/2012 14/10/2013 0 0 90 83 0 0 A 

Observações: 

Fonte: DSEI Leste de Roraima 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI 

UG/Gestão: 257052 CNPJ: 00.394.544/0033-62 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza Identificação do Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2008 12 0 
Nº 95/2008 - KIT 

ALIMENTAÇÃO CASAI 
07.857.455/0001-77 16/12/2012 15/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2009 9 O 
Nº 62/2009 - SERV. 

TELEFONIA FIXA 
33.000.118/0001-79 09/12/2012 08/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 12 O 

Nº 45/2010 - LOC. 

IMÓVEL SÃO GABRIEL 

DA CACHOEIRA - 

AMAZONAS 

CPF: 041.403.622-

00 
25/03/2012 24/03/2012 0 0 0 0 0 0 P 

2010 12 O 

Nº 47/2010 - LOC. CASA 

DE ESTUDO - BOA 

VISTA - RORAIMA 

CPF: 532.534.779-

91 
08/03/2012 07/03/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 9 O 

Nº 93/2010 - 

INSTALAÇÃO, MANUT. 

PREVENTIVA,  

CORRETIVA DE 

TELEFONIA 

10.176.265/0001-07 31/07/2012 28/07/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2010 4 O 

Nº 106/2010 - SERV. 

LOCAÇÃO 

MICROÔNIBUS 

04.993.775/0001-66 09/08/2012 08/08/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 12 O 
Nº 02/2011 - ALUGUEL 

SEDE 
04.037.107/0001-65 28/10/2012 27/10/2013 0 0 0 0 0 0 P 
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2011 10 O 

Nº 07/2011 - 

MANUTENÇÃO DE 

MOTORES DE POPA 

84.038.826/0001-66 01/12/2011 01/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 

Nº 08/2011 - ÁGUA 

TRATADA E COLETA 

DE ESGOTO 

05.939.467/0001-15 02/12/2012 01/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 4 O 

Nº 08/2011 - HORA VOO 

HELICOPTERO 

(FUNASA) 

22.949.259/0001-16 25/05/2011 24/05/2012 0 0 0 0 0 0 E* 

2011 4 O 

Nº 09/2011 - 

MONOMOTOR E 

AÉROMÉDICO 

03.562.954/0001-86 18/01/2012 17/01/2013 0 0 0 0 0 0 E* 

2011 12 0 

Nº 10/2 011 - ENERGIA 

SEDE/BOA VISTA-

ENERGIA 

02.341.470/0001-44 20/12/2012 19/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 12 O 

Nº 11/2011 - 

FORNECIMENTO 

ENERGIA POLOS 

AMAZONAS 

02.341.467/0001-20 14/12/2011 14/12/2012 0 0 0 0 0 0 P 

2011 10 O 
Nº 12/2011 - MANUTEN. 

PREV. CORRET. EQUIP. 
10.176.265/0001-07 12/12/2011 11/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2011 12 O 

Nº 13/2011 - 

FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO 

05.377.160/0001-78 20/11/2012 19/12/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2011 9 O 
Nº 17/2011 - IMPRENSA 

OFICIAL 
04.196.645/0001-00 03/01/2011 02/01/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 12 0 

Nº02/2012-ENERGIA 

CASAI/BOA VISTA 

ENERGIA 

02.341.470/0001-44 15/01/2012 14/01/2013 0 0 0 0 0 0 E*** 

2012 12 O 

Nº 03/2012 - 

TERCEIRAZAÇÃO 

ALMOXARIFE 

84.038.926/0001-37 08/02/2012 07/03/2013 18 18 0 0 0 0 A 
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2012 12 O 

Nº 03/2012 - 

TERCEIRAZAÇÃO 

ARTIFICIE 

84.038.926/0001-36 08/02/2012 07/03/2013 45 45 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Nº 04/2012 - 

TERCEIRAZAÇÃO 

SECRETÁRIA 

05.517.351/0001-98 09/02/2012 08/02/2013 0 0 85 85 0 0 A 

2012 12 O 

Nº 05/2012 - 

TERCEIRAZAÇÃO 

COZINHEIRA 

05.517.351/0001-98 10/02/2012 09/02/2013 44 44 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Nº 06/2012 - 

TERCEIRAZAÇÃO 

MOTORISTA 

84.019.389/0001-07 10/02/2012 09/02/2013 18 18 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Nº 07/2012 - 

TERCEIRAZAÇÃO 

PILOTO DE 

EMBARCAÇÃO 

05.517.351/0001-98 10/02/2012 09/02/2013 40 40 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Nº 08/2012 - 

MANUTENÇÃO DE 

ELEVADOR 

90.347.840/0001-18 23/02/2012 22/02/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Nº 09/2012 - 

FORNECIMENTO DE 

URNA, MORT. FORM. E 

TRANSLADO DOS 

INDÍGENAS 

02.446.931/0001-43 26/03/2012 25/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 8 O 

Nº 10/2012 - SERVIÇO 

DE REPOGRAFIA E 

IMPRESSÃO 

01.794.990/0001-40 04/04/2012 03/04/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Nº 16/2012 - LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL SANTA 

ISABEL DO RIO NEGRO 

- AMAZONAS 

135.013.052-49 17/04/2012 16/04/2013 0 0 0 0 0 0 P 
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2012 12 O 

Nº 17/2012 - MANUT. 

PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE 

CENTRAL DE AR 

34.806.240/0001-08 23/04/2012 23/04/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Nº 37/2012 - 

FORNECIMENTO E 

CONFECÇÃO DE 

CHAVES E CARIMBOS 

14.478.796/0001-05 24/06/2012 23/06/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 9 O 
Nº 44/2012 - CORREIOS 

E TELÉGRAFOS 
34.028.316/8056-16 11/07/2012 08/08/2013 0 0 0 0 0 0 P 

2012 4 O 
Nº 45/2012 - HORA VOO 

HELICÓPTERO 
95.370.821/0001-26 30/07/2012 30/01/2013 0 0 0 0 0 0 A** 

2012 12 O 

Nº 46/2012 - MANUT. E 

FORNEC. DE PEÇAS E 

SERVIÇOS DE 

VEÍCULOS 

07.087.246/0001-91 29/08/2012 28/08/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 4 O 
Nº 47/2012 - 

TRANSPORTE FLUVIAL 
02.209.632/0001-95 16/10/2012 15/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 11 O 

Nº 88/2012 - 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

14.414.460/0001-70 05/12/2012 04/12/2013 4 4 5 5 0 0 A 

2012 12 O 
Nº 119/2012 - ALUGUEL 

ANEXO SEDE 
04.037.107/0001-65 02/01/2013 01/01/2014 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

Nº 130/2012 - 

CONSTRUÇÃO 

UNIDADE DE SAÚIDE 

INDÍGENA 

03.127.054/00 

01-00 
28/12/2012 30/05/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 11 O 
Nº 131/2012 - REFORMA 

DA CASAI 
01.443.959/0001-64 28/12/2012 28/04/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 

DISPENSA Nº 02/2012 - 

APLICAÇÃO DE 

ADESIVOS 

05.831.266/0001-08 29/03/2012 10/04/2012 0 0 0 0 0 0 E 
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Observações: *EMPRESA FALIU, FOI ABERTO UM PROCESSO EMERGENCIAL E FRACASSOU, FOI ABERTO EM JANEIRO/2013 E ESTÁ VIGENTE.                                                            

**AGUARDANDO ANÁLISE DE BRASÍLIA PARA VER QUAL PROCEDIMENTO CONTINUAR/***PROCESSO FOI ENCERRADO, UM NOVO ESTÁ EM FASE 

DE ABERTURA                                                                                                        

Fonte: DSEI Yanomami 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA INTERIOR SUL 

UG/Gestão: 257053 CNPJ:  00.394.544/0046-87 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 12 O 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE 

LAVANDERIA HOS- 

PITALAR PARA 

ATENDER AS 

NECESSIDADES DA 

CASAI-SP 

01.899.550/0001-57  28/11/2011 27/11/2012 0 0 0 0 0 0 A 

2012 12 O 
PREPARO DE 

REFEIÇÃO 
02.263.522/0001-01  30/11/2012 28/02/2012 0 0 0 0 0 0 A 

2012 11 O 
GERENCIAMENTO DE 

FROTA AUTOMOTIVA 
47.866.934/0001-74 13/08/2012 12/08/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 8 O 
SERVIÇO DE 

REPROGRAFIA 
08.016.943/0002-03 22/11/2012 21/11/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 8 O 
SERVIÇO DE 

REPROGRAFIA 
10.539.199/0001-56 22/11/2012 22/11/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 7 O 

SERVIÇO DE 

RECEPÇÃO PARA 

ATENDER A SEDE DO 

DSEI ISUL 

11.967.535/0001-53 06/12/2012 05/12/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 6 O 

SERVIÇO DE 

COPEIRAGEM PARA 

ATENDER A SEDE DO 

DSEI ISUL 

11.967.535/0001-52 30/11/2012 29/11/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 4 E 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE 

MOTORISTAS 

11.967.535/0001-52 01/10/2013 29/03/2013 0 0 0 0 0 0 A 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados dois 

contratos de vigilância (UG: 255021, contrato: 01/2009, UG: 255024, contrato: 06/2011), três contratos de limpeza (UG: 255024, contratos: 19/2011, 20/2011 e 21/2011), um 

contrato de transporte (UG: 255021, contrato: 09/2009), oito contratos de motorista (UG: 255024, contratos: 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 

13/2010) e três contratos de copa (UG: 255024, contratos: 17/2011, 18/2011 e 22/2011). 

Fonte: DSEI Interior Sul 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TOCANTINS 

UG/Gestão: 257054 CNPJ: 00.394.544/0099-99 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza Identificação do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 12 O 

CONTRATO nº 04/2011 - 

CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS. 

PROCESSO Nº 

25066.000066/2011-27  

20.722.408/0001-00 28/12/2011 28/12/2012 0 0 0 0 0 0 E 

2012 7 O 

CONTRATO nº 04/2012 - 

CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE 

TELEFONIA FIXO 

COMUTADA (STFC) 

LOCAL E LONGA 

DISTÂNCIA - REGIÕES I, 

II E III, PARA ATENDER 

PÓLOS BASE, BASES DE 

APOIO, CASAIS E A 

SEDE DO DSEI 

TOCANTINS. PROCESSO 

Nº 25066.000201/2012-15 

76.535.764/0001-43 16/10/2012 16/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 
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2012 8 O 

CONTRATO nº 06/2012 - 

CONTRATAÇÃO DE  

EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REVISÃO 

PERIÓDICA NOS 4 

VEÍCULOS RECÉM 

INTEGRADOS NA FROTA 

DO DSEI/TO. PROCESSO 

Nº 25066.000662/2012-98 

04.394.877/0001-65 29/10/2012 29/10/2013 0 0 0 0 0 0 A 

2012 8 O 

CONTRATO nº 07/2012 - 

CONTRATAÇÃO DE  

EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE 

VEÍCULOS DA FROTA 

DO DSEI/TO, COM 

FORNECIMENTO DE 

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

NOVOS E DE LINHA DE 

MONTAGEM E 

TRANSPORTE POR 

GUINCHO. PROCESSO Nº 

25066.000519/2012-04 

00.802.909/00001-63 05/11/2012 04/11/2012 0 0 0 0 0 0 A 

Observações: Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde - MS, foram sub-rogados um 

contrato de vigilância (UG: 255027, contrato: 20/2009), um contrato de limpeza (UG: 255027, contrato: 23/2009) e um contrato de telefonia (UG: 255027, contrato: 01/2011). 

Fonte: DSEI Tocantins 
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6.2.3 Composição do Quadro de Estagiários 

As contratações dos Estagiários são centralizadas na Coordenação Geral de Gestão de 

Pessoas – CGESP do Ministério da Saúde e disponibilizados para as áreas. Logo a SESAI não 

contrata estagiários em que pese se beneficie desses profissionais mediante a distribuição do próprio 

Ministério. Nesse sentido não se aplica à SESAI o preenchimento do Quadro A.6.19 da DN 119, de 

18/12/2012. 

 

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

As informações consideradas nesse item referem-se à gestão da frota de veículos próprios e 

locados de terceiros, inclusive sobre as normas que regulamentam o uso da frota e os custos 

envolvidos, bem como as informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio, da União 

que esteja sob a responsabilidade da unidade e dos imóveis locados de terceiros. 

 

7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 

A frota de veículos da SESAI, regulamentada pelo Decreto nº 6.403/2008 e Instrução 

Normativa n.º 03/2008 do MPOG, é utilizada para maior eficiência no desempenho do 

cumprimento da missão institucional, como; a condução de servidores em tarefas oficiais; 

desenvolvimento dos trabalhos das equipes multidisciplinares; acompanhamento e monitoramento 

da execução das ações da atenção básica prevista na política nacional de atenção às populações 

indígenas do subsistema/SUS; garantir assistência sem descontinuidades dos serviços; atender a 

necessidade de envio de mercadorias e medicamentos, com objetivo de dar continuidade no 

desenvolvimento das ações e tratamento dos pacientes; garantir a locomoção, de forma a garantir 

maior agilidade e segurança aos pacientes indígenas, evitando riscos na demora dos atendimentos 

ou na locomoção desses indígenas aos hospitais da cidade, impedindo agravos na saúde dos 

pacientes ou até possíveis óbitos que podem ser ocasionados pela demora ou falta de locomoção. 

Salienta-se que os DSEI, por serem unidades gestoras autônomas, gerenciam sua própria 

frota, quer seja própria ou locada, competindo ao nível central da SESAI prestar o apoio necessário 

para que os DSEI realizem a gestão por meio do sistema de gerenciamento de frota denominado 

Ticket Car. 

A quantidade de veículos atualmente utilizados pela SESAI, ou seja, pelos DSEI, totalizam 

1.181 veículos, conforme a ilustração da Tabela XX. 
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Tabela XX – Quantidade de Veículos em Uso da responsabilidade da SESAI 

DSEI Quantidade  DSEI Quantidade 

 Alagoas E Sergipe  39 Kaiapó Do Pará 20 

Altamira  13 Leste De Roraima 87 

Alto Rio Juruá  30 Maranhão  79 

Alto Rio Purus  31 Manaus  28 

Alto Rio Negro  10 Grosso Do Sul 190 

Alto Rio Solimões  17 Médio Rio Purus  8 

Amapá E Norte Do Pará 25 Médio Rio Solimões 11 

Araguaia  9 Minas Gerais E ES  58 

Litoral Sul  21 Parintins  8 

Escritório Local RJ 16 Pernambuco  23 

Escritório Local RS 46 Porto Velho  11 

Interior Sul  44 Potiguara  30 

Escritório Local SP 23 Tapajós  18 

Bahia  18 Vale Do Javari  4 

Casai DF 6 Tocantins 28 

Ceará 4 Vilhena  39 

Cuiabá  34 Xavante 61 

Guamá Tocantins  40 Xingu 21 

Kaiapó Do Mt  16 Yanomami  15 

TOTAL GERAL                                                                                                                                 1.181 

Fonte: Informações prestadas pelos DSEI 

O DGESI não possui informações quanto à idade média atual da frota de veículos, bem 

como a média anual de quilômetros rodados, pois, tais informações fazem parte da rotina e da 

competência dos DSEI. No entanto, estes dados serão obtidos em oficina a ser realizada no mês de 

Abril, envolvendo os 34 distritos. 

No exercício de 2012 foram gastos R$ 31.864.802,00 em combustível, lubrificantes, 

congêneres e derivados de todo e qualquer tipo de óleo. No que tange a manutenção de veículos, 

não dispomos no momento, de um sistema que possa fornecer e gerenciar informações pertinentes a 

despesas com a manutenção preventiva/corretiva, revisões periódicas, seguros obrigatórios, entre 

outras. Mesmo por que, estas manutenções são realizadas a critério de cada DSEI, que avalia a 

necessidade de manutenção e fiscaliza a execução contratual. 

Contudo, providências estão sendo tomadas para desenvolvimento de um sistema que possa 

gerenciar e consolidar todos os custos associados à manutenção da frota. 

Quanto ao plano de substituição de frota, foi solicitado aos DSEI para apresentarem até 

Maio de 2013 o Plano de Transporte, que possa ser operado pelos Polos Base e equipes 

multidisciplinares e que abordará, dentre outros, os seguintes tópicos: a definições das rotas até a 

logística necessária, tabelas e mapeamento sanitário dos DSEI, mensuração dos custos, 

demonstrativo da frota atual contemplando: o quantitativo, idade média, autonomia (KM/L), bem 

como, a demonstração analítica da vantojosidade da aquisição em detrimento a locação.  
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Ademais, a SESAI dispõe de um sistema de gerenciamento de frota (Ticket Car) que 

possibilita o controle on-line de todos os abastecimentos realizados pelos distritos, com indicação 

do preço praticado, do responsável pelo abastecimento, local e horário em que o veículo foi 

abastecido. Salienta-se que os Coordenadores distritais e fiscais de base, possuem acesso irrestrito a 

todas as funcionalidades do sistema, com autonomia para parametrização de acordo com suas 

respectivas necessidades. 

Quanto à frota de veículos locados cabe destacar que os DSEI, por serem unidades gestoras 

autônomas, são responsáveis pela deflagração de seus processos licitatórios, inclusive os 

relacionados à locação de veículos. Nestes termos, a Tabela XXI refere-se ao quantitativo de DSEIS 

que possuem contratos de locação, sendo que em sua maioria houve a sub-rogação dos contratos da 

Funasa para os DSEI. 

 

Tabela XXI – Demonstrativo dos Contratos de Veículos Locados 

DSEI CONTRATOS 

Minas Gerais  

CONTRATO SUB-ROGADO 

DA FUNASA 

CNPJ: 09.412.947/0001-84, Contratada: MDF ORGANIZACAO E PROMOCAO 

DE -EVENTOS LTDA – ME, Pregão 177/2009, Contrato 054/2009, Vigência 

27/12/2011 a 26/12/2012, valor total R$ 1.309.885,47 referentes a 19 veículos, 

sendo eles 10 carros populares  e 9 pick-up Hillux 

Yanomami 

CONTRATO SUB-ROGADO 

DA FUNASA 

CNPJ: 04.993.775/0001-66, Contratada: COGUMELO TRANSPORTE LTDA, 

Pregão 15/2010, Contrato 106/2010, Vigência 09/08/2012 a 08/08/2013, valor 

total R$ 270.000,00 referente a 02 Micro-ônibus que fazem o transporte dos 

funcionários da Casai. 

Alagoas 

CONTRATO PRÓPRIO 

CNPJ: 08.434.988/0001-09, Contratada: CENTRAL VEICULOS DE ALAGOAS 

LTDA –EPP, Dispensa de Licitação nº 006/2012, Contrato 10/2012, Vigência 

20/06/2012 a 19/12/2012, valor total R$ 1.353.369,00 referente a 13 veículos , 

entre eles 07 carros sedans, 05 pick-up 4x4 Amarok, 1 pick-up Nissan 4x2 

Araguaia 

CONTRATO SUB-ROGADO 

DA FUNASA 

CNPJ: 26.645.879/0001-12, Contratada: SERVICES TERCEIRIZACOES LTDA, 

Pregão 42/2009, Contrato 21/2009, Vigência 19/11/2012 a 18/11/2013, valor total 

R$ 234.720,00 referente a 04 veículos 

Ceará 

CONTRATOS SUB-

ROGADOS DA FUNASA 

CNPJ: 35.240.449/0001-01, Contratada: P C N TERCEIRIZACAO DE 

SERVICOS -LTDA ME, Pregão 13/2009, Contrato 29/2010, Vigência 02/08/2011 

a 01/08/2012 (rescisão em 18.04.2012), valor total R$ 100.550,00; 

CNPJ: 07.670.761/0001-08, Contratada: PORFIRIO RIBEIRO NETO-ME, 

Pregão 13/2009, Contrato 30/2010, Vigência 02/08/2012 a 01/08/2013, valor total 

R$ 894.197,00 

Bahia 

CONTRATO SUB-ROGADO 

DA FUNASA 

O DSEI possui 07 veículos 

populares 1.0 

CNPJ: 05.892.244/0001-40, Contratada: MARILENE V. SANDES GOMES, 

Pregão 01/2008, Contrato 016/2008, Vigência 29/05/2011 a 28/05/2012, Valor 

contratado: R$ 203.325,36 

CNPJ: 11.473.667/0001-28, Contratada: INOVE - LOCACAO E COMERCIO DE 

-VEICULOS LTDA, Pregão 030/2010, Contrato 052/2010, Vigência 13/10/2011 a 

12/10/2012, Valor contratado R$ 30.999,98 

CNPJ: 07.301.213/0001-00, Contratada: LOVEX VEICULOS LTDA.EPP, Pregão 

041/2009, Contrato 008/2010, Vigência 08/03/2010 a 07/03/2011, Valor 

contratado R$ 669.145,56 

CNPJ:06.879.677/0001-28, Contratada: U ALVES DA SILVA, Pregão 030/2010, 

Contrato 051/2010, Vigência 22/10/2011 a 21/10/2012, Valor contratado: R$ 

159.000,00 
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Pernambuco  

CONTRATO SUB-ROGADO 

DA FUNASA 

O DSEI possui 41 veículos 

locados. 

CNPJ: 08.585.300/0001-91, Contratada: ITAPARICA EMPREENDIMENTOS E 

-LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Pregão 17/2011, Contrato 01/2012, 

Vigência 09/01/2013 a 08/01/2014, valor total R$ 384.768,00 

 

CNPJ: 97.526.020/0001-32, Contratada: SAMIRA SEND PEREIRA DOS 

SANTOS E SILVA, Pregão 16/2011, Contrato 02/2012, Vigência 09/01/2013 a 

08/01/2014, valor total R$ 333.900,00 

CNPJ: 11.473.667/0001-28, Contratada: INOVE - LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE 

VEICULOS LTDA, Pregão 41/2010, Contrato 07/2011, Vigência 07/03/2012 a 

07/03/2013, valor total R$ 403.200,00 

 

CNPJ: 11.473.667/0001-28, Contratada: INOVE - LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE 

VEICULOS LTDA, Pregão 41/2010, Contrato 07/2011, Vigência 07/03/2012 a 

07/03/2013, valor total R$ 403.200,00 

 

CNPJ: 02.183.744/0001-14, Contratada: COOPERATIVA DE TRABALHO EM 

CIENCIAS AGRARIAS E MEIO AMBIENTE, Pregão 03/2009, Contrato 

05/2009, Vigência 29/04/2012 a 29/04/2013, valor total R$ 87.300,00 

CNPJ: 09.113.998/0001-05, Contratada: EVERALDO MOREIRA SARAIVA 

ME, Pregão 39/2010, Contrato 05/2011, Vigência 07/02/2012 a 07/02/2013, valor 

total R$ 163.992,00; 

 

CNPJ: 12.939.738/0001-06, Contratada: DIEGO FRANKLIN MASCARENHAS, 

Pregão 40/2010, Contrato 06/2011, Vigência 10/02/2012 a 10/02/2013, valor total 

R$ 140.880,00; 

CNPJ: 03.776.235/0001-68, Contratada: MANOEL VICENTE DA SILVA 

LOCAÇÃO, Pregão 05/2007, Contrato 07/2007, Vigência 13/04/2011 a 

13/04/2012, valor total R$ 40.000,00 

CNPJ: 02.183.744/0001-14, Contratada: COOPERATIVA DE TRABALHO EM 

CIENCIAS AGRARIAS E MEIO AMBIENTE, Pregão 39/2010, Contrato 

08/2011, Vigência 01/04/2012 a 01/04/2013, valor total R$ 55.882,32 

CNPJ: 05.612.488/0001-21, Contratada: DUCK´S COMUNICACO LTDA, 

Pregão 12/2009, Contrato 09/2009, Vigência 04/05/2012 a 04/05/2013, valor total 

R$ 118.800,00; 

CNPJ: 08.985.178/0001-40, Contratada: D. LIRA COMERCIO TRANSPORTES 

E SERVIÇOS LTDA EPP, Pregão 32/2010, Contrato 32/2010, Vigência 

03/01/2013 a 02/01/2014, valor total R$ 279.000,00. 

Leste RR 

CNPJ: 12.117.963/0001-59, Contratada: ASATUR TRANSPORTE LTDA – EPP, 

Pregão 14/2012, Contrato 15/2012, Vigência 15/10/2012 a 14/10/2013, valor total 

R$ 9.772.000,00 referente a 82 veículos, sendo eles, 67 Toyotas Hillux, 07 L200, 

04 Voyages 1.6, 02 caminhões e 02 Vans. 

Porto Velho 

CNPJ: 12117963/0001-59, Contratada: ASATUR TRANSPORTE LTDA – EPP, 

Pregão 32/2012, Contrato 36/2012, Vigência 20/12/2012 a 19/12/2013, valor total 

R$ 5.291.800,00 referente a 40 veículos, sendo 34 Toyotas Hillux 4x4 e 06 Vans 

Ducato. 

Fonte: DGESI / SESAI 
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Cumpre-se destacar que a locação de veículos é de suma importância para que o DSEI possa 

desempenhar seu papel institucional que é o de prestar assistência básica à saúde da população 

indígena. Como forma de garantir o efetivo cumprimento dessa missão faz-se necessário a 

utilização de veículos para: o transporte das equipes multidisciplinares; acompanhamento e 

monitoramento da execução das ações da atenção básica prevista na política nacional de atenção às 

populações indígenas do subsistema/SUS; garantir assistência sem descontinuidades dos serviços; 

atender a necessidade de envio de mercadorias e medicamentos, com objetivo de dar continuidade 

no desenvolvimento das ações e tratamento dos pacientes; assegurar a locomoção, de forma a 

garantir maior agilidade e segurança aos pacientes indígenas, evitando riscos na demora dos 

atendimentos ou na locomoção desses indígenas aos hospitais da cidade, impedindo agravos na 

saúde dos pacientes ou até possíveis óbitos que podem ser ocasionados pela demora ou falta de 

locomoção. 

Os gastos com manutenção preventiva e corretiva da frota locada, estão contemplados nos 

respectivos contratos celebrados, visto que são de responsabilidade das empresas contratadas.  

Ademais, a SESAI dispõe de um sistema de gerenciamento de frota (Ticket Car) que 

possibilita o controle on-line de todos os abastecimentos realizados pelos distritos, com indicação 

do preço praticado, do responsável pelo abastecimento, local e horário em que o veículo foi 

abastecido. Salienta-se que os Coordenadores distritais e fiscais de base, possuem acesso irrestrito a 

todas as funcionalidades do sistema, com autonomia para parametrização de acordo com suas 

respectivas necessidades. 

Além disso, os veículos recentemente locados pelos DSEI possuem sistema de rastreamento 

e monitoramento que possibilita identificar on-line os trajetos percorridos pelas viaturas.  

Por fim, registramos que cada DSEI apresentará até Maio de 2013 o Plano de Transporte, 

que demonstrará dentre outras informações a idade média da frota e o quantitativo de quilômetros 

rodados anualmente. 

 

7.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário  

Com a publicação do Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, ficou determinado 

no Art. 6º que o Ministério da Saúde e a FUNASA teriam o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 

efetivar a transição da gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena para o Ministério da 

Saúde.  

Dessa forma, caberia à FUNASA assegurar todo o apoio necessário para que a 

transição das ações de atenção à saúde indígena, incluindo as ações de saneamento ambiental, para 

o Ministério da Saúde, ocorresse sem prejuízo das ações e dos serviços prestados aos povos 

indígenas. Ao Ministro de Estado da Saúde, caberia adotar todas as providências necessárias para o 

cumprimento do disposto no Artigo 6º. 

Para isso, foi publicada a Portaria nº 215, de 09 de fevereiro de 2011, que instituiu o 

Grupo de Trabalho-GT com o objetivo de coordenar as ações relativas à transferência dos bens 

permanentes ativos da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para o Ministério da Saúde, 

compreendendo os bens móveis, imóveis, intangíveis e semoventes, acervo documental e 

equipamentos destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde dos povos indígenas, 

incluindo os relacionados às ações de saneamento ambiental em terras indígenas. 
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O Grupo de Trabalho foi composto por representantes dos seguintes órgãos e 

entidades vinculadas ao Ministério da Saúde, sendo um titular e três suplentes: 

I. Secretaria Especial de Saúde Indígena; 

II. Secretaria de Assuntos Administrativos; 

III. Secretaria-Executiva; 

IV. Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

Em seguida, foram realizadas diversos deslocamentos de servidores da SESAI e da 

FUNASA com objetivo de realizarem o inventário patrimonial, sendo que o mesmo ainda não está 

concluído, razão pela qual a SESAI não possui nenhum imóvel formalmente transferido/doado pela 

FUNASA. Desta forma não houve ocorrência de registros no exercício de 2012 referentes ao 

preenchimento das informações do Quadro A.7.1 da DN 119, de 18/12/2012. 

Quanto aos imóveis locados destaca-se a Tabela XXII que comtempla a distribuição dos 

imóveis locados de terceiros utilizados pela unidades da SESAI. 

 

A Tabela XXII – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de 

Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE 

TERCEIROS PELAS UNIDADES DA SESAI  

Exercício de 2012 Exercício de 2011 

BRASIL 

Acre 7 1 

Cruzeiro do Sul 2 1 

Porto Walter 1 0 

Feijó 1 0 

Marechal Thaumaturgo 1 0 

Rio Branco 2 0 

Amapá 1 0 

Macapá 1 0 

Amazonas 11 3 

Humaitá 1 1 

Manicoré 1 0 

Careiro Castanho 1 0 

Beruri 1 0 

Urucará 1 0 

Manaquiri 1 0 

Santa Isabel do Rio Negro 1 0 

Lábrea 1 0 

Tefé 1 0 

São Gabriel da Cachoeira 2 2 

Bahia 4 0 

Paulo Afonso 1 0 

Juazeiro 1 0 

Euclides da Cunha 1 0 

Ibotirama 1 0 

Ceará 1 1 

Fortaleza 1 1 
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Maranhão 9 6 

Imperatriz 1 1 

Barra do Corda 2 1 

Arame 1 0 

Amarante 1 1 

Zé Doca 1 1 

São Luís 1 1 

Santa Inês 2 1 

Piauí 2 1 

Teresina 2 1 

Minas Gerais 1 1 

Governador Valadares 1 1 

Mato Grosso do Sul 15 12 

Brasilândia 1 1 

Campo Grande 2 2 

Amambaí 1 0 

Bonito 2 2 

Paranhos 1 1 

Aquidauana 1 1 

Sidrolândia 1 1 

Corumbá 1 1 

Bodoquena 1 1 

Iguatemi 2 1 

Antônio João 2 1 

Mato Grosso 19 10 

Confresa 1 1 

Brasnorte 1 0 

Cuiabá 1 0 

Colider 1 0 

Gaúcha do Norte 1 0 

Sinop 1 0 

Santa Terezinha 2 2 

São Félix do Araguaia 3 2 

Peixoto de Azevedo 1 1 

Água Boa 1 1 

Campinápolis 2 1 

Barra do Garças 2 1 

Canarana 2 1 

Pará 15 10 

Altamira 3 1 

Capitão Poço 1 1 

Redenção 2 2 

Santana do Araguaia 1 1 

São Félix do Xingu 2 2 

Ourilândia do Norte 1 1 

Novo Progresso 2 1 

Tucumã 1 0 



224 

 

Tomé Açu 1 0 

Jacareacanga 1 1 

Pernambuco 1 1 

Recife 1 1 

Paraná 1 1 

Guarapuava 1 1 

Rio de Janeiro 2 1 

Angra dos Reis 2 1 

São Paulo 8 3 

Bauru 2 1 

Peruíbe 2 1 

Registro 1 0 

Ubatuba 1 0 

Mongaguá 2 1 

Roraima 5 4 

Boa Vista 5 4 

Santa Catarina 4 4 

Chapecó 1 1 

José Boiteux 1 1 

Araquari 1 1 

São José 1 1 

Rio Grande do Sul 3 1 

Passo Fundo 1 1 

Tenente Portela 1 0 

Osório 1 0 

Tocantins 1 1 

Palmas 1 1 

Rondônia 3 0 

Cacoal 2 0 

Porto Velho 1 0 

Total - Brasil 113 61 

Fonte: DGESI / SESAI 

 

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Quanto à gestão da tecnologia da informação cumpre registrar que o Departamento de 

Informática do SUS – DATASUS é a unidade responsável por atender o Ministério da Saúde em 

suas demandas de Tecnologia da Informação, sendo ele o departamento detentor das informações 

pertinentes ao quadro A.8.1 da DN 119, de 18/01/2012, não se aplicando à SESAI o seu 

preenchimento. 

 Não obstante, ressalta-se esclarecer que o DATASUS está elaborando o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação – PDTI, o qual, possivelmente trará em seu bojo informações que 

atendam as solicitações enumeradas no referido item. 
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

Esse item contempla as informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a 

Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e informações 

relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº 

5.940/2006. 

 

9.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

A SESAI é a mais nova secretaria do Ministério da Saúde, com apenas dois anos de criação. 

Em função disso, seus processos de estruturação, aquisição de insumos e políticas sócio ambientais 

ainda encontram-se em construção, sendo hierarquicamente dependentes do Ministério da Saúde na 

condução desses critérios e processos de sustentabilidade ambiental, bem como a adesão a 

programas de gestão da sustentabilidade. Para se ter uma ideia, a aquisição de materiais e insumos é 

feita pelo Ministério da Saúde e distribuída à SESAI. Nesse sentido, foi realizada uma reunião do 

colegiado da Secretaria Especial de Saúde Indígena, composta pelo Secretário, pelos Diretores e 

Coordenadores Gerais para a avaliar os itens solicitados, conforme demostrados no Quadro XXVI. 

As informações do quadro mencionado referente às informações dos DSEI encontram-se 

disponíveis no Anexo VI desse relatório. 

Ressalta-se que a SESAI não está inserida e tão pouco aderiu nenhum programa de gestão de 

sustentabilidade. 

 

Quadro XXVI - 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. 
x 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?  

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. 
x 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?  

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). 
x 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição 
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desses produtos sobre o consumo de água e energia?

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

reciclado). 
x 

    

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

adquiridos?  

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.     
x 

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim ( x  ) Não(  ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
x 

    

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?  

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.     
x 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental. 

x 
    

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

sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
x 

    

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
x 

    

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

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

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. 
x 

    

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

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

Considerações Gerais:  

Fonte: Gabinete da SESAI 

 

9.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

Como destacado no item anterior a SESAI não aderiu a nenhum programa de gestão de 

sustentabilidade ambiental. Nesse sentido não há ocorrência de informações referente ao exercício 

de 2012. 

 

CAPÍTULO III 

Esse capítulo contempla as informações sobre o tratamento de deliberações exaradas em 

acórdãos do TCU e em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade 

jurisdicionada se vincula. No entanto a SESAI não dispõe de unidade de auditoria ficando a encargo 

dessas informações a unidade responsável no âmbito do Ministério da Saúde. Desta forma não se 

aplica a SESAI o preenchimento das informações do item 10.2 da DN 119, de 18/01/2012. 



227 

 

Destaca-se também as informações referente ao cumprimento das obrigações estabelecidas 

na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações 

de bens e rendas, bem como as declarações da unidade responsável pela contabilidade no âmbito do 

Ministério da Saúde, atestando que as informações referentes a contratos e convênios estão 

disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, 

conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011. 

 

10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

 

10.1  Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 

Os Quadro XXVII, XXVIII e XXIX contemplam as informações sobre as providências 

adotadas,  as pendências e as recomendações atendidas pela SESAI às deliberações do TCU. 

 

Quadro XXVII - Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício de 2012 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 110368 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 012.273/2009-4 11626/2011 1.4.3 RE 

Ofício nº 33/2012 - 

TCU/SECEX-MT 

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

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Cuiabá 114147 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar ao Ministério da Saúde a realocação para o DSEI Cuiabá dos recursos referentes ao Incentivo de 

Atenção Básica aos Povos Indígenas (IAB-PI), até então transferidos para os municípios de Barra do Bugres, 

Barnsorte, Campo Novo do Parecis, General Carneiro, Nobres, Paranatinga, Porto Espiridião, Santo Antônio do 

Leverger e Sapezal, todos do estado de Mato Grosso, uma vez que o Distrito Sanitário é considerado a base do 

Subsistema de Saúde Indígenas, de acordo com o previsto na Lei nº 9836/99. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Ministério da Saúde 304 

Síntese da providência adotada:  

Conforme Despacho nº 961/2012, de 30/05/2012, os autos foram restituídos com a sugestão de que a Secretaria de 

Atenção à Saúde (SAS) fosse instada a se manifestar sobre as providências administrativas adotadas acerca do tema, 

tendo em vista que se refere a inadimplência na prestação de contas dos Municípios elencados no expediente do ano 

de 2008, ou seja, momento anterior à criação da SESAI. 

Síntese dos resultados obtidos 

Não há como aferir. 

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

gestor 

 

Fonte: Gabinete/SESAI 
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Quadro XXVIII - Situação das Deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento 

no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 110368 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

  033.654/2008-4 5124/2012 1.7 DE 

Ofício nº 1128/2012 - 

TCU/SECEX-AM 

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

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 110368 

Descrição da Deliberação: 

Fixar prazo de 60 dias para que a SESAI apresente as prestações de contas parciais e final do convênio 1327/2004 

(SIAFI 507854) celebrado entre a FUNASA e a União das Nações Indígenas de Tefé - UNI - Tefé/ AM, tendo por 

objeto a execução de ações complementares de saúde indígena no âmbito do DSEI Alto Solimões, considerando que a 

gestão do Subsistema de atenção à saúde indígena foi transferida para este órgão por força do Decreto 7.530/2011  

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 110368 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Considerando que a FUNASA, entidade concedente, não se encontra extinta, incumbi-lhe, conforme art. 75, da 

Portaria interministerial CGU/MF/MP 507/2011 decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos que transferiu 

a convenente, portanto, responsável por aprovar ou rejeitar as contas prestadas, apresentando-as conforme solicitado 

no mencionado acórdão e não a SESAI na condição de sucessora das atribuições daquela fundação, no que se refere 

ao subsistema de saúde indígena. 

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

gestor 

Conforme exposto, essa medida não é de competência da SESAI, uma vez que convênio foi firmado entre a FUNASA  

e a UNI-TEFÉ, em 22 de julho de 2004, tendo expirado sua vigência em 22 de setembro de 2006, ou seja, momento 

anterior a criação da SESAI, o que se deu somente em 19 de outubro de 2010, por força do Decreto 7336/2010. Dessa 

foi não possível atender a determinação pelos motivos expostos. 

Fonte: Gabinete / SESAI 
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Quadro XXIX - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 110368 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

  015.676/2009-1     DE 

Ofício nº 505/2012 - 

TCU/SECEX-MT 

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

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 110368 

Descrição da Deliberação: 

O TCU solicitou que a SESAI informasse se as contratações seletivas de pessoal para trabalhar nos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) atendem  ao previsto na Súmula 13/2008 do STF. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 110368 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

A SESAI instou os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) a se manifestarem sobre o pleito do TCU, mas 

houve dificuldades de obtenção de respostas de alguns DSEI, e até hoje, mesmo após diversas reiterações, 15 (quinze) 

DSEI ainda não enviaram as suas respostas. 

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

gestor 

O principal fator negativo que prejudicou o atendimento da demanda foi a não apresentação, por 15  (quinze) DSEI, 

de suas manifestações, a fim de que esta Secretaria consolidasse uma resposta para posterior envio ao TCU. 

Fonte: Gabinete / SESAI 

 

10.2  Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 

O Quadro XXX compreende o conjunto de servidores obrigados pela Lei nº 8.730/93 a 

entregar a DBR, discriminando, para cada momento em que a obrigação se concretiza, as 

quantidades de titulares de cargos e de funções obrigados ao cumprimento da exigência do art. 1º da 

referida Lei. 
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Quadro XXX - Demonstrativo do Cumprimento, por Servidores da SESAI, 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 22 15 34 

Entregaram a DBR 22 15 34 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/SAA/SE-MS 

Obs.: Os quantitativos incluem DAS/FCT/FG 

 

Cabe destacar que os servidores são obrigados a entregar o Formulário de Autorização de 

Acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, conforme determina a 

Lei 8730/93. No ato de posse, a entrega é requisito essencial para sua efetivação. As informações 

das entregas são armazenadas em banco de dados do programa EXCEL. Os Formulários de 

Autorização de Acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física são 

recebidos em papel e arquivados na pasta de assentamentos funcionais dos servidores. Segue a 

Figura V referente à Declaração de Bens dos Servidores da SESAI 
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Figura V - Declaração de Bens dos Servidores da SESAI 

 

 

 

10.3  Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 

A declaração do SICONV da SESAI, assim como de todos os convênios no âmbito da 

administração direta do Ministério da Saúde será apresentada no Relatório de Gestão do Fundo 

Nacional de Saúde, órgão responsável pela formalização dos contratos e convênios.  
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No entanto, a fim de dar maior transparência acerca dos registros junto ao SIASG estão 

disponíveis no Anexo VII as declarações dos DSEI, referentes aos contratos realizados. 

 

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

Conforme orienta a DN 119, de 18/01/2012 segue a declaração do Contador responsável 

pela SESAI na execução da sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal – SIAFI, conforme modelo abaixo. 

 

Figura VI - Declaração do Contador referentes as Demonstrações Contábeis junto ao SIAFI 

 

12. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES NA MODALIDADE “PRODUTO” 

O Quadro XXXIV demonstra as informações referentes aos Consultores na Modalidade 

Produto no âmbito da SESAI. 
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Quadro XXXI - Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no âmbito dos Projetos de 

Cooperação Técnica com organismos internacionais 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101574.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto tecnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

23/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de agenda estratégica de eventos 

da SESAI junto ao Gabinete do Ministro da Saúde, para o ano de 2012 
16/12/2011 

                 

19.000,00  

Documento técnico contendo o planejamento, desenvolvimento do 

projeto preparação das etapas com cronograma, dimensionamento da 

estrutura física e logística, acompanhamento do cronograma das etapas, 

execução e organização das ações em comemoração ao dia do Índio no 

ano de 2012. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo o planejamento, preparação das etapas com 

cronograma, dimensionamento da estrutura física e logística: projeto de 

ações de ativação e mobilização social, acompanhamento do cronograma 

das etapas, execução e organização da Semana de Vacinação das 

Américas 2012. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo o um relatório dos eventos estratégicos do 

1º semestre de 2012. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Adinan Sidnei Trovo CPF: 257.131.818-71 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101456.001 
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Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção a Saúde 

dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

23/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento da incidência de malária em 

gestantes no DSEI Vale do Javari, no período de 2005 a 2010.  
16/12/2011 

                 

19.000,00  

Documento técnico contendo análise entre a data dos primeiros sintomas 

de malária e o inicio do tratamento, no DSEI de maior incidência em 

2010. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo levantamento da incidência de malária por 

faixa etária em um estado no ano de 210, visando subsidiar a 

dispensação de antimaláricos. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo análise do diagnóstico de malária no DSEI 

Litoral Sul no ano de 2010. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Adriana Soares de Araújo CPF: 832.263.031-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101958.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados , na rea de edificações e 

saneamento ambiental para estruturar a Atenção a Saúde dos povos Indigena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

09/12/2011 27/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo relatório parcial de execução orçamentária 

do PAC II relativo ao saneamento em áreas indígenas de 2011. 
30/12/2011 

                 

19.000,00  
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Documento técnico contendo proposta para os DSEI de elaboração do 

Termo de Referência para manutenção dos sistemas de saneamentos 

implantados. Relatório Final da execução orçamentária do PAC II 

relativo ao saneamento em áreas indígenas de 2011. 

20/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento no sistema de 

informação de saneamento em áreas indígenas - Cadastro de obras em 

áreas indígenas - SISABI/CASAN. 

22/06/2013 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo avaliação da operação e manutenção das 

obras implantadas nas aldeias indígenas dos DSEI INS e LIS. 
27/09/2013 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Alessandra de Albuquerque 

Paludo CPF: 719.790.501-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101958.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados , na rea de edificações e 

saneamento ambiental para estruturar a Atenção a Saúde dos povos Indigena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

09/12/2011 27/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo relatório parcial de execução orçamentária 

do PAC II relativo ao saneamento em áreas indígenas de 2011. 
30/12/2011 

                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta para os DSEI de elaboração do 

Termo de Referência para manutenção dos sistemas de saneamentos 

implantados. Relatório Final da execução orçamentária do PAC II 

relativo ao saneamento em áreas indígenas de 2011. 

20/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de aperfeiçoamento no sistema de 

informação de saneamento em áreas indígenas - Cadastro de obras em 

áreas indígenas - SISABI/CASAN. 

22/06/2013 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo avaliação da operação e manutenção das 

obras implantadas nas aldeias indígenas dos DSEI INS e LIS. 
27/09/2013 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Alessandra de Albuquerque 

Paludo CPF: 719.790.501-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  



236 

 

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101600.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto tecnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitarios Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

28/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise dos Planos Distritais de Saúde 

Indígena Vigentes, contemplando aspectos relativos a orçamento, 

planejamento, recursos humanos e aquisição de equipamentos 

estruturação da rede de saúde (edificações e saneamento). 

16/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo análise dos Planos Distritais de Saúde 

Indígena Vigentes, contemplando aspectos relativos atividades de 

atenção e controle social. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de metodologia e cronograma 

para elaboração do Plano Distrital de Saúde Indígena para o período de 

2012 a 2015. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo registro e análise do processo de 

elaboração do Plano Distrital de Saúde Indígena referente ao período de 

2012 a 2015. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Anapaula Martins da Silva CPF: 584.819.311-87 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201456.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 
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18/10/2012 16/10/2012 

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Produto técnico contendo a proposta da oficina de multiplicadores para 

construção do Plano Distrital de Saúde 2012-2015. 
16/12/2012 

                   

5.500,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Anapaula Martins da Silva CPF: 584.819.311-87 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101451.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2013 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise da utilização e incorporação do 

Sistema ECAR como instrumento de monitoramento da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI). 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo análise de implantação e execução do 

Planejamento Operacional - 2011 na SESAI. 
08/03/2013 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo análise técnica da estrutura do PPA 2012-

2015 e proposta da estratégia para o alcance das metas planejadas. 
12/06/2012 

                   

8.500,00  

Documento técnico contendo estudo de viabilidade da implantação do 

Plano Interno no âmbito da SESAI. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Antônia Maria Pereira CPF: 215.223.243-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 
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Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101451.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

25/10/2012 23/11/2012 

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise de monitoramento do primeiro 

ciclo do sistema ECAR (Controle, Acompanhamento E Avaliação de 

Resultados) referente ao Objetivo Estratégico 07 (implementar o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulando com o SUS, 

baseado no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as 

medicinas tradicionais, com controle social, garantindo o respeito as 

especificidades culturais) da SESAI (Secretaria Especial de Saúde 

Indígena)/Ministério da Saúde. 

23/11/2012 
                   

5.500,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Antônia Maria Pereira CPF: 215.223.243-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101774.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados , na área de edificações e 

saneamento ambiental para estruturar a Atenção a Saúde dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

29/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 



239 

 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo propostas referentes a revisão da atual 

Portaria nº840, de 15/01/2007, que estabelece as diretrizes para projetos 

físicos de estabelecimento de saúde para povos indígenas. 

20/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo apoio aos DSEI nas propostas de projetos 

de reforma e/ou ampliação para estruturação da rede SASISUS. 
08/03/2012 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo elaboração de projetos padrão de 

arquitetura de estabelecimento de saúde, tipo Polo base, para os DSEI. 
12/06/2012 

                   

8.500,00  

Documento técnico contendo elaboração de projetos necessários para as 

casa de saúde indígena, seja reforma e/ou ampliação bem como 

construção para os DSEI. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Artur Pedro Ferreira de 

Souza CPF: 082.175.467-03 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101968.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

07/12/2011 26/10/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento de necessidade e pertinência 

da implantação de monitoramento da frota de transporte da saúde 

indígena. 

30/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo levantamento de tecnologias existentes 

para o monitoramento de fortas aplicáveis à saúde indígena. 
20/03/2012 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo experiências bem sucedidas de 

monitoramento de frotas e legislação aplicável à saúde indígena. 
22/06/2012 

                   

8.500,00  

Documento técnico contendo projeto básico de implantação de 

monitoramento da frota de atendimento à saúde indígena. 
26/10/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Beatris Gautério de Lima CPF: 821.202.500-49 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  
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Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101954.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

08/12/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise técnica comparativa entre os 

convênios novos e antigos, destacando os elementos não contemplados, 

com vista a elaboração de estratégias de aprimoramento. 

06/01/2012 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de instrumentos e metodologias 

de monitoramento de gestão de processos. 
12/03/2012 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo relatório preliminar com análise da 

implementação dos processos licitatórios, realizados pela SESAI no 

primeiro semestre de 2012, contemplando aspectos relativos a eficácia, 

eficiência, oportunidade e economicidade, com vistas ao aprimoramento 

da gestão. 

15/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo relatório final com análise da 

implementação dos processos licitatórios, realizados pela SESAI em 

2012, contemplando aspectos relativos a eficácia, eficiência, 

oportunidade e economicidade, com vistas ao aprimoramento da gestão. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Cristina Martins de Oliveira CPF: 855.224.901-44 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1200907.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados, na área de articulação federativa, 

para estruturar a rede de atenção a saúde indígena nos Distritos sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 
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Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

06/07/2012 05/06/2012 

                 

60.500,00  

                 

24.200,00  

                 

24.200,00  

                 

24.200,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de integração do Polo Base da 

regional de saúde de Chapecó, com a Central de Regulação Municipal e 

Regional de Chapecó. 

23/07/2012 
                 

15.125,00  

Documento técnico contendo proposta de integração do Polo Base da 

regional de saúde de Florianópolis, com a Central de Regulação 

Municipal e Regional de Florianópolis. 

15/10/2012 
                   

9.075,00  

Documento técnico contendo proposta de integração do Polo Base de 

José Boiteux, com a Central de Regulação Municipal e Regional de José 

Boiteux. 

11/01/2013 
                 

12.100,00  

Documento técnico contendo proposta de integração do Polo Base de 

Araquari, com a Central de Regulação Municipal e Regional de Araquari. 
05/06/2013 

                 

24.200,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Déo Costa Ramos CPF: 097.533.118-34 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101500.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento Técnico contendo a analise dos dados necessários a 

elaboração da proposta de redimensionamento da força de trabalho da 

saúde nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de redimensionamento da força de 

trabalho da saúde nos 34 Distritos Sanitários de Saúde Indígenas. 
08/03/2012 

                 

12.000,00  
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Documento técnico contendo levantamento de dados e informações 

necessárias para implantação do SIARH - Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo descrição e análise do processo de 

implantação do SIARH - Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Edilaine de Sousa Martins CPF: 775.807.291-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101560.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados , na área de edificações e 

saneamento ambiental para estruturar a Atenção a Saúde dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo a situação dos estabelecimentos de saúde 

distribuídos pelos 34 DSEI. 
13/12/2011 

                 

19.000,00  

Documento técnico construído a partir dos planos de execução 

formalizados pelos DSEI em 2011 para subsídios ao relatório de gestão 

da SESAI 2012. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo relatório de acompanhamento das metas 

físicas de investimentos e custeio nas áreas indígenas relativas ao 

exercício de 2011 dos 34 DSEI. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico de acompanhamento dos convênios não concluídos 

até janeiro/2012 e as pendências para as suas finalizações. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Eduardo Rizzotto dos Santos CPF: 819.058.901-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 
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Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101494.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo o mapeamento do fluxo de logística da 

SESAI, contemplando variáveis de tempo, mecanismo de controle, áreas 

solicitantes e pontos críticos. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de adequação dos mecanismos de 

gestão de logística no âmbito da SESAI. 
08/03/2012 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo manual/guia de orientação aos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas sobre gestão de logística descentralizada. 
12/06/2012 

                   

8.500,00  

Documento técnico contendo análise das melhorias implementadas no 

processo de gestão de logística da SESAI. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Elisângela Guedes CPF: 052.670.987-10 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101591.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados , na área de edificações e 

saneamento ambiental para estruturar a Atenção a Saúde dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

23/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 
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Documento técnico contendo o acompanhamento das obras de sistemas 

de abastecimento de água propostas no saneamento em áreas indígenas 

no período que compreende 207-2011 dos DSEI: Altamira; Alto Rio 

Purus; Amapá e Norte do Pará; Bahia; Ceará; Interior Sul; Kaiapó do 

Pará; Leste de Roraima; Manaus; Maranhão; Mato Grosso do Sul; Médio 

Rio Purus; Parintins; Pernambuco; Potiguara; Rio Tapajós; Vilhena. 

16/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo relatório do acompanhamento das 

atividades propostas e desenvolvidas no planejamento da CGESA/SESAI 

para o ano de 2011 e seu monitoramento pelo sistema para Controle, 

Acompanhamento e Avaliação de Resultados do Ministério da Saúde. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo o acompanhamento das obras de melhorias 

sanitárias domiciliares (individuais e coletivas) e sistemas de 

esgotamento sanitário propostas no saneamento em áreas indígenas no 

período que compreende 2007-2011 dos DSEI: Altamira; Alto Rio Purus; 

Amapá e Norte do Pará; Bahia; Ceará; Interior Sul; Kaiapó do Pará; Leste 

de Roraima; Manaus; Maranhão; Mato Grosso do Sul; Médio Rio Purus; 

Parintins; Pernambuco; Potiguara; Rio Tapajós; Vilhena. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

  05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Érika Stefane de Oliveira 

Salustiano CPF: 688.558.001-59 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101462.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo diagnóstico da implementação das unidades 

gestoras, respeitando os aspectos legais e operacionais imprescindíveis 

para autonomia. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo Manual instrutivo de gestão financeira, 

visando auxiliar a funcionalidade das unidades gestoras. 
08/03/2012 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo Manual instrutivo de contabilidade, visando 

auxiliar a funcionalidade das unidades gestoras. 
12/06/2012 

                   

8.500,00  
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Documento técnico contendo proposta de capacitação das unidades 

gestoras com foco nas áreas financeiro-contábil, visando o pleno 

funcionamento dos DSEI. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Gilmara Simões Pinheiro CPF: 712.051.604-34 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101594.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção a Saúde 

dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

23/11/2011 28/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

39.500,00  

                 

39.500,00  

                 

39.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo resultados da Oficina de Fortalecimento do 

SISVAN em dois Distritos sanitários Especiais Indígenas, incluindo 

relatório crítico e relação de profissionais capacitados. 

16/12/2011 
                 

21.000,00  

Documento técnico contendo análise dos dados do estado nutricional de 

crianças menores de 05 anos, segundo padrão NCHS, do I inquérito 

nacional de saúde e nutrição dos povos indígenas, com propostas de 

ações de enfrentamento 

05/04/2012 
                 

15.300,00  

Documento técnico contendo levantamento da ação de distribuição de 

cestas de alimentos  para população indígena no ano de 2011. 
28/09/2012 

                 

24.200,00  

      

Consultor contratado 

Nome do consultor: Gisele Mene de Castro CPF: 456.077.882-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 
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Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101460.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento e análise das necessidades de 

serviços de transporte de urgência e emergência no âmbito dos DSEI da 

região não Amazônica. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo levantamento e análise das necessidades de 

serviços de transporte de urgência e emergência no âmbito dos DSEI da 

região Amazônica. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo levantamento da legislação e dos pré-

requisitos técnicos que o SAMU requer para incluir determinada 

área/região na sua rede de abrangência, bem como aplicabilidade em 

áreas indígenas. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de projeto para integração da 

saúde indígena com o SAMU para atendimento de urgência. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Gustavo Nolasco Xavier CPF: 023.358.171-59 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101483.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos voltados ao fortalecimento dos sistema de 

informação em saúde indígena, para efetivar  a gestão descentralizada e a gestão da informação em saúde, 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 
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Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise do perfil epidemiológico dos casos 

confirmados, capítulos I, II, e III da CID 10, nos Distritos Especiais de 

Saúde Indígena, ano 2010. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo descrição do perfil de mortalidade infantil 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas nas regiões SE, S e CO, de 

janeiro a julho de 2011. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo a estimativa da prevalência dos casos de 

déficit nutricional (a partir do percentil peso por idade OMS) nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas, ano 2010. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo análise do processo de utilização de 

tecnologia móvel na coleta de dados para saúde indígena. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Henrique de Barros Moreira 

Beltrão CPF: 213.213.738-21 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101454.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção a Saúde 

dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise da previsão das ações de 

DST/AIDS/HIV para população indígena nos Planos de Ações e Metas 

dos estados e municípios de área de abrangência indígenas no ano de 

2011. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo análise da Oficina Macrorregional de 

DST/AIDS/HIV e seus respectivos encaminhamentos. 
08/03/2012 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo análise da implantação de testes rápidos 

para sífilis e HIV, com trabalhos concluídos nos DSEI Alto rio 

Solimões/AM, Alto Rio Negro/AM Manaus/AM, Parintins/AM, Médio 

Purus/AM Médio Rio Solimões/AM, Vale do Javari/AM, Leste de 

Roraima/RR e Yanomami/RR. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo análise da atenção aos portadores de 

hepatites virais do DSEI Vale do Javari no período de 2010 a 2011. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  
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Consultor contratado 

Nome do consultor: Hiojuma Figueiredo de 

Morais Monteiro CPF: 671.824.616-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101443.001 

Objetivo da consultoria: desenvolver produtos técnicos especializados na área de comunicação em saúde 

para fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo projeto gráfico de calendário/agenda da 

SESAI para o ano de 2012 e proposta de identidade visual para o espaço 

colaborativo de Saúde Indígena. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de projeto gráfico do boletim 

informativo para o Controle Social em Saúde Indígena. 
08/03/2012 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de projeto gráfico de um periódico 

voltado às comunidades indígenas, conselhos locais e distritais de saúde. 
12/06/2012 

                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de projeto gráfico do livro 

fotográfico com ações desenvolvidas pela Secretaria Especial de Saúde 

Indígena e do guia de orientação para os DSEI. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Igor Santos Freitas CPF: 024.403.325-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101464.001 
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Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento e análise das especificidades 

de recursos humanos necessários à realização de ações de saúde indígena, 

contemplando categorias profissionais da área indígena, modalidades 

contratuais e experiências exitosas. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo levantamento da legislação aplicável para 

contratações de recursos humanos de caráter excepcional em atividades 

da saúde indígena. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo análise técnica e jurídica de experiência de 

contratação de profissionais indígenas no Parque Indígena do Xingu. 
12/06/2012 

                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta alternativa para a contratação 

excepcional de profissionais com o objetivo de atuar no contexto 

intercultural da saúde indígena. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Janaína Maria de Oliveira 

Nogueira CPF: 726.585921-91 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101447.001 

Objetivo da consultoria: desenvolver produtos técnicos especializados na área de comunicação em saúde 

para fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

28/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 
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Documento técnico contendo análise e proposta de dois boletins 

informativos de saúde indígena: um voltado aos chefes de DSEI e outro 

destinado ao público em geral. 

16/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de plano editorial para um 

periódico voltado às comunidades indígenas, conselhos locais e distritais 

de saúde. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de capacitação de gestores em 

situação de emergência em saúde pública. 
12/06/2012 

                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de roteiro para um série de 

programas de TV abordando a atenção à saúde dos povos indígenas. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Jorge Alexandre Araújo CPF: 030.046.576-94 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101450.001 

Objetivo da consultoria: desenvolver produtos técnicos especializados na área de comunicação em saúde 

para fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo relatório descritivo do projeto de criação da 

página eletrônica dos 34 DSEI para ser inserido no novo portal do 

Ministério da Saúde, na página eletrônica da SESAI 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo relatório descritivo do projeto de criação da 

página eletrônica do Controle Social para ser inserido na página 

eletrônica da Secretaria Especial de Saúde Indígena, no portal do 

Ministério da Saúde. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo relatório descritivo do projeto de criação da 

página eletrônica dos Seminários de Saúde Indígena para ser inserido na 

página eletrônica da Secretaria Especial de Saúde Indígena, no portal do 

Ministério da Saúde. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de um livro fotográfico com ações 

desenvolvidas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Karina Fontes Zambrana CPF: 950.793.515-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  
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Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101558.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento de legislação aplicada a 

locação de meios de transporte, pelo serviço público federal, estadual e 

municipal. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo levantamento e análise de experiências bem 

sucedidas na locação de meios de transporte utilizados em órgãos 

federais, estaduais e municipais. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de estudo de viabilidade de 

locação de meios de transporte em órgãos federais, considerando os 

aspectos legais. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo resultado do estudo de viabilidade de 

locação de meios de transporte para atender à saúde indígena. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Karina Rabelo Pimentel CPF: 830.905.171-91 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101492.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 
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Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 30/04/2012 

                 

33.000,00  

                 

19.000,00  

                 

19.000,00  

                 

19.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento e análise das demandas 

judiciais por violação aos direitos humanos relacionados aos povos 

indígenas. 

13/12/2011 
                 

14.000,00  

 Documento técnico contendo o mapa de violação dos direitos humanos 

indígenas 
30/04/2012 

                 

19.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Karine Santos Carmo CPF: 991.095.731-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101470.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento da legislação aplicável à 

aquisição de medicamentos não constantes da lista na RENAME, assim 

como entendimentos jurisprudências nos Tribunais acerca do tema, a ser 

utilizado na Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Distritos 

Especiais de Saúde Indígena (DSEI) 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo levantamento e análise das iniciativas 

desenvolvidas nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas e Assessorias, 

para aquisição dos medicamentos que não compõem a RENAME em 

anos anteriores. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo estudo de viabilidade para aquisição de 

medicamentos não previstos na RENAME, a partir de experiências 

exitosas aplicáveis a Secretaria Especial de Saúde Indígena. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  



253 

 

Documento técnico contendo proposta e orientações para aquisição de 

medicamentos não elencados na RENAME para utilização da Secretaria 

Especial de Saúde indígena e Distritos Especiais de Saúde Indígena. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Líbia Danielle da Silva 

Rodrigues de Almeida CPF: 008.051.843-50  

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201308.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

26/09/2012 25/10/2012 

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo relatório analítico das inspeções efetuadas 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) Potiguara e alto Rio 

Solimões e Afluentes, em 2012, relacionando os aspectos jurídicos das 

impropriedades detectadas, inclusive indícios passíveis de auditoria, bem 

como elaboração de recomendações legais. 

25/10/2012 
                   

5.500,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Líbia Danielle da Silva 

Rodrigues de Almeida CPF: 008.051.843-50  

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101964.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados , na área de edificações e 

saneamento ambiental para estruturar a Atenção a Saúde dos povos Indígena 
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Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

09/12/2011 27/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo acompanhamento de obras de sistema de 

abastecimento de água proposta no saneamento em áreas indígenas no 

período que compreende 2008-2011 em qualquer DSEI: Alagoas e 

Sergipe, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Araguaia, 

Cuiabá, Guamá Tocantins, Kaiapó Mato Grosso, litoral Sul, Médio 

Solimões e seus afluentes, Minas Gerais e Espírito Santo, Parque 

Indígena do Xingu, Porto Velho, Tocantins, Vale do Javari, Xavante, 

Yanomami 

30/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo acompanhamento de obras de melhorias 

sanitárias domiciliares (individuais e coletivas) proposta no saneamento 

em áreas indígenas no período que compreende 2008-2011 em qualquer 

DSEI: Alagoas e Sergipe, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio 

Solimões, Araguaia, Cuiabá, Guama-tocantins, Kaiapó Mato Grosso, 

litoral Sul, Médio Solimões e seus afluentes, Minas Gerais e Espirito 

Santo, Parque Indígena do Xingu, Porto Velho, Tocantins, Vale do Javari, 

Xavante, Yanomami.  

20/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo relatório das obras e sistemas implantados 

de SAA para o licenciamento ambiental junto a Agencia Nacional de 

Aguas - ANA das áreas indígenas que compõem os DSEI. 

22/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo relatório com dados e avaliação das ações 

propostas para a realização do manejo dos resíduos sólidos nas aldeias 

indígenas. 

27/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Luciana Socorro Trindade 

Galuce CPF: 581.508.382-87 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101943.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

07/12/2011 05/09/2012                                                                     
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60.500,00  41.500,00  41.500,00  41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo o diagnóstico para identificação da 

documentação corrente que ficará sob a responsabilidade da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena -SESAI e documentação que deverá ser 

efetivamente arquivada 

30/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo diagnóstico da estrutura organizacional do 

Departamento de Gestão da Saúde Indígena. 
08/03/2012 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo diagnóstico sobre a gestão documental 

implementada nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas da Região 

Norte e Nordeste. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo diagnóstico sobre a gestão documental 

implementada nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Centro Oeste , 

Sul e Sudeste. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Renata Gameleira da Mota CPF: 976.862.561-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101479.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos voltados ao fortalecimento dos sistema de 

informação em saúde indígena, para efetivar  a gestão descentralizada e a gestão da informação em saúde, 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento e análise do perfil 

epidemiológico dos casos confirmados, capítulos IV,V,VI da CID 10, nos 

Distritos Especiais de Saúde Indígena no ano de 2010. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo levantamento e análise da taca de 

mortalidade materna e da taxa de incidência de malária nos Distritos 

Sanitários Especiais indígenas no ano de 2010. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo levantamento e análise da taca de 

mortalidade infantil nos Distritos Sanitários Especiais indígenas no ano 

de 2011 das regiões norte e centro-oeste. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  
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Documento técnico contendo análise e revisão do mapa sanitário do 

Brasil em relação so SASI (Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

SUS (Sistema Único de Saúde). 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Sandro Magno Costa Pereira CPF: 035.238.416-66 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101955.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

08/12/2011 10/05/2012 

                 

30.500,00  

                 

18.300,00  

                 

18.300,00  

                 

18.300,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento e analise da demanda por 

capacitação em gestão de logística nos 34 DSEI e Assessorias. 
30/12/2011 

                 

12.200,00  

Documento técnico contendo levantamento e analise da demanda por 

capacitação em processos licitatórios e gestão de contratos nos 34 DSEI e 

Assessorias. 

10/05/2012 
                 

18.300,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Selma Oliveira de Morais CPF: 226.288.841-49 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1200935.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 
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Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

18/07/2012 14/06/2013 

                 

60.500,00    

                 

24.200,00  

                 

24.200,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo perfil e mapa de competências dos técnicos 

que compõem o serviço de edificações e saneamento ambiental indígena 

nos DSEI (Distritos Sanitários Especiais Indígenas). 

06/08/2012 
                 

15.125,00  

Documento técnico contendo proposta de treinamento e capacitação por 

competência, aos técnicos que compõem o serviço de edificações e 

saneamento ambiental indígena dos DSEI. 

16/11/2012 
                   

9.075,00  

Documento técnico contendo relatório anual de capacitação referente a 

edificações e saneamento ambiental indígena no ano de 2012, realizados 

pela CGESA. 

20/02/2013 
                 

12.100,00  

Documento técnico contendo proposta de plano de capacitação 2012 para 

os técnicos que compõem o serviço de edificações e saneamento 

ambiental indígena nos DSEI. 

14/06/2013 
                 

24.200,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Selma Oliveira de Morais CPF: 226.288.841-49 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101457.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção a Saúde 

dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo mapeamento da situação epidemiológica 

das DCNT (hipertensão e diabetes) nos DSEI. 
13/12/2011 

                 

19.000,00  

Documento técnico contendo dados de mortalidade por DCNT 

(hipertensão e diabetes) no ano de 2010. 
08/03/2012 

                 

12.000,00  
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Documento técnico contendo estratégias de articulação entre o Programa 

Nacional de Hipertensão e Diabetes e a SESAI, para adequação do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de organização de serviços para 

vigilância das DCNT (hipertensão e diabetes) nos DSEI. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Lucimeire Neris Sevilha da 

Silva Campos CPF: 803.764.521-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101485.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolver produtos técnicos especializados, na área de articulação federativa, 

para estruturar a rede de atenção a saúde indígena nos Distritos sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de integração dos Polos Base e 

CASAI da regional de saúde de Dourados  com a Central de Regulação 

Regional de Dourados 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de integração dos Polos Base e 

CASAI da regional de saúde de Campo Grande,  com a Central de 

Regulação Regional de Campo Grande 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de integração dos Polos Base e 

CASAI da regional de saúde de Três Lagoas  com a Central de Regulação 

Regional de Três Lagoas. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de integração da CASAI de São 

Paulo  com a Central de Regulação Regional de São Paulo. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Lucivan Correa Bernardo CPF: 700.665.401-78 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  
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Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101485.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolver produtos técnicos especializados, na área de articulação federativa, 

para estruturar a rede de atenção a saúde indígena nos Distritos sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de integração dos Polos Base e 

CASAI da regional de saúde de Dourados  com a Central de Regulação 

Regional de Dourados 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de integração dos Polos Base e 

CASAI da regional de saúde de Campo Grande,  com a Central de 

Regulação Regional de Campo Grande 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de integração dos Polos Base e 

CASAI da regional de saúde de Três Lagoas  com a Central de Regulação 

Regional de Três Lagoas. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de integração da CASAI de São 

Paulo  com a Central de Regulação Regional de São Paulo. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Lucivan Correa Bernardo CPF: 700.665.401-78 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101457.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção a Saúde 

dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 
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Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo mapeamento da situação epidemiológica 

das DCNT (hipertensão e diabetes) nos DSEI 
13/12/2011 

                 

19.000,00  

Documento técnico contendo dados de mortalidade por DCNT 

(hipertensão e diabetes) no ano de 2010. 
08/03/2012 

                 

12.000,00  

Documento técnico contendo estratégias de articulação entre o Programa 

Nacional de Hipertensão e Diabetes e a SESAI, para adequação do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de organização de serviços para 

vigilância das DCNT (hipertensão e diabetes) nos DSEI. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Lucimeire Neris Sevilha da 

Silva Campos CPF: 803.764.521-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101485.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolver produtos técnicos especializados, na área de articulação federativa, 

para estruturar a rede de atenção a saúde indígena nos Distritos sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de integração dos Polos Base e 

CASAI da regional de saúde de Dourados  com a Central de Regulação 

Regional de Dourados 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de integração dos Polos Base e 

CASAI da regional de saúde de Campo Grande,  com a Central de 

Regulação Regional de Campo Grande 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de integração dos Polos Base e 

CASAI da regional de saúde de Três Lagoas  com a Central de Regulação 

Regional de Três Lagoas. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de integração da CASAI de São 

Paulo  com a Central de Regulação Regional de São Paulo. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Lucivan Correa Bernardo CPF: 700.665.401-78 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  
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Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201492.001 

Objetivo da consultoria:   Desenvolver produtos técnicos especializados, na área de articulação federativa, 

para estruturar a rede de atenção a saúde indígena nos Distritos sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

25/10/2012 23/11/2012 

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de integração do Polo Base e 

CASAI - (Casa de Saúde Indígena) da Regional de Saúde de Ji-

Paraná/RO com Central de Regularização Municipal e Regional de Ji-

Paraná/RO. 

23/11/2012 
                   

5.500,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Lucivan Correa Bernardo CPF: 700.665.401-78 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101448.001 

Objetivo da consultoria: desenvolver produtos técnicos especializados na área de comunicação em saúde 

para fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 
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Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise de viabilidade e proposta de criação 

de um blog da SESAI. 
13/12/2011 

                 

19.000,00  

Documento técnico contendo análise de desempenho do grupo online de 

esclarecimento sobre gestão na saúde indígena e proposta quanto ao seu 

reposicionamento, participação e objetivos. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de criação e implementação do 

FAQ (Freqently Asked Questionsou Perguntas Frequentes) 
12/06/2012 

                   

8.500,00  

Documento técnico contendo relatório analítico de desempenho do Blog 

da SESAI com base nas métricas previstas. 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Maria Luiza Paiva Rodrigues CPF: 016.317.681-74 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101377.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para qualificar e fortalecer o 

controle social no subsistema de saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

28/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise das proposições ocorridas durante O 

Seminário de Saúde Indígena das Regiões Sul e Sudeste 
16/12/2011 

                 

19.000,00  

Documento técnico contendo as recomendações/ encaminhamentos 

realizados durante as reuniões ordinárias do Fórum dos Presidentes de 

Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI), ano de 2011, com 

análise da viabilidade dos mesmos junto a gestão do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde (SASISUS). 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo as recomendações/ encaminhamentos 

realizados durante as reuniões extraordinárias do Fórum dos Presidentes 

de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI), ano de 2011, com 

análise da viabilidade dos mesmos junto a gestão do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde (SASISUS). 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo análise do processo de reestruturação dos 

conselhos locais e distritais de saúde indígena do Distrito Sanitário 

Especial de Saúde Indígena Minas Gerais e Espirito Santo. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 
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Nome do consultor: Marina Marianne Santana 

Coelho Costa CPF: 014.964.406-09 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BRCNT 1101488.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta metodológica para a incorporação, 

por parte da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), das 

recomendações técnicas apresentadas no âmbito da Cooperação Técnica 

TC n.º 67; 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo estudo sobre as atividades desenvolvidas no 

âmbito do Termo de Cooperação Técnica n.º 67, por resultados 

esperados, e suas contribuições com o alcance das metas da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) pactuadas no Planejamento 

Estratégico 2011; 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo relatório consolidado com resumo 

indicativo dos trabalhos técnicos elaborados  no primeiro semestre 2012 

pelos prestadores de serviços da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI); 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo relatório consolidado com as 

recomendações técnicas extraídas dos produtos elaborados no âmbito TC 

n.º 67 para disseminação entre gestores da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (SESAI). 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Milka Pinheiro Soares CPF: 935.723.444-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 
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Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101593.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção a Saúde 

dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

30/11/20111 28/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico sobre o estado de arte da investigação, registro e 

notificação do óbito da mulher em idade fértil, óbito materno e óbito 

neonatal/infantil indígenas sob responsabilidade sanitária do DSEI 

Xavante. 

30/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo uma proposta de oficina para qualificação 

da investigação e melhoria do registro do OMIF, óbito materno e 

neonatal/infantil, com foco na população indígena e perspectiva de 

fortalecimento do Comitê Regional de Estudos sobre a morte materna e 

neonatal em Barra do Garça/MT 

05/04/2012 
                 

16.500,00  

Documento técnico contendo um Plano de multiplicação de experiência 

do DSEI Xavante para a qualificação da vigilância epidemiológica e do 

controle social da mortalidade materna e neonatal. 

28/09/2012 
                 

25.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Núbia Maria de Melo e Silva CPF: 166.553.463-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101459.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção a Saúde 

dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

39.500,00  

                 

39.500,00  

                 

39.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 
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Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de revisão do estatuto da 

CASAI/DF. 
13/12/2011 

                 

21.000,00  

Documento técnico contendo levantamento das atividades e terapias 

complementares realizadas nas casas de saúde do índio de diferentes 

modalidades: CASAI NACIONAL, CASAI CAPITAL e CASAI 

INTERIOR. 

15/05/2012 
                 

15.300,00  

Documento técnico contendo proposta com diretrizes terapêuticas a 

serem realizadas nas casas do índio regionais. 
05/09/2012 

                 

24.200,00  

      

Consultor contratado 

Nome do consultor: Raimunda Mesquita Formiga CPF: 281.850.303-59 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101562.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção a Saúde 

dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

30/11/20111 28/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

39.500,00  

                 

39.500,00  

                 

39.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de instrumento informativo da 

rede de atenção ao câncer da mama e de colo de útero dos DSEI 
15/12/2011 

                 

21.000,00  

Documento técnico contendo relatório analítico das atividades realizadas 

na SESAI no âmbito do Programa Nacional de Controle de Câncer de 

colo de útero e de mama. 

18/04/2012 
                 

15.300,00  

Documento técnico contendo proposta de materiais 

educativos/institucional sobre câncer de colo de útero e mama 

desenvolvidos a partir de oficina com mulheres indígenas 

28/09/2012 
                 

24.200,00  

      

Consultor contratado 

Nome do consultor: Renata Carla de Oliveira CPF: 286.865.678-19 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  
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Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101601.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos voltados ao fortalecimento dos sistema de 

informação em saúde indígena, para efetivar  a gestão descentralizada e a gestão da informação em saúde, 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

23/11/20111 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta para organizar e promover ações 

de implementação do Sistema GEOSI nos DSEI focado no desempenho 

das atividades práticas dos servidores da SESAI/MS para utilização do 

sistema de gestão sanitária de saneamento com geoprocessamento em 

áreas indígenas. 

16/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta para organizar espaços de 

discussão sobre as categorias de análise geográfica (espaço, Território, 

Distrito, Paisagens) inerentes ao tema da população indígena, com a 

finalidade de elucidação e visualização espacial destas categorias, e 

definição dos marcos espaciais. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo avaliação das necessidades de 

implementação de servidor de mapas com vistas à divulgação de 

informações sobre a espacialização da realidade de atendimento de 

saneamento nas aldeias do Brasil. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo avaliação das ações de saneamento 

ambiental nos DSEI que possuam obras finalizadas com recursos do PAC 

I (indígena) 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Renato Apolinário Francisco CPF: 791.028.081-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 
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Código do Contrato: BR/CNT/1101491.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/20111 30/04/2012 

                 

33.000,00  

                 

19.000,00  

                 

19.000,00  

                 

19.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento e análise das recomendações 

e pedidos de informações feitas pelo Ministério Público Federal à SESAI 

no período de março a setembro de 2011, com vistas ao monitoramento 

do cumprimento destas metas. 

13/12/2011 
                 

14.000,00  

Documento técnico contendo levantamento e análise das ações jurídicas, 

inclusive ações civis públicas nas quais a União (SESAI) figura como ré, 

oriundas da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. 

30/04/2012 
                 

19.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Silvana Siqueira dos Santos 

Penatti CPF: 492.924.711-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1200721.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

20/06/2012 26/04/2013 

                 

60.500,00  

                 

39.500,00  

                 

39.500,00  

                 

39.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo relatório analítico da legislação em saúde 

indígena vigente e proposta de atualização desta legislação. 
13/07/2012 

                 

19.000,00  

Documento técnico contendo analise das ações judiciais referentes à 

intervenção do poder judiciário nas ações de saúde da Secretaria Especial 
15/10/2012 

                 

12.000,00  
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de Saúde Indígena no período de 2011 a 2012. 

Documento técnico contendo marco legal referente à demarcação de 

terras indígenas, e sobre construção de estabelecimentos de saúde e 

sistemas de abastecimento de água por parte da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena em terras não demarcadas que se encontram sob litígio. 

18/12/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo marco legal sobre fornecimento de 

medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, nos termos Declaração de Repercussão Geral reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 657.718/MG. 

26/04/2013 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Silvana Siqueira dos Santos 

Penatti CPF: 492.924.711-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101589.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados , na área de edificações e 

saneamento ambiental para estruturar a Atenção a Saúde dos povos Indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

23/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento Técnico contendo levantamento situacional das  atividades de 

monitoramento do controle da qualidade da água para consumo humano 

em áreas indígenas, do DSEI Bahia. 

16/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de planos de aplicação de recursos 

em obras de construção, ampliação e reforma de estabelecimentos de 

saúde em terras indígenas, incluindo projeto básico para os exercícios de 

2012 do DSEI Bahia; 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de planos de aplicação de recursos 

em obras de edificações tipo Polo Base, incluindo projeto básico, para o 

exercício de 2012, referente ao DSEI Bahia; 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento Técnico contendo relatório da implantação do Sistema de 

Cadastro e Georreferenciamento Sanitário e Ambiental em Terras 

Indígenas - GEOSI, do DSEI Bahia; 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Tânia Cristina dos Santos 

Nery CPF: 583.319.807-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  
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Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101956.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados , na rea de edificações e saneamento 

ambiental para estruturar a Atenção a Saúde dos povos Indigena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

07/12/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de projetos de arquitetura de 

estabelecimentos de saúde para o DSEI Ceará, para estruturação da rede 

SASISUS 

30/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de projetos de arquitetura de 

estabelecimentos de saúde que possam atender os DSEI de Alagoas e 

Sergipe, Amapá  e Norte do Para, Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, Alto 

Rio Solimões, Araguaia, Cuiabá, Guama-tocantins e Litoral Sul, para 

estruturação da rede SASISUS 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de projetos de arquitetura de 

estabelecimentos de saúde que possam atender os DSEI Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Médio Rio Purus, Alto Rio Negro, Parintins, Pernambuco, 

Potiguara, Rio TAPAJOS E Vilhena, para estruturação da rede SASISUS 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de projetos de arquitetura de 

estabelecimento de saúde que possam atender os DSEI Médio Rio 

Solimões e seus afluentes, Minas Gerais e Espirito Santo, Xingu, Kaipó 

do MATO Grosso, Porto Velho, Tocantins, Vale do Javari e Yanomami 

para estruturação da rede SASISUS. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Tatiana Midori Nakanishi CPF: 218.673.418-40 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101495.001 
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Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00    

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de plano de acolhimento das 

equipes multidisciplinares de Saúde Indígena. 
13/12/2011 

                 

19.000,00  

Documento técnico contendo análise dos parâmetros de dimensionamento 

de Recursos Humanos, adotados no edital de chamamento público nº 

01/2011 realizado pela SESAI em 12/08/2011. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo análise do processo de formação de agentes 

indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento, com vistas a 

reformulação do curso. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de reformulação e adequação dos 

Cursos de Formação de Agentes Indígenas de Saúde e Agentes Indígenas 

de Saneamento. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Thais Cristina Gabriel CPF: 889.414.931-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101976.001 

Objetivo da consultoria: desenvolver produtos técnicos especializados na área de comunicação em saúde 

para fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

02/12/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo a produção de conteúdo jornalístico 

especifico para área do controle social 
23/12/2011 

                 

19.000,00  
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Documento técnico contendo levantamento de material para conteúdo 

fixo para efetivação e implementação da pasta do controle social inserido 

na página eletrônica da SESAI 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico com as diretrizes para aplicação de produtos 

jornalísticos da SESAI que possam ser transformados em matérias de 

rádio e spots específicos para saúde indígena 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta finalizada para aplicação do 

boletim interno para o controle social em saúde indígena 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Tiago Pereira Gonçalves CPF: 051.307.916-57 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101442.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para qualificar e fortalecer o 

controle social no subsistema de saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise do processo de reestruturação dos 

conselhos locais e distritais de saúde indígena do Distrito Sanitário 

Especial de Saúde Indígena Alagoas e Sergipe. 

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo análise do processo de reestruturação dos 

conselhos locais e distritais de saúde indígena do Distrito Sanitário 

Especial de Saúde Indígena Yanomami. 

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo análise do processo de implantação do 

Programa de Inclusão digital nos 34 Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo análise da proposta das diretrizes do 

processo de formação dos conselheiros de saúde indígena 
05/09/2012 

                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Wanklykon Moura Coelho CPF: 727.038.491-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 
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Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1101497.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total Previsto no 

contrato 

Total previsto no 

exercício 

Total pago no 

exercício 

Total pago até o 

final do exercício 

21/11/2011 05/09/2012 

                 

60.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

                 

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição 

Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo portfólio de oficinas, capacitações e 

seminários realizados no ano de 2011, com descritivo, público alvo, 

objetivos específicos, perfil dos participantes e abrangência do evento, 

com vistas a subsidiar o relatório de gestão.  

13/12/2011 
                 

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de capacitação a ser realizada em 

cada Distrito Sanitário Especial Indígena, com o objetivo de atualizá-los 

referente à operacionalização dos sistemas operacionais utilizados.  

08/03/2012 
                 

12.000,00  

Documento técnico contendo relatório final e análise das capacitações 

realizadas nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas referentes à 

operacionalização de sistemas. 

12/06/2012 
                   

8.500,00  

Documento técnico contendo portfólio de oficinas, capacitações e 

seminários realizados no primeiro semestre do ano de 2012, com 

descritivo, público alvo, objetivos específicos, perfil dos participantes e 

abrangência do evento, com vistas a subsidiar o relatório de gestão. 

05/09/2012 
                 

21.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Janaína Matias Lins CPF: 883.667.821-15 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201027.001 

Objetivo da consultoria:  desenvolver produtos técnicos especializados na área de comunicação em saúde 

para fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 
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06/08/2012 05/07/2013 

                 

82.000,00    

                 

30.340,00  

                 

30.340,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de Plano da Ação Estruturante do 

SASISUS na ótica da comunicação. 
24/08/2012 

                 

18.040,00  

Documento técnico contendo analise dos instrumentos de comunicação e 

produção de informação no âmbito do subsistema de saúde indígena, 

como substrato para construção de um plano de comunicação e gestão da 

informação da SESAI 

16/11/2012 
                 

12.300,00  

Documento técnico contendo Plano de Comunicação, gestão da 

informação e do conhecimento, bem como a identificação das 

ferramentas de comunicação a serem utilizadas. 

17/01/2013 
                 

15.580,00  

Documento técnico contendo análise dos processos de trabalho em 

comunicação e necessidades de aprimoramento para o desenvolvimento 

do plano de comunicação da SESAI; 

20/03/2013 
                 

11.480,00  

Documento técnico contendo análise do processo de implantação do 

Plano de Comunicação, bem como a indicação de possíveis adaptações 

necessárias para sua efetivação. 

05/07/2013 
                 

24.600,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Eva Patrícia Álvares Lopes CPF: 034.171.146-24 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1200583.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

23/05/2012 22/04/2013 

                 

60.500,00    

                 

36.300,00  

                 

36.300,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo diagnóstico situacional das comissões de 

licitação e das equipes de pregão dos 34 Distritos Sanitário Especial 

Indígena (DSEI) 

08/06/2012 
                 

15.125,00  
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Documento técnico contendo diagnóstico das comissões de licitação dos 

34 Distritos Sanitário Especial Indígena (DSEI) para realização e 

certames licitatórios para obras de engenharia  

17/08/2012 
                   

9.075,00  

Documento técnico contendo material instrutivo para aperfeiçoamento 

das licitações para aquisição de bens e serviços, obras de engenharia e 

serviços terceirizados e seus anexos ( planilha de custo e formação de 

preços) de acordo com a instrução normativa 02 de 30 de abril de 2008 da 

SLTI- do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 

12/11/2012 
                 

12.100,00  

Documento técnico contendo proposta de guia orientativo sobre 

repactuação, reajuste e reequilíbrio econômico financeiro nos contratos 

firmados pelo DSEI 

22/04/2013 
                 

24.200,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Gustavo Mendes da Silva 

Netto CPF: 885.243.294-91 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201306.001 

Objetivo da consultoria:  desenvolver produtos técnicos especializados na área de comunicação em saúde 

para fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

28/09/2012 17/07/2013 

                 

60.500,00  

                 

22.385,00  

                 

22.385,00  

                 

22.385,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de criação de um Guia de 

Relacionamento entre Gestores e a Imprensa.  
16/10/2012 

                 

13.310,00  

Documento técnico contendo proposta de criação de um sistema de 

Newsletter para os atores do SASISUS. 
21/12/2012 

                   

9.075,00  

Documento técnico contendo modelo de campanha institucional voltada 

ao servidor da SESAI. 
04/02/2013 

                 

11.495,00  

Documento técnico contendo proposta de Media training para os gestores 

dos órgãos administrados pela SESAI 
08/04/2013 

                   

8.470,00  

Documento técnico contendo modelo de campanha institucional voltada 

para o servidor da SESAI. 
17/07/2013 

                 

18.150,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Felipe Nabuco Queiroz 

Sampaio CPF: 998.861.545-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  
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Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201222.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

21/08/2012 09/08/2013 

                 

60.500,00  

                 

13.310,00  

                 

13.310,00  

                 

13.310,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento da força de trabalho e 

organograma com lotação dos DSEI (Distrito Sanitário Especial 

Indígena) Minas Gerais e Espírito Santo e Leste Roraima e analise 

comparativa dos referidos DSEI com dimensionamento de recursos 

humanos definidos como Ideal para os DSEI. 

10/10/2012 
                 

13.310,00  

Documento técnico contendo levantamento da força de trabalho e 

organograma com lotação dos DSEI Kaipó do Pará e Alto rio Juruá e 

analise comparativa dos referidos DSEI com dimensionamento de 

recursos humanos definidos como Ideal para os DSEI. 

07/01/2013 
                   

9.075,00  

Documento técnico contendo levantamento da força de trabalho e 

organograma com lotação dos DSEI Alto Rio Solimões e Mato Grosso do 

Sul e analise comparativa dos referidos DSEI com dimensionamento de 

recursos humanos definidos como Ideal para os DSEI. 

11/03/2013 
                 

11.495,00  

Documento técnico contendo levantamento da força de trabalho e 

organograma com lotação dos DSEI Médio Rio Purus e Ceará e analise 

comparativa dos referidos DSEI com dimensionamento de recursos 

humanos definidos como Ideal para os DSEI. 

14/06/2013 
                   

8.470,00  

Documento técnico contendo análise da amostra de DSEI realizada com o 

modelo de dimensionamento de recursos humanos, definido como ideal 

para os DSEI, validação do modelo e proposta de alteração caso 

necessário. 

09/08/2013 
                 

18.150,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Danielle Menezes de Oliveira 

Braga CPF: 866.721.931-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 
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Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201488.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolver produtos técnicos voltados ao fortalecimento dos sistema de 

informação em saúde indígena, para efetivar  a gestão descentralizada e a gestão da informação em saúde, 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

25/10/2012 23/11/2012 

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise dos requisitos necessários à 

adequação do banco de dados geoespacial de saúde indígena aos padrões 

estabelecidos pela Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE. 

23/11/2012 
                   

5.500,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Denilson Pereira Passos CPF: 014.698.961-92 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201489.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolver produtos técnicos voltados ao fortalecimento dos sistema de 

informação em saúde indígena, para efetivar  a gestão descentralizada e a gestão da informação em saúde, 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

25/10/2012 23/11/2012 

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo prospecto das demandas de declaração de 

varáveis de gestão, atenção à saúde, edificações e saneamento em áreas 

indígenas e dados básicos de cartografia para compor banco de dados 

espacial da saúde indígena. 

23/11/2012 
                   

5.500,00  
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Consultor contratado 

Nome do consultor: Kate Tome de Sousa Algarte CPF: 659.349461-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

                        

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1200151.002 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

12/03/2012 11/02/2013 

                 

50.500,00  

                 

32.000,00  

                 

32.000,00  

                 

32.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo planejamento para padronização das 

reuniões dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) e 

Seminários de Saúde Indígena e proposta de guia orientativo para os 

DSEI. 

18/06/2012 
                 

13.000,00  

Documento técnico contendo consolidação do guia orientativo para os 

DSEI, com padronização das reuniões dos CONDISI e Seminários de 

Saúde Indígena e regras de informações aos participantes dos eventos. 

06/09/2012 
                   

8.000,00  

Documento técnico contendo relatório anual de reuniões, oficinas, 

seminários e eventos realizados pela SESAI vinculado aos Resultados das 

estratégias pactuadas no âmbito do Ministério da Saúde para compor o 

Relatório de Gestão de 2012 da Secretaria Especial de Saúde Indígena. 

23/11/2012 
                 

11.000,00  

Documento técnico contendo proposta de plano de seminário, reuniões 

eventos e oficinas para o plano de trabalho 2013 da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena 

11/02/2013 
                 

18.500,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Fabiana Clay Prado Vieira CPF: 035.005.066-07 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Emenda do contrato BR/CNT/1200151.001 

solicitada por meio do Ofício nº159-12 GAB/SESAI/MS, em 16/04/2012. TC67. 

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 
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Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1200154.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

12/03/2012 17/08/2012 

                 

30.250,00  

                 

30.250,00  

                 

30.250,00  

                 

30.250,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento da legislação aplicável para a 

implantação e utilização de serviços de radiofonia, com vistas à 

elaboração de projeto básico de comunicação das equipes de saúde 

indígena com os Distritos Sanitários Especial Indígena (DSEI) 

02/04/2012 
                 

12.100,00  

Documento técnico contendo diagnóstico situacional da comunidade 

entre as equipes de saúde indígena (EMSI) das aldeias, Polos Base, 

CASAI (Casa de Saúde Indígena), com a sede dos DSEI, com vista a 

elaboração de projetos básico de comunicação para os Distritos Sanitários 

Especial Indígena (DSEI). 

17/08/2012 
                 

18.150,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Christianne Brauna Pinheiro CPF: 001.185.771-40 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201491.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolvimento de produto técnico especializado para o fortalecimento da 

gestão descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

25/10/2012 23/11/2012 

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

                   

5.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 
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Documento técnico contendo análise da legislação aplicável à contratação 

de pessoa jurídica especializada em obras públicas, sob a nova 

perspectiva do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), visando à 

construção e melhoria do sistema de abastecimento de água em aldeias 

sob a jurisdição dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 

23/11/2012 
                   

5.500,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Christianne Brauna Pinheiro CPF: 001.185.771-40 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1200157.002 

Objetivo da consultoria:  desenvolver produtos técnicos especializados na área de comunicação em saúde 

para fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

15/03/2012 15/01/2013 

                 

60.500,00  

                 

36.300,00  

                 

36.300,00  

                 

36.300,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo a necessidade e a proposta de utilização do 

mailing dos veículos de comunicação (nacional) para o envio de imagens, 

releases, matérias, notas e sugestões de pauta referentes às ações da 

SESAI/MS. 

02/04/2012 
                 

15.125,00  

Documento técnico contendo projeto de comunicação de áudio visual 

para a SESAI/MS. 
18/07/2012 

                   

9.075,00  

Documento técnico contendo temas para uma série de programas de TV 

abordando a atenção à saúde dos povos indígenas. 
25/10/2012 

                 

12.100,00  

Documento técnico contendo proposta de comunicação por meio de áudio 

visual com Distritos Sanitários Especiais de Saúde. 
15/01/2013 

                 

24.200,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Fernanda Santana Miranda CPF: 832.730.695-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 
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Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1200155.001 

Objetivo da consultoria:  desenvolver produtos técnicos especializados na área de comunicação em saúde 

para fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saúde indígena 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

12/03/2012 07/02/2013 

                 

60.500,00  

                 

42.350,00  

                 

42.350,00  

                 

42.350,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo pesquisa e proposta de roteiro de 

documentário sobre o processo de transição de saúde indígena da 

FUNASA para o Ministério da Saúde. 

02/04/2012 
                 

13.310,00  

Documento técnico contendo plano de produção de sério de 

documentários sobre a medicina tradicional indígena no contexto do 

subsistema de saúde indígena. 

18/07/2012 
                   

9.075,00  

Documento técnico contendo levantamento de empresas, instituições de 

pesquisa e organização não governamentais que atuem na produção 

audiovisual, no Brasil sobre culturas indígenas e/ou saúde e levantamento 

de produção audiovisual brasileira já existente. 

25/10/2012 
                 

11.495,00  

Documento técnico contendo mapeamento de comunidades indígenas 

onde já houve capacitação para o uso de tecnologias de informação e 

comunicação. 

14/12/2012 
                   

8.470,00  

Proposta metodológica para a realização de oficinas de construção 

participativa de roteiros e de produção audiovisual para documentários 

sobre saúde indígena. 

07/02/2013 
                 

18.150,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Cynthia Sims Belleza Vieira CPF: 029.667.727-27 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1200588.001 

Objetivo da consultoria:  Desenvolver produtos técnicos voltados ao fortalecimento dos sistema de 

informação em saúde indígena, para efetivar  a gestão descentralizada e a gestão da informação em saúde, 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 
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23/05/2012 10/09/2012 

                 

16.500,00  

                 

16.500,00  

                 

16.500,00  

                 

16.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo análise dos requisitos técnicos para a 

elaboração do mapa sanitário da saúde indígena. 
08/06/2012 

                   

6.600,00  

Documento técnico contendo proposta de conformação e apresentação do 

Mapa Sanitário dos Povos Indígenas do Brasil, contemplando indicadores 

e layout. 

10/09/2012 
                   

9.900,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Gervásio de Sá Barbosa Neto CPF: 151.622.733-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  

Nome da Organização Sigla 

Organização Pan-Americana da Saúde  OPAS 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Promoção Proteção aos Povos Indígenas TC 67 

Informações sobre os contratos de consultoria na modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BR/CNT/1201421.001 

Objetivo da consultoria: Desenvolver produtos técnicos voltados ao fortalecimento dos sistema de 

informação em saúde indígena, para efetivar  a gestão descentralizada e a gestão da informação em saúde, 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do 

Exercício 

15/10/2012 14/12/2012 

                 

12.000,00  

                 

12.000,00  

                 

12.000,00  

                 

12.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 

entrega Valor 

Documento técnico contendo relatórios com a contagem de pontos de 

função do Sistema de Informação de Saúde Indígena - SIASI MÓDULOS 

CASAI, SISABI e GEOSI, com objetivo de construção de Termos de 

Referência para a documentação e prototipagem do sistema. 

14/12/2012 
                 

12.000,00  

Consultor contratado 

Nome do consultor: Gervásio de Sá Barbosa Neto CPF: 151.622.733-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato:  
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ANEXOS  

ANEXO I – Sistemas de Controles Internos dos DSEI 

 

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257022 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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     
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16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
X         

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
        X 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
        X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 
      X   

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
      X   

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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     

Análise Crítica:   

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 
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(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
     

 
     

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257023 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
      x   
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17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar 

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
        x 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
x         

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

      x   

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
      x   

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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     

Análise Crítica: 1. Os dirigentes percebem os controles internos como essenciais para o alcance dos 

objetivos, porém o suporte deverá ser melhorado.  

2. Os mecanismos gerais de controle são sim percebidos por todos nos diversos níveis. 
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3. A comunicação é adequada e parcialmente eficiente. 

  

4. Não existe código formalizado de ética ou conduta.  

5. Os procedimentos operacionais estão padronizados e dispostos em documentos formais.  

6. Os mecanismos existem e garantem apenas a participação de todos os funcionários na elaboração de 

procedimentos e instruções operacionais.   

Os itens 7, 8 e 9 são integralmente aplicados no contexto do ambiente de controle da UJ.  

Os itens 10 e 11 são integralmente aplicados no contexto da avaliação dos riscos da UJ.  

Com relação aos itens 12, 13, 14 e 15 ainda não é prática da UJ o diagnóstico dos riscos, a definição dos níveis 

de riscos, a avaliação e classificação dos riscos, logo estes itens são parcialmente aplicados no contexto da UJ.  

16. Existe histórico de perdas nos processos internos, mas não pode-se afirmar  histórico de fraudes.  

17. Na ocorrência de fraudes ou desvios com certeza é instaurado sindicância para apurar responsabilidades.  

18. O regulamento existe no organograma da SESAI, porém não funciona na prática.  

Com relação aos itens 19, 20 , 21 e 22  pode-se afirmar que existem políticas para diminuir os riscos e alcançar 

os objetivos, porém não estão totalmente estabelecidas devido a um histórico de ausência de capacitações e 

treinamentos para os profissionais, sendo assim com o atual corpo técnico de profissionais que compõem o DSEI 

AL/SE as atividades de controle adotadas são apropriadas, abrangentes, estão diretamente relacionadas com os 

objetivos de controle, possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam oferecer, no entanto, não 

funcionam consistentemente.  

Com relação aos itens 23, 24 e 25 no que concerne à informação e comunicação pode-se alegar que a 

informação é documentada, armazenada porém não é comunicada em tempo hábil às pessoas adequadas. Da 

mesma forma, as informações transmitidas ao dirigentes  necessitam melhorar a precisão e fidedignidade.  

Quanto ao item 26 não há como afirmar que a informação divulgada internamente atende às expectativas dos 

profissionais.  

No que tange ao item 27 assegura-se que a comunicação das informações perpassa os níveis hierárquicos em 

todas as direções.  

Quanto aos itens que dizem respeito ao monitoramento (itens 28, 29 e 30), considera-se que o sistema de 

controle interno não está sendo monitorado adequadamente necessitando de supervisões periódicas às EMSI, 

logo não há como afirmar a sua adequabilidade, validade e qualidade, tampouco se contribuiu para a melhoria do 

desempenho dos profissionais.  

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257024 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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 
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
    X     

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 
      X   

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
      X   

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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     

Análise Crítica:   

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257025 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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     
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
  X       

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 
      X   

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
    X     

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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   

Análise Crítica: Foi feito pesquisa de opinião com os SELOG responsável para os níveis de 

avaliação. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257031 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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         
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
x         

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

x         

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
x         

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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         

Análise Crítica: NÃO FEZ CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257032 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe os controles internos como 

essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao 

seu funcionamento. 
          

2.     Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são 

percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da 

estrutura da unidade.  
          

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

4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.           

5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados 

e estão postos em documentos formais. 
          

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. 

          

7.     As delegações de autoridade e competência são acompanhadas 

de definições claras das responsabilidades. 
          

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e 

atividades da competência da UJ. 
          

9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução 

dos resultados planejados pela UJ. 
          

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão 

formalizados. 
          

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução 

dos objetivos e metas da unidade. 
          

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. 

          

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.  
          

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. 
          

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. 
          

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
          

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
          

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. 
          

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

funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
          

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
          

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 
          

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. 
          

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de 

qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
          

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da 

UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 
          

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos 

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

responsabilidades de forma eficaz. 
          

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. 
          

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. 
          

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado 

adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 
          

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

melhoria de seu desempenho. 
          

Análise Crítica:   Os Editais de licitações, onde couber, são instruídos com base na 

Resolução CONAMA nº 362/05, nº 340/03, IN/MARE nº 06/95, Decreto nº 5.940/2006 e 

Lei nº 12.305/10. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257033 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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         
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
  X       

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

X         

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
X         

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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         

Análise Crítica: Em virtude do processo de implantação da SESAI, a avaliação da estrutura de 

controle interno do DSEI ainda é incipiente. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257034 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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         
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
X         

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

X         

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
X         

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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         

Análise Crítica: O DSEI-MA necessita ser orientado sobre as medidas e respectivos instrumentos 

de controle a serem adotados na execução de suas ações ao longo do exercício. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257035 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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 



300 

 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
        x 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

        x 

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
        x 

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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 

Análise Crítica: **Foi aberta uma pre-sindicância para apurar recebimento de diárias, e o 

parecer já finalizado em que não ficou evidenciado irregularidades, se encontra SESAI. Estamos em fase 

de implantação da UG. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257036 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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   
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
        X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

  X       

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
  X       

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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       

Análise Crítica: NÃO FEZ CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257037 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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.           

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 e 

atividades da competência da UJ. 
          

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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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 
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
        X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

      X   

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
      X   

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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       

Análise Crítica:  NÃO FEZ CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no 

contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto 

da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto 

da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da 

UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da 

UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257038 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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         
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
X         

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

X         

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
      X   

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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       

Análise Crítica: NÃO FEZ CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257039 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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 
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
      X   

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

      X   

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
  X       

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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 

Análise Crítica:  NÃO FEZ CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no 

contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto 

da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto 

da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da 

UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da 

UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257040 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
    

  X   



310 

 

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
    

    X 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
    

  X   

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

    

  X 

  

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

funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
    

  X 
  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
    

X   
  

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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 
  

Análise Crítica: NÃO FEZ CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257041 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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         
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
X         

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

  X       

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
X         

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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         

Análise Crítica:  Através do colegiado com os setores do selog, seofi e diasi foi usada a 

metodologia de perguntas avaliativas para obter uma resposta satisfatória ao questionamento. O controle 

interno adotado pela unidade é através de reuniões periódicas, planilhas de desempenho e 

monitoramento. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257042 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe os controles internos como 

essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao 

seu funcionamento. 
          

2.     Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são 

percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da 

estrutura da unidade.  
          

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

4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.           

5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados 

e estão postos em documentos formais. 
          

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. 

          

7.     As delegações de autoridade e competência são acompanhadas 

de definições claras das responsabilidades. 
          

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e 

atividades da competência da UJ. 
          

9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução 

dos resultados planejados pela UJ. 
          

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão 

formalizados. 
          

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução 

dos objetivos e metas da unidade. 
          

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. 

          

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.  
          

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. 
          

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. 
          

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
          

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
          

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. 
          

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

funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
          

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
          

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 
          

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. 
          

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de 

qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
          

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da 

UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 
          

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos 

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

responsabilidades de forma eficaz. 
          

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. 
          

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. 
          

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado 

adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 
          

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

melhoria de seu desempenho. 
          

Análise Crítica: O objetivo do Controle Interno voltado para a Administração Pública é atuar de forma 

preventiva, em todas as suas funções, administrativa, jurídica, orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, de 

recursos humanos, principalmente, pela orientação e vigilância em relação às ações dos administradores. Nesse 

sentido, os setores de Orçamento e Finanças, Recursos Humanos, Logística, Saneamento e Divisão de Atenção a 

Saúde Indígena veem constituindo ferramentas de apoio nas ações do conformista de gestão. Lembrando que o 

objetivo maior é a proteção do patrimônio, evidenciando indicadores de excelência na execução das políticas 

publicas. Neste contexto, ressalta-se a importância de expandir a todos os setores deste Dsei para responder as 

alusivas questões expostas no referido questionário, para depois tão somente apresentar esta analise dando-nos 

maior segurança, gerando eficiência na consecução das nossas ações voltadas a atenção a saúde dos povos 

indígenas. Assim, o referido questionário foi preenchido de forma participativa e objetiva, considerando os 

setores existentes no DSEI, como os Serviços de Logísticas e de Atenção à Saúde, bem como o 

acompanhamento das conformidades realizadas. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 
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(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
     

 
     

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257043 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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 
      X   
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tomada de decisão. 

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
X         

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
        X 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
        X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

      X   

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
        X 

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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   

Análise Crítica: NÃO FEZ CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 
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(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
     

 
     

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257044 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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         
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16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
X         

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
X         

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
X         

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

X         

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
X         

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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         

Análise Crítica: NÃO FEZ CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 
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(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
     

 
     

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257045 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
X         
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17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar 

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
        X 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
      X   

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 
        X 

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
      X   

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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   

Análise Crítica:  Por ser a UJ uma instituição nova, os aspectos de controle interno ainda estão em 

fase de  implementação, utilizando-se  as normas de controle geral do Ministério da Saúde e do serviço 

publico em geral. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257046 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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   
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
      X   

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 
  X       

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
    X     

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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         

Análise Crítica: Informa-se que a metodologia adotada não se baseou em reuniões, mas no 

simples preenchimento do quadro pela DIASI, a partir de sua percepção. E antes do reenvio desse 

arquivo à CGPO, houve uma revisão desses quesitos por parte do SEOFI.   Em geral, quanto a avaliação 

do controle interno, a grande maioria dos aspectos está no estágio "parcialmente inválida" (43,33%), mas 

com alternância entre a forma "neutra" (33,33%) e outras situações avaliadas em "totalmente inválida" 

(20% do questionário). Desse modo, é possível inferir que mais de 60% dos fundamentos de controle 

interno propostos não são aplicados integralmente ou são parcialmente aplicados, no âmbito dessa UJ, 

porém em sua minoria.  Ressalta-se que em vários fundamentos, os resultados encontrados podem ser 

justificáveis por alguns fatores, dentre eles: curto espaço de tempo para planejar atividades de controle 

interno; preocupação quanto à celeridade dos processos essenciais ao cumprimento da missão 

institucional do DSEI, no atendimento a população indígena; demandar tempo e esforços no sentido de 

não deixar o público-alvo desatendido ou desabastecido. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 
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minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
     

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257047 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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 
      X   
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tomada de decisão. 

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
      X   

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
        X 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
        X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

      X   

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
      X   

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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 
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Análise Crítica: A atuação do DSEI-PE, em todos seus aspectos,  são realizadas conforme estrito 

cumprimento do Código de Conduta do Servidor Público, Decreto 1.117 de 22/07/94, conforme legislação 

vigente e  por orientação e procedimentos operacionais  advindos da SESAI/MS. 

            A hierarquia é clara e os servidores assumem responsabilidades de acordo com sua competência. 

As normas e procedimentos de controles são discutidos junto com os envolvidos,  tem finalidade clara e 

definida, para todos os níveis hierárquicos, acreditando  que há maior envolvimento e colaboração de 

todos, chefes e subordinados , quando se entende a razão da adoção das medidas de controle. São 

efetuadas através de sistemas de informação específicos  SIASI , adoção de formulários e normas,  

relatórios, reuniões, capacitações  e   avaliações periódicas.  

           No que diz respeito as avaliações de risco é prática rotineira desta UJ o envolvimento de seu corpo 

técnico e administrativo e principalmente  da sua  clientela assistida através de suas representações ( 

Conselhos Locais, Distritais e Nacionais de Saúde Indígena), considerando suas especificidades , variáveis, 

aspectos geográficos  e culturais, para  melhor definição dos agravos, e  prioridades, culminando em  

adequações racional e maior transparência dos recursos disponíveis. 

          A cultura da UJ na socialização das atividades e as ferramentas disponibilizadas tais como: 

Implantação de linha telefônica, internet,  comunicador interno,  Encomendas Expressas, viabilização de 

Correios e sistema de malotes, em todas as unidades, inclusive as situadas em área indígena, mantem  os 

gestores , seus subordinados e clientela em sintonia, reforçado pela prática rotineira de arquivamento  

físico de documentação e mensagens .    

           Durante exercício de 2012, não houve identificação de fraude  ou correlatos,  porém há 

monitoramento  intrasetoriais  constantes dos atos administrativos, bem como, apesar de não  existir  

históricos desta prática, capacidade técnica para instauração de sindicância caso seja necessário. 

           O controle de patrimônio e material, apesar de não termos implantado um Sistema  Informatizado 

específico, há um rigoroso acompanhamento permanente , além de realização de  inventário anual. Nos 

casos de acomodação de  materiais e estoques são considerados todos seus aspectos de conservação prazo 

de validade  particularidades no armazenamento de cada produto. No entanto as decisões administrativas 

são tomadas juntamente com todos os funcionários envolvidos , bem como a clientela assistida 

considerando as variáveis envolvidas no processo e as especificidades de cada situação,  metas, ações, 

pessoal e clientela envolvida, aproximando a intervenção a realidade encontrada. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
     

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257048 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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         
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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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
x         

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
x         

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
x         

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

x         

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
x         

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 
x         

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
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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 para as unidades internas e pessoas da 

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         

Análise Crítica: Não se aplica por não haver ações de controle interno realizado pelo DSEI 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
     

 
     

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257049 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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       
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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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
        X 

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
        X 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
        X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

        X 

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
        X 

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 
        X 
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adequadas. 

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 para as unidades internas e pessoas da 

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 

Análise Crítica:  Analise Crítica dos itens de 01 a 09 : Ambiente de controle: De acordo com a 

avaliação feita, a atual Gestão, percebe a importância de se ter instrumentos de controle para garantir o bom 

funcionamento da UJ, contudo conforme avalizado nos itens 04 05 e 06, estes procedimentos ainda não estão 

formalizados para garantir o fluxo correto das ações.                                                                                                                                                                                                              

Analise Crítica itens 10 a 18: Avaliação de risco: A UJ tem clara percepção dos riscos que corre bem como quais 

medidas deve tomar para saná-los, porem esta avaliação não é feita de forma continua, no entanto deve-se 

destacar que a gestão SESAI iniciou apenas a 01 ano.                                                                                                                                                                    

Análise Crítica dos itens 19 a 22: Procedimento de Controle: A UJ tem plena convicção quanto a importância de 

se cria métodos de controle para garantir o bom funcionamento do serviço, tendo inclusive criado a nível de 

DSEI instrumentos de controle, tais como: Programas de controle Financeiro, Património e Almoxarifado.                                                                         

Análise Crítica dos itens 23 a 27 : Informação e Comunicação: para o planejamento da UJ sempre é levado em 

conta as informações locais (CASAI/POLO) para que a gestão possa acontecer de forma participativa.                                                        

Análise Crítica dos itens 28 a 30: Monitoramento: É de suma importância que o monitoramento aconteça de 

forma constante e que as análises possam refletir tanto para melhorar a qualidade do atendimento, quanto para 

fazer com que os gatos gerados pela UJ sejam sustentáveis.                                

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257050 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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         



331 

 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
x         

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

x         

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
x         

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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         

Análise Crítica:  NÃO FEZ ANALISE CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257051 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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 
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
X 

        

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

    x     

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
    x     

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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       

Análise Crítica: NÃO FEZ ANALISE CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257052 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe 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 e 

atividades 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. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 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     
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
    x     

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

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

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

estabelecidas. 

    x     

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

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

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
      x   

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas 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 para as unidades internas e pessoas da 

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       

Análise Crítica:  NÃO  FEZ ANALISE CRITICA 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257053 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe os controles internos como 

essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao 

seu funcionamento. 
          

2.     Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são 

percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da 

estrutura da unidade.  
          

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

4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.           

5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados 

e estão postos em documentos formais. 
          

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. 

          

7.     As delegações de autoridade e competência são acompanhadas 

de definições claras das responsabilidades. 
          

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e 

atividades da competência da UJ. 
          

9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução 

dos resultados planejados pela UJ. 
          

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão 

formalizados. 
          

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução 

dos objetivos e metas da unidade. 
          

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. 

          

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.  
          

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. 
          

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. 
          

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
          

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
          

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. 
          

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

funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
          

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
          

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 
          

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. 
          

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de 

qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
          

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da 

UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 
          

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos 

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

responsabilidades de forma eficaz. 
          

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. 
          

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. 
          

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado 

adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 
          

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

melhoria de seu desempenho. 
          

Análise Crítica: Não houve manifestação do DSEI. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ - UG 257054 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A 

SEREM AVALIADOS 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe os controles internos como 

essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao 

seu funcionamento. 
          

2.     Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são 

percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da 

estrutura da unidade.  
          

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

4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.           

5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados 

e estão postos em documentos formais. 
          

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. 

          

7.     As delegações de autoridade e competência são acompanhadas 

de definições claras das responsabilidades. 
          

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e 

atividades da competência da UJ. 
          

9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução 

dos resultados planejados pela UJ. 
          

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão 

formalizados. 
          

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução 

dos objetivos e metas da unidade. 
          

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. 

          

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.  
          

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. 
          

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. 
          

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 
          

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
          

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. 
          

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

funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
          

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
          

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

razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 
          

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. 
          

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de 

qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
          

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da 

UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 
          

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos 

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

responsabilidades de forma eficaz. 
          

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. 
          

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. 
          

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado 

adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 
          

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

melhoria de seu desempenho. 
          

Análise Crítica: Não houve manifestação do DSEI. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

 

 

  



340 

 

ANEXO II – Reconhecimento de Passivo por Insuficiência de Crédito/Recursos 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257021 Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Juruá  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: 

Fonte: 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257022 Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257023 Distrito Sanitário Especial Indígena AL/SE  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: 

Fonte: 

 

Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257024 Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

       0  0  0 

Razões e Justificativas : O Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro-AM, tornou-se Unidade 

Gestora Plena apenas no final do 2º semestre de 2012, ou seja, Unidade Executora. 

Fonte: Consultas realizadas no sistema Siafi 2011 e 2012: 21.211.11.00-FORNECEDORES POR 

INSUFICIENCIA DE CRÉDITOS/RECURSOS; 21.212.11.00- PESSOAL A PG POR INSUF. DE 

CRÉDITOS/RECURSOS;21.213.11.00-ENCARGOS POR INSUF. DE 

CRÉDITOS/RECURSOS;21.215.22.00-PROVISÃO PARA IOF;21.219.22.00-DÉBITOS DIVERSOS POR 

INSUF. DE CRÉDITOS/RECURSOS. 
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Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  

Valores em R$ 
1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257025 Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

257026 

TRANSGLOBAL            

CNPJ 

01.362.266/0001-47 
 R$    36.487,89  R$ 0,00  R$ 0,00   R$           136.487,89  

257026 

GOMES ALVIM             

CNPJ 

09.069.299/0001-05 
R$     84.306,70  R$ 0,00  R$ 0,00   R$             84.306,70  

257025 

ADSERVIÇOS                

CNPJ 

10.969.189/0001-89 
R$     81.059,76  R$ 0,00  R$ 0,00   R$             81.059,76  

257026 

VIRTUAL                        

CNPJ  

05.133.495/0001-40 
R$        4.281,00      R$                4.281,00  

Razões e Justificativas: 01) - O montante a ser pago à Empresa TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA  é referente 

as meses de agosto/setembro/outubro/novembro e dezembro/2012. 02).  O valor a ser pago à  Empresa Gomes 

Alvim  é referente a prestação de serviços de cozinheiras e auxiliar de cozinha nas dependências do DSEI-ALTO 

RIO SOLIMÕES referente aos meses de novembro e dezembro/2012. 03). O valor a ser pago à Empresa 

ADSERVIÇOS é frente a prestação de serviços de limpeza e conservação e higienização nas dependências do 

DSEI-ALTO RIO SOLIMÕES no mês de dezembro/2012  registrado para        04).  O pagamento da Empresa 

VIRTUAL SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA é frente ao mês de dezembro/2012.    21211.11.00 -  

FORNECEDORES POR INSUFICIENCIA DE CREDITOS/RECURSOS.                                                                                                                                                                                                                       

Fonte:   
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Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257026 Distrito Sanitário Especial Indígena Vale do Javari  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

257026 

A.M.O DOS 

SANTOS CNPJ 

03.637.983/0001-60 
 R$    83.430,00  R$0,00  R$ 0,00   R$             83.430,00  

257026 

VIRTUAL 

SISTEMAS DE 

IMPRESSÃO LTDA.     

CNPJ 

05.133.495.0001-40 

 R$       1.234,50  R$ 0,00  R$ 0,00   R$                1.234,50  

257026 

IMPERIAL 

RONDONIA  CNPJ 

09.134.888.0001-20 
 R$  3.256,71  R$ 0,00  R$ 0,00   R$                3.256,71  

Razões e Justificativas: 01) - O processo de reconhecimento de dívida da empresa A.M.O DOS SANTOS, 

decorrente de fornecimento de combustíveis e lubrificantes, encontra-se no DSEI-JAVARI, aprovado pela 

Consultoria Jurídica, aguardando apenas o orçamento para liquidação da despesa.   02) - A empresa VIRTUAL 

SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA, tem a receber  o  valor de R$ 1.234,50 (mil duzentos e trinta e quatro reais 

e cinquenta centavos) referente ao mês de dezembro/2012, conforme a NF 3068. Informamos que o saldo na conta 

295110101 - RP não processados a liquidar é de apenas R$ 188,70. 03) - O valor de R$3.256,71 que será pago à 

empresa IMPERIAL RONDONIA, é referente a  prestação de serviços de secretariados nas dependências do 

DSEI-JAVARI no período de 26/10/12 a 31/10/12. Informamos que o passivo é decorrente de prestação de 

serviços fornecidos após o término da vigência do contrato, que por sua vez foi prorrogado para não haver 

descontinuidade dos trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fonte:  

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257027  Distrito Sanitário Especial Indígena Manaus 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: Não houve processo de Reconhecimento de Passivos no exercício de 2011 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257028 Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus 

Linha Detalhe 

UG 

Credor 

(CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

257028 05.538.828/0001-11 R$         12.982,89 R$    12.982,89 R$   12.982,89  R$ 12.982,89  

257028 
04.498.805/0001-68 R$           4.674,00 R$      4.674,00 R$     4.674,00 

                

R$4.674,00  

257028 08.438.425/0001-99 R$           6.764,00 R$      6.764,00 R$     6.764,00 R$ 6.764,00  

257028 
04.196.645/0001-00 R$           4.000,00 R$      4.000,00 R$     4.000,00 

                

 R$ 4.000,00  

257028 02.341467/0001-20 R$           6.000,00 R$      6.000,00 R$     6.000,00 R$ 6.000,00  

257028 
09.560.026/0001-08 R$         60.000,00 R$    60.000,00 R$   60.000,00 

              

 R$ 60.000,00  

257028 
04.521.468/0001-82 R$           4.099,99 R$      4.099,99 R$     4.099,99 

                 

 R$ 4.099,99  

257028 
15.142.560/0001-58 R$           9.247,00 R$      9.247,00 R$     9.247,00 

                   

R$ 9.247,00  

257028 
13.449.663/0001-08 R$         31.498,00 R$    31.498,00 R$   31.498,00 

                

 R$ 31.498,00  

257028 
09.069.299/0001-05 R$         11.375,04 R$    11.375,04 R$   11.375,04 

               

 R$ 11.375,04  

257028 
127.707.362-72 R$           9.000,00 R$      9.000,00 R$     9.000,00 

                  

R$ 9.000,00  

257028 
13.014.490/0001-27 R$         30.319,06 R$    30.319,06 R$   30.319,06 

                

R$ 30.319,06  

257028 
01.631.853/0001-94 R$           4.910,20 R$      4.910,20 R$     4.910,20 

                 

 R$ 4.910,20  

257028 
03.505.156/0001-12 R$              699,00 R$         699,00 R$        699,00 

                    

 R$ 699,00  

257028 
09.648.661/0001-00 R$           3.350,00 R$      3.350,00 R$     3.350,00 

                 

 R$ 3.350,00  

257028 
10.503.494/0001-80 R$           2.656,99 R$      2.656,99 R$     2.656,99 

               

 R$ 2.656,99  
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257028 
15.472.414/0001-90 R$           5.515,10 R$      5.515,10 R$     5.515,10 

                

 R$ 5.515,10  

257028 
63.726.400/0001-79 R$              235,00 R$         235,00 R$        235,00 

                    

R$ 235,00  

257028 33.000.118/0001-79 R$         27.347,10 R$    27.347,10 R$   27.347,10 R$ 27.347,10  

257028 
09.648.661/0001-00 R$           6.000,00 R$      6.000,00 R$     6.000,00 

               

  R$ 6.000,00  

257028 04.290.584/0001-38 R$       127.490,00 R$  127.490,00 R$ 127.490,00 R$  127.490,00  

257028 
04.290.584/0001-38 R$       254.980,00 R$  254.980,00 R$ 254.980,00 

            

 R$ 254.980,00  

257028 
04.290.584/0001-38 R$         59.880,00 R$    59.880,00 R$   59.880,00 

             

  R$ 59.880,00  

257028 
06.237.665/0001-08 R$           2.099,96 R$      2.099,96 R$     2.099,96 

                 

R$ 2.099,96  

257028 
37.628.401/0001-09 R$           4.200,00 R$      4.200,00 R$     4.200,00 

                  

R$ 4.200,00  

257028 
10.969.189/0001-89 R$           2.543,62 R$      2.543,62 R$     2.543,62 

               

  R$ 2.543,62  

257028 
84.480.649/0001-47 R$ 16.094,95 R$    16.094,95 R$   16.094,95 

             

  R$ 16.094,95  

  
     

  

Razões e Justificativas: Os pagamentos não foram efetuados em razão das empresas não enviarem 

as notas fiscais dos serviços, ou, em alguns casos devido a não entrega dos materiais adquiridos. Apenas 

duas empresas que estão em destaque de cor verde, enviaram as notas fiscais mas os valores foram 

superiores aos empenhos estimativos. Apesar da solicitação  de remanejamento de recursos, o mesmo  não 

foi viabilizado até a data do encerramento do exercício de 2012. 295110100 – RESTO A PAGAR. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257029 Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afl.  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

      R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: NÃO EXISTE DADOS PARA CONSULTA. NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA E OU FINACEIRA EM 2011, CONSIDERANDO QUE ESTE DISTRITO INICIOU SUA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, SOMENTE A PARTIR DE FEV/12. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257030 Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: Informo que no ano de  2011 nossa UG não realizou movimentação financeira e 

orçamentária devido ainda não termos estrutura operacional para gerar despesas com reconhecimento de 

passivos por insuficiência de créditos ou recursos. Ficando sob responsabilidade da FUNASA e NEMS/AM 

(processo de transição) a gestão de nossos contratos.  Pelo exposto não preenchemos nenhum dado desta 

planilha. 

Fonte: 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257031  Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: NÃO HOUVE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS, O ORÇAMENTO 

DO DSEI ERA ENVIADOS PARA A UG DA FUNASA (255003) NO EXERCICIO DE 2011. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257032 Distrito Sanitário Especial Indígena Bahia  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: Feito diligência no sistema SIAFI  constatamos que não houve 

movimentação com despesas de exercício anteriores do elemento de despesas correspondente de nº 3339092.  

Fonte: 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257033 Distrito Sanitário Especial Indígena Ceará  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas:  Contas não utilizadas pela UG 257033. 

Fonte: 

Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257034 Distrito Sanitário Especial Indígena Maranhão  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: Nas contas abaixo não houve movimentação, portando não há saldos. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257035 Distrito Sanitário Especial Indígena MG/ES  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: Contas sem saldos 

Fonte: conrazao:"21211.11.00";"21212.11.00";21213.11.00";21215.22.00" e "21219.22.00" 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257036 Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

257036 279.915.989-34 378,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

257036 294.711.091-91 515,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

257036 063.242.901-15 378,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

257036 404.778.601-25 378,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

257036 *322.386.301-04 252,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Razões e Justificativas: As despesas com reconhecimento no decorrer do exercício de 2012, foi em 

razão de reajuste de 9,7649%, concedido conforme Termo de Apostilamento nº 04/2011, e assinado pelo 

proprietário na data de 12/09/2011, e publicados no DOU em 28/09/2011, passando o valor mensal do 

aluguel de 863,27 para 947,56. Estas diferenças de valores foram observadas somente no mês de 

janeiro/2012, vez que o proprietário do imóvel continuou emitindo os recibos desatualizados com o valor 

antigo, por este motivo foi aberto reconhecimento de dívida da diferença dos meses de outubro, novembro e 

Dezembro/2011.Despesas efetuadas com reconhecimento de dívidas de exercício anterior, pelo motivo dos 

servidores realizarem viagem em caráter emergencial, na época a Funasa  era responsável pela comunidade 

indígena, e os mesmos acionaram a Justiça para receber as diárias, conforme Parecer nº 

516/2012/CJU/AGU, de 11/06/2012. 333909236 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; 

333909214 - DIARIAS CIVIL. 

Fonte 
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Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257037 Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: SITUAÇÃO NÃO EXECUTADA, EM  2011 E 2012 

Fonte: 

 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257038 Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó Mato Grosso  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: Não houve inscrição nas contas contábeis. Tendo como base o Artigo 60 da 

Lei 4320/64, a qual veda a realização de despesas sem prévio empenho conscientizando-se da 

disponibilidade orçamentária existente, não houve dívidas inscritas. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257039 Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: As despesas por reconhecimento de dívida foram liquidadas no decorrer do 

exercício, ficando zerado o saldo final em 31/12/2012. 

Fonte: 

 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257040 Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

            

Razões e Justificativas: Com o advento do Decreto nº 7.336/2010, o Distrito Sanitário Especial Indígena 

Xavante tornou-se em 1º de janeiro de 2012, integrante da estrutura hierárquica do Ministério da saúde, 

através da criação da Secretária Especial Indígena - SESAI, sendo a partir de então uma Unidade gestora, 

exercendo uma parcela maior de autonomia e gerenciamento no âmbito de sua competência. Anteriormente 

a esta data, todas as atividades de gestão financeira e orçamentária eram atribuídas a Fundação Nacional 

de Saúde - FUNASA, entidade pela qual o DSEI Xavante pertencia. Em razão do exposto, a gestão do 

exercício de 2012 do DSEI Xavante não possuía nenhum reconhecimento de passivo por insuficiência de 

créditos ou recursos em nenhuma das contas contábeis. Porém, na transição do exercício de 2012 para o 

exercício de 2013, é  possível identificar que haverá reconhecimento de passivos, mas não há no momento 

possibilidade de mensurar em valores reais. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos                               

 

 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257041 Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: O valor total utilizado pela UG foi a somatória do valor do saque mais o 

valor da fatura. Fez-se necessário a utilização de crédito corporativo devido a aquisição de materiais e 

prestações de serviços urgentes nas unidades pertencentes ao DSEI Xingu. Principais Naturezas de Despesa 

foram: 339030 e 339039. 

Fonte: 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257042 Distrito Sanitário Especial Indígena Altamira  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: Não possui  Reconhecimento de passivos  com vigência em 2011. 

Em função da transição das ações de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA para o 

Ministério da Saúde – MS, por tanto não se aplica ao DSEI. 

Fonte:   

  



353 

 

 

Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  

 

 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257043 Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: NOS EXERCICIOS DE 2011, NÃO TEVE RECONHECIMENTO DE 

PASSIVO POR INSUFICIENCIA DE CREDITOS OU RECURSOS, APÓS ANALISE DAS CONTAS 

CONTABEIS: 21211.11.00; 21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 E 21219.22.00. 

Fonte: 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257044 Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: Após consulta no Plano de Conta do SIAFI desta UG: 257044 / DSEI 

Kaiapó do Pará verificou-se que não há saldo remanescente nem movimentação referente a 

Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos para o ano de 2011 e 2012. 

Considerando que o DSEI Kaiapó do Pará foi criado em 19/10/2010, pelo Decreto nº 7.336, e Revogado pelo 

Decreto nº 7.530 de 22/07/2011, sendo assim a UG, iniciou suas atividades financeiras e contábeis a partir de 

DEZ/2011 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257045 Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

257045 097.579.532-53 R$ 0,00 R$ 1.243,64 R$   1.243,64  R$ 0,00 

257045 228.426.082-91 R$ 0,00 R$ 1.240,64  R$   .240,64  R$ 0,00 

257045 135.729.462-04 R$ 0,00 R$ 1.681,50  R$  1.681,50  R$ 0,00 

257045 451.693.903-78 R$ 0,00 R$ 1.683,20  R$  1.683,20  R$ 0,00 

Razões e Justificativas: As despesas do CPF 097.579.532-53 e CPF 228.426.082-91, referem-se a diárias a 

servidor (Pregoeiro e Apoio da CPL da FUNASA) que não foram pagas devido a sobreposição de períodos, uma 

vez que deveriam retornar à Belém,  para depois irem para Altamira; mas com o intuito de diminuir  despesas para 

a instituição, foram  de Itaituba para Altamira. O problema só foi detectado no ato do pagamento, quando não 

tinha mais tempo hábil para resolver o problema, além do que os mesmos já tinham  prestado conta com os 

relatórios de viagem, o que gerou viagem encerrada. Sendo assim, reconhecida a dívida. A despesa do CPF 

135.729.462-04, também diárias a servidor da FUNASA, redistribuído para a SVS, solicitado para prestar serviço 

de controle vetorial na área de endemias nas aldeias do DSEI-RT e foi cadastrado no SCDP, pela SESAI, na 

época, como colaborador, o que ocasionou a devolução da PCD sem aprovação, porém o servidor já havia 

prestado o serviço. Sendo assim, reconhecida a dívida. A despesa do CPF 451.693.903-78, refere-se a serviço de 

aluguel de imóvel, Pessoa Física, que por falta de conhecimento do SEOFI na época, deixou de ser inscrito em 

Restos a Pagar em 2011. Sendo assim, reconhecida a dívida. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257046 Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

257046 05403418000163 0,00  2.800,00  2.800,00  0,00  

Razões e Justificativas: O lançamento registrado em “Movimento Credor” se justifica pela existência de 

uma nota fiscal emitida em 2012, porém referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2011. Já  o 

registro em “Movimento Devedor” representa o pagamento feito, em 2012, ao credor em destaque.   

Explica-se a existência de um Termo de Reconhecimento de Dívida (para o credor Serquip Tratamento de 

Resíduos PB LTDA, conforme nota fiscal 11827, no valor de R$ 2.800,00), em virtude de ser uma época de 

transição na saúde indígena, sendo manifestada através da sub-rogação dos contratos da FUNASA para o 

DSEI Potiguara.   Salienta-se que o serviço de coleta, tratamento de resíduos e destinação final das cinzas já 

havia sido prestado no mês de dezembro de 2011, porém a nota fiscal foi emitida com atraso, apenas no mês 

de janeiro.  Por fim, informa-se que o pagamento – ocorrido em 22 de março de 2012 – oriundo desta 

obrigação foi contabilizado na natureza de despesa 33.90.92. 

Fonte: SIAFI 2012 (transação “CONOB”) concomitante com o processo de pagamento do DSEI 

Potiguara sob nº 25058.000009/2012-28, datado de 10/01/2012. 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257047 Distrito Sanitário Especial Indígena Pernambuco 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas:        Informamos que não existe saldo nas contas contábeis 

21211.11.00,21212.11,00,21213.11.00,21215.22.00 ou 21219.22.00 referente a reconhecimento de passivos por 

insuficiência de  créditos no balancete de 2012. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257048 Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul  

Linha Detalhe 

UG 

Credor 

(CNPJ/CPF) 

Saldo 

Final em 

31/12/2011 

Movi

mento 

Devedor 

Mov

imento 

Credor 

Saldo Final 

em 31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: A folha de pagamento é contabilizada em Brasília e não nas UJ’s. 

Fonte: 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257049 Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: Todos empenhos foram pagos no exercício, não houve falta de pagamentos por 

insuficiência de recursos financeiros. 

Fonte: 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257050 Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas:  A UJ não registrou nenhum movimento de passivos por insuficiência de 

Créditos ou Recursos. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257051 Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

257

051 

.00.394.544/

0032-81 R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: 

Fonte: 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257052 Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

     R$ 0,00  R$ 0,00   R$ 0,00  R$ 0,00 

Razões e Justificativas: NÃO TIVEMOS RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, DO EXERCÍOCIO DE 2011 

PARA 2012, POIS ESTÁVAMOS EM PERÍODO DE TRANSIÇÃO DA FUNASA PARA SESAI COM 

CONTRATOS SUB-ROGADOS ATENDENDO NOSSAS NECESSIDADES. TIVEMOS TAMBÉM O 

CUIDADO PARA NÃO FAZERMOS DESPESAS SEM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA NÃO 

GERAR  RECONHECIMENTO DE PASSIVO POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO OU RECURSO. 

Fonte: 
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Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257053 Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

     R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00 

Razões e Justificativas: sem movimentação financeira.  

Fonte: SIOFI 

 

Quadro A.5.1. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

257054 Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2011 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2012 

    R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

Razões e Justificativas: 

Fonte: 
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ANEXO III – Suprimentos de Fundos – CPGF 

Código da UG 2 
257021 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

Não temos sistema de Cartão Corporativo no DSEI 
-               -                         -                        -    

-                -                         -                        -    

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 3 
257022 

Limite de Utilização da 

UG R$ 200.000,00  

Epaminondas Soriano da Silva  096.071.702-10   8.000,00  -                 5.049,71 
   5.049,71  

Jailza Gomes F. Pinheiro Teles 106.966.807-93 
  8.000,00  

-                  1.015,44 
   1.015,44  

Jose Elson da Silva Santos 138.384.662-68 
  8.000,00  

-                4.514,77 
   4.514,77  

Total Utilizado pela UG   -                  10.579,92  10.579,92  

Código da UG 4 
257023 

Limite de Utilização da 

UG R$ 19.000,00  

Amaraline de Oliveira 004.111.331-44 8.000,00 5.719,30 0,00 5.719,30 

Leonildo Caetano da Silva 163.392.234-00 

     

16.000,00  0,00           8.989,41            8.989,41  

Carlos Cicero da Silva   101.781.715-49 3.000,00 

     

1.658,14  0,00           1.658,14  

Raphael B. Falcão de Almeida 053.721.814-94 3.000,00 

     

2.800,00  0,00           2.800,00  

Total Utilizado pela UG      10.177,44            8.989,41          19.166,85  

Obs.: VALORES DIFERENTES  DO INFORMADO NA PLANILHA DA GESTÃO 

Código da UG 5 
257024 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

    -  -  -  -  

Observações: Não se aplica, considerando que não há registros de recomendações prévias 

        -  -  -  

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 6 
257025 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

    -  -  -  -  

     -  -                      -                        -    

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 7 
257026 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

                     -                         -                        -    

                     -                         -                        -    

Obs.:  Não se aplica ao Dsei - Javari.                -                         -                        -    

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 8 
257027 

Limite de Utilização da 

UG R$ 80.000,00  

André Marques Benchimol da Silva  808.325.712-53 8.000,00 0,00           1.824,30            1.824,30  

André Marques Benchimol da Silva 
 808.325.712-53 5.000,00 

0,00 
          2.615,50            2.615,50  

Edivan de Moura Borges 955.286.103-97 8.000,00 0,00           5.013,06            5.013,06  

Edivan de Moura Borges 955.286.103-97 6.000,00 0,00           5.270,34            5.270,34  
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Edivan de Moura Borges 955.286.103-97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

Alberto Barros dos Santos 078.171.852-04 8.000,00 0,00           7.307,02            7.307,02  

Total Utilizado pela UG   0,00         22.030,22          22.030,22  

Obs.:  Informo que para o servidor André Marques Benchimol da Silva foram concedidos 02 (dois) 

suprimentos de fundo; Edivan de Moura Borges (03) três Suprimentos de Fundo, sendo que o valor de R$ 

2.000,00 seria para saque, mas no entanto não foi utilizado; e para o Alberto Barros dos Santos foi concedido 

somente 01 (um) Suprimento de Fundo. TEM DIVERGÊNCIA DE VALORES EM RELAÇÃO  AOS 

VALORES INFORMADO NA PLANILHA DA GESTÃO.  

Código da UG 9 
257028 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

                     -                         -                        -    

       Não se aplica ao Dsei Médio 

Purus                    -                         -                        -    

                       -                         -                        -    

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 10 
257029 

Limite de Utilização da 

UG R$ 24.000,00  

Elson Coelho Meireles  124.220.532-20 PCSF 01      3.000,00   Saque O.B.            3.000,00  

Kennedy Luiz da Silva  533.639.063-15 PCSF 02      3.000,00   Saque O.B.            3.000,00  

Tais Ranjel  143.302.752-26 PCSF 03      4.000,00   Saque O.B.            4.000,00  

Total Utilizado pela UG      10.000,00                       -            10.000,00  

Código da UG 11 
257030 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

                     -                         -                        -    

OBS: APARTIR DESTE ANO DE 2013 É  QUE IREMOS PASSAR A OPERAR COM OS CARTÕES CORPORATIVOS 

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 12 
257031 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

                     -                         -                        -    

OBS:O DESI/AP e Norte do Pará não possui cartão coorporativo                      -                        -    

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 13 
257032 

Limite de Utilização da 

UG R$ 200.000,00  

Claudino Jorge M. da Silva 075.131.865-53 -  0,00 23.833,79         23.833,79  

Silvio Marques da Silva 114.298.605-53 -  1.751,92 26.669,73         28.421,65  

Carlos Alberto G. dos Santos 152.798.635-72 -  569,52 31.176,46         31.745,98  

Divino Barbosa da S. Sobrinho 168.284.705-59 -  24.530,00 17.367,69         41.897,69  

Elza de Souza Benevides 225.719.735-68 -  0,00 7.969,71           7.969,71  

Loureleno Alves de Oliveira 332.186.095-34  - 2.020,11 35.730,87         37.750,98  

Total Utilizado pela UG      28.871,55        142.748,25        171.619,80  

OBS. VALOR DE SAQUE LÍQUIDO, CONSIDERANDO DEVOLUÇÃO/GD.   BASE: JANEIRO/2013 

Código da UG 14 
257033 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

                     -                         -                        -    

                     -                         -                        -    

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    
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Código da UG 15 
257034 

Limite de Utilização da 

UG R$ 600.000,00  

Carlos Cesar Carvalho  107.021.803-00 

     

30.000,00  800,00 5.569,18           6.369,18  

Expedito Leandro de Sousa 206.856.293-68 

     

30.000,00  106,39 7.204,39           7.310,78  

Francisco Debaros 199.677.723-87 

     

30.000,00  13,50 2.223,15           2.236,65  

Iraneide da Graça dos S. Gomes 147.332.183-20 

     

30.000,00  190,00 1.358,00           1.548,00  

Ivaldo Andrade Passos 351.343.303-44 

     

30.000,00  1.919,95 9.343,75         11.263,70  

João Batista Brito Melo 042.057.073-04 

     

30.000,00  4.255,00 10.072,21         14.327,21  

João da Cruz Gomes da Silva 295.654.131-53 

     

30.000,00  837,63 5.265,52           6.103,15  

José Ribamar Carvalho Neves 134.045.042-91 

     

30.000,00  221,34 5.050,39           5.271,73  

Pedro Santos Silva 196.744.813-20  

     

30.000,00  1.153,68 1.593,95           2.747,63  

Raimundo Nonato Gusmão 179.492.463-91 

     

30.333,00  0,00 589,00              589,00  

Total Utilizado pela UG   

     

9.497,49          48.269,54          57.767,03  

Código da UG 16 
257035 

Limite de Utilização da 

UG R$ 119.594,02  

Ronaldo Verissimo Almeida 369.126.466-20 

     

16.000,00  

     

1.640,00  8.807,42         10.447,42  

José Assis Neto 438.163.986-34 

     

34.685,08  

     

7.523,89          19.197,48          26.721,37  

Julio Cesar Ferreira Lage 451.930.026-68 

     

13.000,00  

        

920,00          11.078,13          11.998,13  

Julio Vital Soares 466.075.796-04 

     

16.800,00  

     

4.130,02            7.548,85          11.678,87  

Fatima das Dores Silva 481.486.606-20 

     

35.000,00  

   

17.079,49          17.961,52          35.041,01  

Wallace Rocha Siqueira 980.457.177-34 

     

24.000,00  

     

9.810,00          13.897,22          23.707,22  

Total Utilizado pela UG      41.103,40          78.490,62        119.594,02  

Código da UG 17 
257036 

Limite de Utilização da 

UG R$ 2.500,00  

Maria de Jesus Oliveira 175951501-91 2.500,00        -  3.319,00 3.319,00 

    -  -  -  -  

Total Utilizado pela UG                  -              3.319,00            3.319,00  

Código da UG 18 
257037 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

      -  -  -  

Não se aplica, considerando que o DSEI Araguaia não aderiu ao Sistema. 

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 19 
257038 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

      -  -  -  

Obs: Não utilizou Cartão Corporativo em 2012. -  -  

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    
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Código da UG 20 
257039 

Limite de Utilização da 

UG R$ 190.000,00  

José Nereu Carmona 079.039.952-00 

       

8.000,00  -            4.273,90            4.273,90  

Pedro Argemiro de Arruda 103.083.181-53 

       

8.000,00  -          20.244,15          20.244,15  

Nilzete Benedita de Queiroz 109.091.171-87 

       

4.000,00  

     

1.255,00  2.769,63           4.024,63  

Anastácio Rodrigues da Cunha 138.239.651-15 

       

8.000,00  -          17.167,50          17.167,50  

Saturnino de Jesus 156.185.281-34 

       

8.000,00  

     

1.205,00  13.298,25         14.503,25  

Enoc Dias Reis 209.158.451-72 

       

8.000,00  -            7.971,46            7.971,46  

Maria Amélia Moreira da Cruz 304.133.201-97 

       

8.000,00  -            2.545,00            2.545,00  

Zilma Aparecida Gonçalves 324.550.111-00 

       

8.000,00  -            8.000,00            8.000,00  

Donato Ferreira da Silva 396.510.531-00 

       

8.000,00  -               287,04               287,04  

João Martins de Souza 415.833.021-15 

       

8.000,00  

        

440,00  14.672,00         15.112,00  

José Ferreira de Figueiredo 452.199.071-15 

       

8.000,00  -            5.151,76            5.151,76  

Luiz Roberto Dias 570.436.551-53 

       

8.000,00  -          13.298,28          13.298,28  

Total Utilizado pela UG        2.900,00        109.678,97        112.578,97  

Código da UG 21 
257040 

Limite de Utilização da 

UG R$ 160.000,00  

Miguel Rodrigues Moreira 204.907.711-49 

       

8.000,00  -  7.680,00 7.680,00 

Elizabeth Teixeira dos Anjos 270.753.031-04 

       

4.000,00  -  1.906,31 1.906,31 

Adélio da Silva Junior 346.704.831-53 

       

3.000,00  -  0,00 0,00 

José Miguel de Oliveira 181.059.981-49 

       

8.000,00  -  4.862,62 4.862,62 

Rafaela Regina Maldaner 018.361.201-92 

       

8.000,00  -  3.176,17 3.176,17 

Total Utilizado pela UG                  -    17.625,10         17.625,10  

Código da UG 22 
257041 

Limite de Utilização da 

UG 

R$ 50.000,00  

Dalmo Manoel da Silva 181.187.801-63        8.000,00       2.500,00  4.465.20           6.965,20  

Ortecindo Francisco da Silva 177.335.451-53      14.444,00  -   11.266.89          11.266,89  

Raimundo Martins da Silva 450.132.845-20        8.000,00  -            7.000,00            7.000,00  

Total Utilizado pela UG        2.500,00          22.732,09          25.232,09  

Código da UG 23 
257042 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

    -  -  -  -  

    -  -  -  -  

  NÃO SE APLICA AO DSEI     -  -  -  

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 24 
257043 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  
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      -  -  -  

      -  -  -  

Não houve utilização do Cartão de Crédito Corporativo por 

esta UJ.   -  -  

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG  25 
257044 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

      -  -  -  

      -  -  -  

OBS. O DSEI Kaiapó do Pará não possui Cartão de Crédito Corporativo.- -  

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 26 
257045 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

      -  -  -  

      -  -  -  

 NÃO SE APLICA AO DSEI     -  -  -  

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 27 
257046 

Limite de Utilização da 

UG R$ 8.000,00  

Matilde  Barbosa de Farias Cabral 

132.140.634-
72 8.000,00 -  2.818,00           2.818,00  

    -  -  -  -  

Total Utilizado pela UG   -            2.818,00            2.818,00  

Código da UG 28 
257047 

Limite de Utilização da 

UG R$ 2.500.000,00  

Cleudo Romero de Souza 100.702.304-04      16.000,00       1.330,00          14.616,72          15.946,72  

Marivalda de  Farias Brito Broba 124.339774-87      16.000,00       1.000,00          61.542,00          62.542,00  

Maria do Socorro  B. R. e Silva 125.498.004-00      16.000,00       1.889,00          30.237,11          32.126,11  

Marlene da Silva R. Torres 148.389.404-59      16.000,00     26.910,00          11.578,74          38.488,74  

Cícera Maria da Silva 184.359.124-34      16.000,00       6.484,30          44.671,30          51.155,60  

Marcos  Aurélio Barbosa Leal 192.014.944-91      16.000,00       1.730,00            9.043,36          10.773,36  

Maria Luiza de Queiroz 

333.869.944-15      16.000,00          395,00          47.874,00          48.269,00  

Martha Solange de Oliveira 373.496.514-49      16.000,00       1.850,00          43.152,28          45.002,28  

Urias de Lavor 561.304.654-91      16.000,00       2.200,00          38.867,12          41.067,12  

Samuel  Lobo Maia 166.288.964-04      16.000,00  -          88.000,00          88.000,00  

António  Pinto 186.081.594-49      16.000,00  -          39.600,84          39.600,84  

Antônio de  Carvalho  Sá 248.921.734-87      16.000,00  -          31.930,61          31.930,61  

Total Utilizado pela UG      43.788,30        461.114,08        504.902,38  

Código da UG 29 
257048 

Limite de Utilização da 

UG R$ 100.000,00  

Mirca Morva Longoni 
535.877.239-

15 
Não 

definido -  
5.255,03 5.255,03 

Marcos Araujo dos Santos 

069.978.848-

06 
Não 

definido -  1.283,17 
          1.283,17  

Vera Regina R. Taques da Silva 

Dias 

697.333.849-

68 
Não 

definido         310,00               320,00               630,00  
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Total Utilizado pela UG           310,00            6.858,20            7.168,20  

Código da UG 30 
257049 

Limite de Utilização da 

UG R$ 80.000,00  

Adinoildes  Souza S. Grieger 144.588.022-91 

Não 

definido -  693,00              693,00  

Adinoildes de Souza S. Grieger 144.588.022-91 

Não 

definido -  1.800,00           1.800,00  

Adinoildes de Souza S. Grieger 144.588.022-91 

Não 

definido -  1.120,75           1.120,75  

Adinoildes de Souza S. Grieger 144.588.022-91 

Não 

definido -  1.450,00           1.450,00  

Alcimar G. Galvão 139.087.742-68 

Não 

definido -  1.931,98           1.931,98  

Alcimar G. Galvão 139.087.742-68 

Não 

definido -  25,00                25,00  

Alcimar G. Galvão 139.087.742-68 

Não 

definido -  600,00              600,00  

Alcimar G. Galvão 139.087.742-68 

Não 

definido -  3.530,65           3.530,65  

Alcimar G. Galvão 139.087.742-68 

Não 

definido -  7.571,95           7.571,95  

Alcimar G. Galvão 139.087.742-68 

Não 

definido -  1.466,40           1.466,40  

Jair  M. Oliveira 058.476.642-49 

Não 

definido -  2.907,50           2.907,50  

Jair  M. Oliveira 058.476.642-49 

Não 

definido -  1.890,00           1.890,00  

Jair M. Oliveira 058.476.642-49 

Não 

definido -  2.813,70           2.813,70  

Jair  M. Oliveira 058.476.642-49 

Não 

definido -  700,00              700,00  

Jair M. Oliveira 058.476.642-49 

Não 

definido -  1.975,58           1.975,58  

Nilton S. Santos 272.534.572-34 

Não 

definido                -    1.689,10           1.689,10  

Total Utilizado pela UG                  -            32.165,61          32.165,61  

Em virtude da execução das ações da saúde indígena frequentemente demandar a realização de despesas de 

pequenos vultos e pronto pagamentos, comumente sem previsibilidade de acontecer, e que dada a urgência no 

atendimento, visando a não interrupção das atividades desenvolvidas, não podem aguardar o processo normal 

de contratação em função do tempo demandado para a sua conclusão.  Tendo em vista ainda a complexidade 

envolvida nas ações  de saúde indígena que hoje são executadas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena 

através dos Distrito Sanitários Especiais Indígenas, e por compreender que a população indígena possui 

características culturais e sociais impares, foram as razões que levaram o Gestor a optar pelo uso dessa 

medida excepcional. A Saúde da população indígena exige um modelo complementar e diferenciado de 

serviços, voltados para proteção, promoção e recuperação da saúde. Tivemos a preocupação de maneira a 

assegurar, que a aplicação de tais recursos estava em conformidade com a legislação vigente. 

Código da UG 31 
257050 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

                     -                         -                        -    

A UJ não registrou nenhum movimento nos exercícios de 2010, 2011,2012 por meio da Conta Tipo "B" nem por meio do Cartão 

de Crédito Corporativo (Série Histórica), como também não usou de Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (CPGF), 

pois até o momento não achamos necessários o uso de tais procedimentos. 

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 32 
257051 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  
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      -  -  -  

      -  -  -  

O DSEI Leste de Roraima não utilizou o Cartão de Crédito Corporativo no exercício 2012 

Total Utilizado pela UG                  -                         -                        -    

Código da UG 33 
257052 

Limite de Utilização da 

UG R$ 0,00  

      -  -  -  

OBS: A coordenação do Distrito Yanomami está programada para não utilizar o Cartão Corporativo, tendo em vista a dificuldade 

nos exercícios anteriores nas prestações de contas por parte do portador, licitamos toda a demanda de necessidade desta UG, para 

não haver a necessidade de utilizarmos o cartão corporativo em 2012. 

Total Utilizado pela UG                    -                         -                        -    

Código da UG 34 257053 Limite de Utilização da UG R$ 50.000,00  

Francisco A. de Souza Junior 043.975.799-11 R$ 8.000,00  R$ 610,00              R$ 2.437,44 R$ 3.047,44  

Adair da Silva Carvalho 163.887.200-72 R$ 8.000,00 R$ 6.305,00         R$ 12.323,78 R$  18.628,78 

Lauro Vieira de Lima 324.759.500-72 R$ 8.000,00 R$4.140,00    R$ 4.592,87 R$ 8.732,87  

Otoni Alves Passos 860.551.949-53 R$ 8.000,00 R$ 4.442,00 R$ 6.046,58  R$ 10.488,58  

Total Utilizado pela UG      15.497,00          25.400,67          40.897,67  

Código da UG 35 257054 Limite de Utilização da UG R$ 450.000,00  

Lilian de Oliveira Barbosa 
885.157.531-20 R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 15.875,11 R$ 15.875,11 

José Amadeu Moreira 
107.782.412-20 R$ 28.000,00 R$ 1.200,00 R$ 26.643,84 R$ 27.843,84 

Ivan Trindade Mendes 
237.704.303-87 R$ 20.000,00 R$ 1.000,00 R$ 18.473,07 R$ 19.473,07 

Luis Carlos Pereira da Costa 
251.410.401-78 R$ 24.000,00 R$ 220,00 R$ 22.934,66 R$ 23.154,66 

Nadja Mara Moreno Barbosa 
307.611.901-04 R$ 12.000,00 R$ 1.700,00 R$ 4.516,84 R$ 6.216,84 

Raimundo Nonato Filho 
324.063.631-04 R$ 32.000,00 R$ 770,00 R$ 28.538,33 R$ 29.308,33 

Lucivanda O.de Souza Correia 
377.040.365-72 R$ 26.000,00 R$ 1.500,00 R$ 22.159,81 R$ 23.659,81 

Paulo Sesar Lopes Barbosa 
391.689.801-91 R$ 20.800,00 R$ 850,00 R$ 15.589,78 R$ 16.439,78 

Total Utilizado pela UG   R$7.240,00       R$154.731,44        R$161.971,44  

Total Utilizado pela UJ   R$171.885,18   R$   1.147.551,12  R$ 1.319.436,30 
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ANEXO IV – Prestação de Contas do Suprimento de Fundo 

 

 

Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 3 

         

22.000,00  0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    
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Fonte: 257021 - ALTO JURUÁ - Em determinadas situações, a legislação permite à Administração Pública a utilização de sistemática especial para realizar gastos que, pela natureza ou 

urgência, não possam aguardar o processamento normal de despesa pública. Trata-se do regime de adiantamento ou suprimento de fundos. Regime de adiantamento ou suprimento de fundos consiste na 

entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. No exercício de 2012, 

ano que também houve uma troca de gestor, momento pelo qual o DSEI passava por um momento instabilidade administrativo o que levou essa nova gestão fazer uso de 03 suprimentos de fundos por 

razões excepcionais tais: Surto de H1N1 no município de Feijó; Campanha de Vacinação dos Povos Indígenas -MVPI/2012 e Intervenção no sistema de abastecimento de água, que teve seu poço 

contaminado por coliformes fecais. Porém para que o recurso fosse utilizado de maneira eficaz e razoável, foram adotadas algumas medidas de controle interno tais: acionamento da comissão de 

recebimento para que pudessem receber e conferir o material/serviço adquirido, se confere com os mesmo solicitados, ainda a designação de um servidor diferente do suprido para atestar o material 

recebido ou serviço prestado e conferir nas notas fiscais e verificar se não continha rasuras, abreviaturas ou entrelinhas. Como resultado Obtido: Através das ações coordenadas pelos setores responsáveis 

para qual cada suprimento foram emitido, as ações foram conduzidas de forma satisfatória, solucionando o fato gerador do suprimento.    
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 
                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 
                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 
                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 
                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

3 10.579,92 

0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257022 - ALTO RIO PURUS 

  



369 

 

Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 2 8.519,30 0 0,00 0 0,00 3 10.647,55 0 0,00 0 0,00 

Fonte: 257023 - AL-SE - Foram realizadas pelos os supridos todas as despesas dentro do período da aplicação estabelecido no ato da concessão contendo: documentos comprobatórios originais 

das aquisições dos materiais e dos serviços contratados (Notas ficais), organizados por elemento de despesa e atestados pelo demandante das despesas, demonstrativo das despesas realizadas se encontra 

com os respectivos comprovantes, todas as faturas foram fornecidas pela instituição operadora do cartão de pagamento do Governo Federal e as classificação das despesas de acordo com os elementos 

adequados. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Análise Crítica: O Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro-AM tornou-se Unidade Gestora Plena apenas no final do 2º semestre de 2012, ou seja, Unidade 

Executora.  

Fonte: 257024 - ALTO RIO NEGRO 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257025 - ALTO RIO SOLIMÕES - NÃO SE APLICA AO DSEI-ALTO RIO SOLIMÕES. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257026 -JAVARI - OBS: NÃO SE APLICA AO DSEI JAVARI. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257027 - MANAUS - Obs.: Todos os Suprimentos de Fundo concedidos através de CPGF foram comprovados. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257028 -MEDIO RIO PURUS -   O DSEI MRP não fez uso de   Suprimento de Fundos em 2012, devido às dificuldades encontradas para o cadastramento da Proposta de Adesão ao 

Cartão Corporativo  junto à Ag. Do Banco do Brasil em Lábrea-Am, sendo que a documentação necessária para viabilizar esse procedimento encontra-se em andamento junto a agencia. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas   

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 3 

         

10.000,00  0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257029 - MEDIO RIO SOLIMÕES. Prestação de contas analisadas e aprovadas pelo gestor financeiro e, o ordenador de despesas em tempo habil, de 2010 e 2011. Esta UG não dispõe 

de CPGF. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 
10 R$ 38.000,00  4 

     

32.000,00  0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: 257030 - PARINTINS - De acordo com a Lei 4.320/64 e Decreto 93.872/96 inciso 03, os suprimentos concedidos no ano de 2011 e 2012 no valor de R$ 32.000,00 e R$ 38.000,00 

respectivamente foram essenciais no atendimento de despesas emergenciais  de pequenos vultos, que supriram as necessidades das Casais e da sede do DSEI, com aquisição  de alimentos, materiais, 

medicamentos, serviços e manutenção de bens,  que possibilitaram a continuidade das ações de atenção a saúde dos indígenas, visto que o DSEI Parintins passava por momentos de transição  da  

FUNASA para a SESAI (Decreto 7.366/2010). E até meados de 2011 o DSEI não tinha nenhum contrato em vigência, que garantisse as ações de proteção, promoção  e recuperação  da saúde dos povos 

indígenas, sendo que os contratos estavam na FUNASA  ou no NEMS/AM. Desta forma os suprimentos de fundos cobriram despesas executadas que minimizaram as carências da gestão do DSEI.  

Somente no ano de 2012 que o DSEI começou a se estruturar como UG e instruir ao primeiros processos, ainda não temos todos os contratos que possam atender toda demanda do DSEI, por isso o 

suprimento de fundo ainda é necessário para custear as despesas de pequenos vultos.  
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257031 - AMAPÁ/NORTE PARÁ - Não tivemos despesas com suprimento de fundo 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    37 

   

171.619,80  0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257032 - BAHIA 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    1 

       

5.818,85  10 

       

9.797,02  

Fonte: 257033 -CEARÁ 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    
 41 57.767,03  

0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257034 -MARANHÃO 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    
23 

   

119.579,11  0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257035 - MG/ES - "199110600". ou >concpr. Informa todos os sup. fundos concedidos em 2012(todos tiveram suas contas aprovadas). 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    3 

 

3.319,00  0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257036 - MATO GROSSO DO SUL -  Despesas pagas com Suprimento de Fundos de pequenos vultos em atendimento emergencial  à Casai de Campo Grande/MS, motivo pela qual, da 

inexistência de Ata de Registro de Preço vigente ou Processo de Prestação de Serviços em aberto  com: reparos elétricos, hidráulicos, máquinas e equipamentos., aquisição de materiais de consumo, etc. 

As aplicações dos recursos foram efetuadas legalmente dentro dos critérios estabelecidos em conformidade com a legislação vigente. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 41 

       

106.211,72  0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257037 - ARAGUAIA - Os Suprimentos de Fundos teve como finalidade atender despesas eventuais de pronto pagamento, e que foram observados os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade e da igualdade, além de garantir a aquisição mais vantajosa para a administração pública.  

Todas as concessões foram devidamente identificadas as motivações dos atos, demandas da unidade, e a definição de valores compatíveis com as demandas, 

vinculando o gasto com o suprimento de fundos. 

Os Suprimentos concedidos e aplicados atingiram seus objetivos, que dos R$ 106.211,72 aplicados no exercício de 2012 foi da seguinte forma: 

R$ 42.880,00 elemento de despesas 3390-48 (pagamento de ajuda de custo a indígenas em deslocamento para tratamento de saúde); 

 R$ 32.121,47 elemento de despesas 3390-39 (serviços de terceiros pessoa jurídica, que atendeu a área de saneamento, DIASI, Casai/Goiânia e sede do DSEI-Araguaia);  

R$ 29.955,21 elemento de despesas 33.90-30 (material de consumo que atendeu a área de saneamento, DIASI, Casai/Goiânia e sede do DSEI-Araguaia);  

R$ 1.255,04 elemento de despesas 3390-47 (obrigações tributarias e contributivas, pagamento de licenciamento de veículos). 

A Concessão de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B”) foi para atender as necessidades do DSEI-Araguaia nas despesas urgentes e de pronto pagamento e que não foi disponibilizado pelo nosso banco 

de relacionamento (BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA), o cartão coorporativo, apesar de nossa insistência desde que o Distrito passou a Unidade Gestora. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257038 - KAIAPÓ MATO GROSSO Análise Crítica: Tendo em vista que todas as compras e/ou contratação de serviços comuns ou de engenharia seguiram a tramitação 

burocrática dos processos licitatórios das modalidades previstas nas leis 8.666/93 e 10.520/2002, esta UG. 257038 não se utilizou de Suprimentos de Fundos e nem tem conta do tipo 

"B", vez que se trata de medida excepcional. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0                   -    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    30 

   

114.126,06  14 

     

72.535,02  0 

                  

-    

Fonte: 257039 - CUIABÁ - OBS: Todas as PC's dos CPGF foram aprovadas. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    4 

     

17.625,10  0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257040 - XAVANTE - A utilização do Suprimento de Fundos pelo DSEI Xavante está fundamentada na legislação vigente, especialmente o Artigo 47, Paragrafo Único, Inciso I, 

referente à redação dada pelo Decreto nº 7.372 de 2010: "com relação ao Ministério da Saúde, atender as especificidades decorrentes da assistência à saúde indígena". Neste sentido, devido às 

especificidades e natureza de atividade em campo ou seja, em aldeias indígenas, onde ocorrem situações de emergência não previstas nos instrumentos de planejamento logísticos e de programação 

orçamentária e financeira, inerentes a serviços de pequeno vulto, como define e determina a legislação em vigor. Sendo assim, é de vital importância a utilização desse procedimento administrativo e 

financeiro para o cumprimento das nossas metas e atividades. A aplicação financeira se processou conforme a legislação vigente e os resultados foram satisfatórios. Salvo melhor juízo, essa é as 

considerações para a continuidade do uso do suprimento de fundos. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    
4 

   
23.874,71  0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257041 - XINGU 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257042 - ALTAMIRA - Em virtude da justificativa  esplanada no QUADRO A.5.11 se aplicar no quadro em tela-Prestação de Contas de Suprimento de Fundos (conta tipo B e CPGF); 

Os dados dos anos 2010, 2011 e 2012 a serem informados na planilha  não se aplica ao DSEI.   
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257043 -GUAMÁ TOC - NOS EXECISIOS DE 2011 E 2012 A UG 257043 NÃO REALIZOU DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO CONTA TIPO B E CPGF. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257044 - KAIAPÓ PARÁ - Justificativa: O Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará foi criado em 19/10/2010, pelo Decreto nº 7.336, e Revogado pelo Decreto nº 7.530 de 

22/07/2011, esta UG, iniciou suas atividades financeiras e contábeis a partir de DEZ/2011, em 2010, 2011 e 2012 não utilizou  Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF). 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257045 - TAPAJÓS - Tivemos um suprimento de fundos no valor de R$ 616,00, concedido a servidora Antonia Neusa Oliveira Santos, CPF nº 324.219.822-00, através de OB,(feito sob 

orientação da servidora Eliane Lopes/SESAI, que se encontrava no DSEI-RT), para a aquisição de 02 nobreak, que devido a queda de energia na rede geral da cidade, ocasionou a perda total dos 

equipamentos existentes no DSEI. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    01 

   

2.818,00  0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257046 - POTIGUARA - Inicialmente, vimos ressaltar a necessidade de uma correção que deve ser realizada nos valores constantes no quadro A.13.1 (Despesa com Cartão de Crédito 

Corporativo por UG e por Portador), já informados na primeira remessa do Relatório de Gestão. Na realidade, no campo “valor – Fatura”, a quantia correta aplicada pelos portadores do cartão de crédito 

corporativo desta UJ foi apurada em R$ 2.818,00, ao invés de R$ 5.818,85 (este deve ser desconsiderado). Desta feita, durante o exercício financeiro de 2012, houve aplicação no montante de R$ 

2.818,00 por parte dos portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal do DSEI Potiguara, isto é, foram realizadas despesas nesta quantia através de suprimentos de fundos.  
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    72 

   

504.902,38  45 

   

319.145,91  0 

                  

-    

Fonte: 257047 - PERNAMBUCO - As prestações de contas do Suprimento de Fundos, são realizados no limite do prazo legal conforme legislação vigente obriga a cumprir. As análises nas 

comprovações verificam-se as relações aos prazos, bem como, aos documentos apresentados e se o recurso que foi disponibilizado foi aplicado conforme previsto em lei. Busca-se sempre a melhoria na 

qualidade na análise dos processos de suprimento de fundos, mediante verificação na consistência dos valores apresentados, vigências, no sentido de garantir os devidos registros no que se diz respeito 

aos documentos. Nos quadros sobre Prestação de Contas, aguardando análise, em análise e Prestação de Contas não aprovadas, temos situação que justifique preenchimento de tais quadros. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 11 

           

9.989,47  1 

       

2.976,35  0 

                  

-    3 

       

6.738,20  0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257048 - LITORAL SUL - PC não Apresentadas - Todas as PC´s foram apresentadas e aprovadas; PC Aguardando Análise  - Todas as PC´s foram apresentadas e aprovadas, não tem 

nenhuma aguardando análise; PC em Análise  - Todas as PC´s foram apresentadas e aprovadas, não tem nenhuma em análise; PC não Aprovadas  - Todas as PC´s foram aprovadas. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    11 

     

32.165,61  2 

       

8.176,69  0 

                  

-    

Fonte: 257049 -PORTO VELHO - Desde a publicação da portaria nº 5.355, de 25 de janeiro de 2005, ficou restrito a utilização de suprimento de fundos através da conta tipo B. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257050 - VILHENA - A UJ não registrou nenhum movimento nos exercícios de 2010, 2011,2012 por meio da Conta Tipo "B" nem por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série 

Histórica), como também não usou de Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (CPGF), pois até o momento não achamos necessários o uso de tais procedimentos. 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257051 - LESTE DE RORAIMA 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257052 - YANOMAMI - Razões e Justificativas: NÃO TEMOS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, POIS NÃO UTILIZAMOS O CARTÃO DE 

CRÉDITO CORPORATIVO, POIS PLANEJAMOS USAR OS SERVIÇOS E COMPRA DE MATERIAIS ATRAVÉS DE LICITAÇÕES.  
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    9 

     

40.897,67  0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257053 - INTERIOR SUL 
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Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  

PC não 

Apresentadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aguardando 

Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC em Análise 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC não 

Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    0 

                  

-    

PC Aprovadas 0 

                     

-    0 

                  

-    0   30 

   

161.971,44  0 

                  

-    0 

                  

-    

Fonte: 257054 - TOCANTINS 

Fonte: 
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ANEXO V– Suprimento de Fundos – DSEI 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257021- Distrito Sanitário Especial Indígena Alto  Rio  Juruá 

 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 

- - - - 3 10.5
79,92 

10.5
79,92 

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257022 – Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus 

 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 2 

   

8.519,30  1 

     

1.658,14  2 

     

8.989,41  

         

19.166,85  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257023 – Distrito Sanitário Especial Indígena AL/SE 
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012             

                      

-    

2011             

                      

-    

2010             

                      

-    

Fonte:257024 – Distrito Sanitário Especial Alto Rio Negro 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valor
es em R$ 1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257025 – Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões - NÃO SE APLICA AO 

DSEI 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257026 – Distrito Sanitário Especial Vale do Javari - NÃO SE APLICA AO DSEI 
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo 

“B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 1 

      

600,00      5 

   

22.030,22  

         

22.630,22  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257027 – Distrito Sanitário Especial Indígena Manaus  ¹Obs.: O Suprimento de Fundo de 

Conta Tipo "B" concedido, foi feito através de Ordem Bancária de Pagamento - OBP.  ²Obs.: O valor 

informado na coluna "c" é correspondente o valor pago na fatura e prestado conta. 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257028 – Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus - O DSEI MRP não fez uso de 

pagamentos por meio de Cartão de Crédito Corporativo em 2012, devido às dificuldades encontradas para o 

cadastramento da Proposta de Adesão junto à Ag. do Banco do Brasil em Lábrea-AM, sendo que a 

documentação necessária para viabilizar esse procedimento encontra-se em andamento na referida agencia. 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    3 

   

10.000,00  0 

                

-    

         

10.000,00  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257029 –Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afl.   OBS: NOS 

EXERCICIOS DE 2010 E 2011, NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NESTA 

UG. 
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 10 

              

-    20 

   

38.000,00  0 0,00 

         

38.000,00  

2011 4 

              

-    8 

   

32.000,00  0 0,00 

         

32.000,00  

2010 0 

              

-    0 

0

,00 0 0,00 0,00 

Fonte:257030 – Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins.  Informo que nossa UG ainda não 

estar operando  despesas com o CPGF relacionadas com suprimento de fundos, somente com conta de saque 

(OBP), estamos iniciando o processo para adquirir o CPFG ainda neste primeiro semestre. Pelo exposto não 

foi possível o preenchimento os dados da coluna FATURA. 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257031 – Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará - NÃO HOUVE 

DESPESAS REALIZADAS COM O CARTÃO CORPORATIVO NEM EM 2010, 2011 E 2012, CARTÃO 

REFERE-SE A DESPESAS DE EMERGENCIA E AS AQUISIÇÕES FORAM FEITAS ATRAVÉS DE 

PROCESSOS LICITATORIOS, OS SERVIDORES SE RECUSAM A TAL ATRIBUIÇÃO. DEVIDO A 

FALTA DE CONHECIMENTO E QUE REQUER MUITA ATENÇÃO E RESPONSABILIDADE. 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    67 

   

28.871,55  29 

 

142.748,25  

       

171.619,80  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257032 – Distrito Sanitário Especial Indígena Bahia 

 

  



405 

 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    1 

     

5.818,85  

           

5.818,85  

2010 0 

              

-    0 

                

-    10 

     

9.797,02  

           

9.797,02  

Fonte:257033 – Distrito Sanitário Especial Indígena Ceará -A concessão de Suprimentos de Fundos 

relativas aos exercícios 2010/2011, foram executadas estritamente à necessidade do serviço de assistência à 

saúde indígena em decorrência do caráter emergencial, especialmente na aquisição de medicamentos pós 

operatório, imediatos, e nos casos de serviços funerais e outros serviços previstos na Portaria Nº 747/GM de 

22 de abril de 2004, pontualmente, até que nos submetêssemos ao processo licitatório para contratação dos 

serviços necessários. Ao mesmo tempo após a transição do SASI-SUS da FUNASA para o Ministério da Saúde 

(2010/2011), foram realizados também consertos nos SAA's visto a insuficiência de profissional e a  incipiência 

da unidade gestora para viabilizar  os processos licitatórios em questão, e a emergência para o acesso a água 

potável para famílias  indígenas na ocasião. 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2

012 
-  - 

41

  

9

. 497,49 
41  

48.26

9,54  

57.7

67,03 

2

011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2

010   

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257034 – Distrito Sanitário Especial Indígena Maranhão 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    

10

0 

   

41.088,49  38 

   

78.490,62  

       

119.579,11  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257035 – Distrito Sanitário Especial Indígena  MG/ES - "199962401" e "199962402". 

Informado valor e quantidade de saques e faturas pagas. 
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 
0 

              

-    0 

                

-    3 

     

3.319,00  

           

3.319,00  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257036 – Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso Sul  

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 
41 

106.211,72 0 

                

-    0 

                

-    

       

106.211,72  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257037 – Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia - Os Suprimentos de Fundos teve como 

finalidade atender despesas eventuais pronto pagamento, e que foram observados os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, além de garantir a aquisição mais vantajosa 

para a administração pública.  

Todas as concessões foram devidamente identificada a motivação do ato, demandas da unidade, e a definição 

de valores compatíveis com a demanda, 

Vinculando o gasto com o suprimento de fundos. 

Os Suprimentos concedidos e aplicados atingiram seus objetivos, que dos R$ 106.211,72 aplicados no exercício 

de 2012 foi da seguinte forma: 

R$ 42.880,00 elemento de despesas 3390-48 (pagamento de ajuda de custo a indígenas em deslocamento para 

tratamento de saúde); 

 R$ 32.121,47 elemento de despesas 3390-39 (serviços de terceiros pessoa jurídica, que atendeu a área de 

saneamento, Diasi, Casai/Goiânia e sede do DSEI-Araguaia);  

R$ 29.955,21 elemento de despesas 33.90-30 (material de consumo que atendeu a área de saneamento, Diasi, 

Casai/Goiânia e sede do DSEI-Araguaia);  

R$ 1.255,04 elemento de despesas 3390-47 (obrigações tributarias e contributivas, pagamento de 

licenciamento de veículos). 

A Concessão de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B”) foi para atender as necessidades do DSEI-Araguaia 

nas despesas urgentes e de pronto pagamento e que não foi disponibilizado pelo nosso banco de 

relacionamento (BANCO DO BRASIL, AGENCIA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA), o cartão coorporativo, 

apesar de nossa insistência desde que o Distrito passou a Unidade Gestora. 
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura 

Tota

l (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257038 – Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó MT -  Tendo em vista que todas as 

compras e/ou contratação de serviços comuns ou de engenharia seguiram a tramitação burocrática dos 

processos licitatórios das modalidades previstas nas leis 8.666/93 e 10.520/2002, esta UG. 257038 não se 

utilizou de Suprimentos de Fundos e nem tem conta do tipo "B",  vez que se trata de medida excepcional. 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura 

Tota

l (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    3 

     

2.900,00  27 

 

111.226,06  

       

114.126,06  

2011 0 

              

-    0 

                

-    14 

   

72.535,62  

         

72.535,62  

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257039 – Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    4 

   

17.625,10  

         

17.625,10  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257040 – Distrito Sanitário Especial Indígena  Xavante 
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    
3 

   
2.500,00  

6 
 

21.374,71  
       

23.874,71  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257041 – Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu 

 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0   

                      

-    

Fonte:257042 – Distrito Sanitário Especial Indígena  Altamira - Sem embargo das vantagens que o 

cartão propicia  salientamos que as despesas com Suprimento de Fundos somente podem ser realizadas nas 

seguintes condições:  a)  atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas  cujo valor, em cada 

caso, não ultrapasse o limite estabelecido na Portaria MF nº 95/2002 ; 

 b) atender a despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços  especiais, que exijam pronto pagamento 

(excluída nesse caso a  possibilidade de uso do Cartão para o pagamento de bilhetes de  passagens e diárias a 

servidores); ou 

 c) quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se  classificar em regulamento; ou seja, os 

órgãos e entidades que  executarem despesas sigilosas deverão possuir regramento próprio para tal, portanto 

não se aplica ao DSEI até o momento, o uso de Despesas Realizadas por meio da Conta tipo B e por meio do 

Cartão de Crédito Corporativo. 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    
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Fonte:257043 – Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá -Toc - NOS EXERCICIOS DE 2011 E 

2013 A UG 257043, NÃO REALIZOU DESPESAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, CONTA 

TIPO B E  POR MEIO DE CARTAO COORPORATIVO. SERIE HISTORICA. 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257044 – Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó  Pará -  O Distrito Sanitário Especial 

Indígena Kaiapó do Pará foi criado em 19/10/2010, pelo Decreto nº 7.336, e Revogado pelo Decreto nº 7.530 de 

22/07/2011, esta UG, iniciou suas atividades financeiras e contábeis a partir de DEZ/2011, em 2010, 2011 e 

2012 não utilizou  Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito 

Corporativo (Série Histórica). 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257045 – Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós - O DSEI Rio Tapajós em 2012, 

não teve conta tipo B e nem Cartão Coorporativo, por falta de pessoal suficiente no setor financeiro, para 

acompanhar e orientar os supridos na utilização do cartão e nas prestações de contas. O Serviço de 

Orçamento e Finanças do DSEI-RT, conta apenas  com  uma servidora para executar do o serviço do setor. 
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    05 

  

2.818,00  
    

2.818,00  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257046 - Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara. Aquisição de produtos farmacêuticos 

manipulados, em caráter de urgência, destinados a um paciente em estado de saúde grave - notadamente 

diagnosticado com neoplasia. Aq. 1 nobreak, em caráter de urgência, pois não havia processo licitatório para 

essa compra e a UG em tela não poderia parar suas atividades laborais, sob pena de comprometer ou 

dificultar os serviços à saúde indígena. Aquisição de 2 (duas) unidades de registros de gaveta de 3", em 

caráter de urgência, pois não havia processo licitatório para essa compra. Aquisição de 2 (dois) pneus, em 

caráter de urgência, pois não havia processo licitatório para essa compra. Aquisição de produtos 

farmacêuticos manipulados, em caráter de urgência, para atender ao receituário médico de controle especial 

necessitado por uma paciente. 
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 - 

              

-    16 

   

43.788,30  66 

 

461.114,08  

       

504.902,38  

2011 - 

              

-    12 

   

40.240,00  40 

 

278.905,91  

       

319.145,91  

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257047 – Distrito Sanitário Especial Indígena Pernambuco. O Suprimento de Fundos, executado através do 

CPGF, pelo DSEI-PE, tornou-se instrumento  importante para complementação dos tratamentos dos pacientes 

indígenas pois em sua maioria atende a aquisição de medicamentos em estabelecimentos comerciais situados no 

municípios sede das Aldeias Indígenas que compõem o DSEI-PE, priorizando os medicamentos Psicotrópicos e os 

de urgência que não estão elencados nos itens da farmácia básica ou que por ventura,  esteja em falta no Polo Base e 

cujo a necessidade não permita a espera  de sua reposição. 

 Fatores administrativos e legais corroboraram para  a emissão são eles: 

 A necessidade de atender o interesse público sob pena de a ausência de medicamentos acarretar consequências 

imprevisíveis e ou irreversíveis a pacientes indígenas 

 A determinação do ministério do planejamento de codificar individualmente os produtos farmacêuticos. Tal 

determinação inviabilizou a realização de processo licitatório, por percentual de descontos, nas farmácias das áreas,  

uma vez que essa prática permitia a aquisição em pequena quantidade devidamente licitado em farmácia local. 

 A lei 5.991/73  que dispõe sobre a aquisição, guarda e dispensação  de medicamentos sob controle especial (portaria 

344/98), que proíbe a dispensação,  sem o controle de profissional farmacêutico. A maior demanda de valores gastos 

em suprimento é com produtos controlados e, portanto sujeito a rígido controle sob supervisão de profissional 

farmacêutico que não dispomos em número suficiente. Essa estrutura,  exigida pela legislação, se encontra na 

farmácia comercial. 

 Dificuldade de padronização do atendimento do profissional médico, na prescrição de medicamentos fora do elenco 

de disponibilidade dos produtos em estoque, considerando a  mobilidade dos indígenas nos atendimentos, que se 

distribuem entre a cidade sede, municípios vizinhos e municípios que dispõem de atenção a saúde de alta 

complexidade. 

 A deficiência do fornecimento de medicação especializada pela gestão municipal o qual o indígena é munícipe, 

acarretando uma sobrecarga  ao sub sistema, . 

  

 Tendo ainda com objetivo a missão institucional e o interesse da clientela, nos demais processos foram 

considerados: a necessidade, quantidade e prioridade, com atenção especial aos  exames e demais procedimentos 

médicos que a urgência não permite a espera pelo atendimento do SUS, quando não há disponibilidade de garantia 

do acesso aos procedimentos frente às dificuldades logísticas e ou quando se apresenta  vantagem relacionada ao 

custo/beneficio no procedimento. 

 As operações efetuadas através de saques ocorrem quando não há possibilidade de emissão de fatura pelo 

fornecedor por não dispor de equipamento necessário para tal, fato comum em municípios do interior ou com 

profissionais e estabelecimentos de saúde que dispõe de notas fiscais mais que sua demanda não comporta a 

viabilização do equipamento para receber pagamento com cartão.  
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 
- - 

11 

     

9.559,47  3 

     

7.168,20  

         

16.727,67  

2011 
- - 

1 

     

2.976,35  
- - 

           

2.976,35  

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257048 – Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral  Sul. No ano de 2.010 não teve 

movimento porque a criação do DSEI foi somente em outubro de 2010.No ano de 2.011 não havia ainda 

abertura da conta tipo "B", dai ter sido somente através de saque com OBP (Ordem Bancária de Pagamento). 

No ano de 2.012 só houve movimentação em fatura com cartão. 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    11 

   

32.165,61  

         

32.165,61  

2011 0 

              

-    0 

                

-    2 

     

8.176,69  

           

8.176,69  

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

 

SEM 

MOVIMENTO  

                      

-    

Fonte:257049 – Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho - Em virtude da execução das ações 

da saúde indígena frequentemente demandar a realização de despesas de pequenos vultos e pronto 

pagamentos, comumente sem previsibilidade de acontecer, e que dada a urgência no atendimento, visando a 

não interrupção das atividades desenvolvidas, não podem aguardar o processo normal de contratação em 

função do tempo demandado para a sua conclusão.  Tendo em vista ainda a complexidade envolvida nas ações  

de saúde indígena que hoje são executadas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena através dos Distrito 

Sanitários Especiais Indígenas, e por compreender que a população indígena possui características culturais e 

sociais impares, foram as razões que levaram o Gestor a optar pelo uso dessa medida excepcional. A Saúde da 

população indígena exige um modelo complementar e diferenciado de serviços, voltados para proteção, 

promoção e recuperação da saúde. Tivemos a preocupação de maneira a assegurar, que a aplicação de tais 

recursos estava em conformidade com a legislação vigente.   

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    
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Fonte:257050 – Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Q

uantidade 

(

a) Valor 

Q

uantidade 

(

b) Valor 

Q

uantidade 

(c) 

Valor 

(a+b

+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257051 – Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257052 – Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Razões e Justificativas: NÃO 

UTILIZAMOS O CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO, POIS PLANEJAMOS USAR  OS SERVIÇOS 

E COMPRA DE MATERIAIS ATRAVÉS DE LICITAÇÕES.  

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 

              

-    36 

   

15.497,00  18 

   

25.400,67  

         

40.897,67  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0   

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte:257053 – Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul 
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Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” 
e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Valores em R$ 
1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo 

“B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 0 21 

       

7.240,00  46 

    

154.731,44  

 

161.971,44  

       

162.038,44  

2011 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

2010 0 

              

-    0 

                

-    0 

                

-    

                      

-    

Fonte: 257054 – Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins - Razões e Justificativas: A aplicação de recursos por 

meio de suprimentos de fundo - contas tipo CPGF, de acordo com a Portaria/MF nº 95/2002, se deram no sentido de 

atender despesas nas unidades da UJ - DSEI/TO, em função da fase de estruturação por que passou a referida UJ ao 

se tornar UG ainda em 2011. os suprimentos de fundos tiveram aplicação especificamente nas áreas de: 

Reestabelecimentos de funcionalidade de sistemas de Abastecimento de Água em Aldeias; Alimentação a indígenas  

pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde em algumas ocasiões e unidades sem cobertura de contrato até 

então; No fornecimento de medicamentos e suplemento alimentar especializados , por prescrição médica, itens não 

constantes da Relação Nacional de Medicamentos no SASISUS. Todas estas medidas se deram no sentido de evitar 

agravamento do quadro de morbimortalidade, na maioria em períodos sazonais e em ocasiões de emergências, de 

forma a evitar a desassistência e consequente omissão de socorro na maioria das situações. Ressalta-se que esta UJ ja 

dispões de contratos para a maioria de sua demandas de serviços e bens e trabalha efetivamente para concluir a 

contratação da totalidade dos bens e serviços de sua demanda. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



415 

 

ANEXO VI – Sustentabilidade Ambiental – DSEI 

Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257021 

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. 
        X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?
  

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.     

  X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).         X 

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

      X     

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).       X   

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.         X 

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

sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X         
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12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando 

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257022 

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.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).       X   

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental. X         

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257023 

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 
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sustentabilidade ambiental foram aplicados?

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.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).     X     

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.   X       

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

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



419 

 

Considerações Gerais: As   Licitações Sustentáveis,  tem como objetivo adaptar as rotinas administrativas 

da Casa às imposições legais, assim como inserir a questão ambiental nos editais de compra e contratação de serviços, 

onde a prática da gestão ambiental introduz a variável ambiental no planejamento empresarial, e quando bem aplicada, 

permite a redução de custos diretos - pela diminuição do desperdício de matérias-primas e de recursos cada vez mais 

escassos e mais dispendiosos, como água e energia - e de custos indiretos.                                                                                                                                           

Observações:   No que concerne aos itens 1, 3, 6 e 8 pode-se afirmar que nunca foi realizado licitação considerando 

estes critérios.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Com relação aos itens 2, 4 e 5, não há como afirmar estes enunciados.  Pode-se assegurar que o item 7 se aplica 

parcialmente, pois os últimos veículos adquiridos possuem catalizadores. 9. Sempre considera-se os aspectos de 

qualidade e durabilidade para  aquisição de bens e produtos.                                                                                                 

De acordo com os itens 10, 11, 12 e 13 que compete ao SESANI: 

10- Os projetos das edificações são executados considerando os condicionantes locais, como: clima, orientação solar,  

economia, disponibilidade de material, local de implantação e acessos com o objetivo de adequar a edificação ao meio 

a que está inserida, visando o uso de práticas que garantam a conservação e preservação da biodiversidade, a 

reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais. 

11- Não, pois o DSEI-AL/SE está em fase de transição tendo como agravante  a ausência de  estrutura física própria e 

adequada à  Portaria 840/2007 para o cumprimento do Decreto 5.940/2006. 

12- Nunca foi realizada campanhas conscientizando quanto ao consumo de água e energia elétrica. 

13- Não, pois não possuía em seu quadro de servidores o cargo de engenheiro sanitarista e ambiental. Após 

contratação da Engenheira Sanitarista e Ambiental o projeto de educação sanitária e ambiental já está sendo elaborado 

e envolverá todos os servidores. 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257024 

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   
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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). X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

        X   

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.         X 

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais: Este Distrito tornou-se Unidade Executora plena, apenas no final do 2º semestre de 

2012, e só realizou suas primeiras licitações em outubro, porém com pouca bagagem para atentar a estes critérios. 

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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Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257025 

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.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).       X   

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.     X     

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.     X     
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa 

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

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.     X     

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

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

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257026 

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.       

X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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.     

X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).       
X 

  

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). X 

          

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

adquiridos?   



423 

 

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.     

X 

    

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

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

  

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.     
X 

    

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

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

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.     

X 

    

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

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

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257027 

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.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   
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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.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?

NBR ISO 7153-1 

PERMANENTE 

ODONTOLOGICO; 

LICENÇA DE 

OPERAÇÃO 

AMBIENTAL, 

CONFORME LEI 

1532/92 – 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS 

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).       X   

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?

O IMOVEL LOCADO 

PARA AS 

ATIVIDADES DO 

DSEI, JÁ FOI  

INSTRUTURADO 

COM TORNEIRAS 

AUTOMÁTICAS E 

LÂMPADAS 

AUTOMATICAS E 

COM SENSORES DE 

PRESENÇA, ONDE 

HOUVE UM 

REDUÇÃO 

SIGNIFICATIVA DE 

CUSTOS 

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

reciclado). 

  

X 

        

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.       
X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? (*) Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   
X 

      

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e 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. 
X 

        

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

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

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. 
X 

        

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

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

Considerações Gerais:  (*)Não temos como informar uma vez que os processos licitatórios e compras foram 

feitas pela SESAI/MS.  O DSEI/Manaus está utilizando em seus editais de licitações referentes a aquisições e serviços 

normas que proíbem empresas contratar com a Administração Pública em razão de sanção restritiva de direito 

decorrente de infrações administrativa ambiental nos termos do Art. 72, § 8º , inciso V, Lei nº 9605/98;Nas licitações 

de  aquisições de materiais permanentes foi exigida das empresas declaração de sustentabilidade ambiental, conforme 

IN nº 11 de 19/01/2010.                                          

 
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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257028 

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. x         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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         
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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. x         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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). x         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

x           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. x         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). x         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         x 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.       x   

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

sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. x         

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. x         

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

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

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. x         

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

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

Considerações Gerais: O DSEI MRP é uma  UJ que está se estruturando para desempenhar as 

atividades inerentes a uma unidade gestora, com autonomia administrativa e financeira. A equipe 

administrativa de apoio à gestão é reduzida e com pouca experiência, e está sendo capacitada gradualmente. O 

pouco tempo de funcionamento da UJ como unidade gestora  e o despreparo da equipe administrativa , não  

permitiu a adoção de medidas que  favoreçam  a gestão ambiental, em 2012. 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257029 

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?
  

        

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).   
X 

      

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). X 

          

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   
X 

      

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e 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. 
X 

        

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

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

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.   

X 

      

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

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

Considerações Gerais 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257030 

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?   

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.           

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).           

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?   

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

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?   

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? Sim (    ) Não (    ) 

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?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.           

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.           

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

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

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.)?   

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.)?   

Considerações Gerais: O DSEI NÃO ATRIBUIU VALORES 

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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Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257031 

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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). X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos. X         

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental. X         

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa 

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257032 

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?   

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.           

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).           

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?   

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?   

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?   
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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?
Sim (    ) Não (    ) 

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?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.           

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.           

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

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

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.)?   

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.)?   

Considerações Gerais: Não se aplica, considerando que não há registros de recomendações prévias. 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257033 

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?
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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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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). 
X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?
  

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

reciclado). X         

  

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

adquiridos?
  

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
  

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos. 
X         

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental. (*)       

X   

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

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

      

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.   
X 

      

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

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

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. 
X 

        

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

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

Considerações Gerais: (*) Em virtude do processo de implantação da SESAI, a Gestão 

Ambiental e licitações do DSEI ainda é incipiente. 
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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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - 257034 

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.   

X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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.     

X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).     
X 

    

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). X 

          

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
X 

        

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   
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9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         
X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.       

X 

  

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

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

        

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
X 

        

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

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

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. 
X 

        

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257035 

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.   

X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Produção e descarte de 

produtos 

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 
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tem sido considerada nesses procedimentos?

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).   
X 

      

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

  

X 

        

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.       
X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     
X 

    

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         
X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.     

X 

    

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
        X 

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

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

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. 
        X 

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257036 

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.       

X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).     
X 

    

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         
X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.       

X 

  

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

sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.     
X 
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12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando 

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.       
X 

  

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

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

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.       

X 

  

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

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

Considerações Gerais: 1. a) Nos Projetos Básicos dos processos licitatórios do DSEI-MS 2012 (Termo de 

Referência), da etapa/fase de perfuração de poço tubular profundo, contempla o Documento de solicitação da Outorga 

Preliminar do uso da água ou solicitação de dispensa da mesma, quando assim couber, conforme o item 6. do "check 

list" das Diretrizes para Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água, Melhorias Sanitárias Domiciliares e 

Esgotamento Sanitário em Aldeias Indígenas com os critérios de avalição e análise pela área técnica da 

CGESA/SESAI/MS. 1. b) Apresentação do Documento pela Licitante, para o exercício de atividade de construção de 

obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo II da 

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009: Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo 

Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução 

Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata. 1. c) A Contratante somente receberá a obra de 

implantação de abastecimento de água e melhorias sanitárias domiciliares, se a CONTRATADA atender a todos os 

critérios de aceitação, são eles: - O empreendimento deverá estar completamente limpo, não restando nenhum tipo de 

material usado na reforma, como ferramentas, estopas, latas de tintas, pedaços de madeiras entre outros; -Transportar 

por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das dependências da CONTRATANTE, ficando sob sua 

responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de 

transporte. 

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. 

      

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257037 

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.       

X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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 
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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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).     
X 

    

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). X 

          

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).       
X 

  

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.       
X 

  

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental. 

X 

        

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

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

        

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.       
X 

  

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

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

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.       

X 

  

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257038 

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?
  

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?
  

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). 
X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?
  

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

reciclado). X         

  

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.     
X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
  

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e 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. 
X 

        

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

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

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.       

X 

  

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

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

Considerações Gerais: RESP. 26 - Guarda de Endemias explanou e orientou Enf. E Técnicos(as) de 

Enfermagem, AIS, AISAN, Lideranças Indígenas, da importância da destinação final dos poluentes tais como; Pilhas, 

Medicamento Vencidos, materiais perfuro-cortantes etc. Uma empresa "MAXIMA AMB. SERVI,COS GERAIS" foi 

contratada para coletas destes materiais, CONT. N 54/2011. 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257039 

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. 
X 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).       
X 

  

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). X         

  

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

adquiridos?
  

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).         
X 

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.   
X 

      

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental. 

X 

        

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

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

        

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.   
X 

      

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

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

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.   

X 

      

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257040 

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.         

X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?

Foram adotados o 

Certificado de 

Regularidade Lei  

6.938/81 e IN IBAMA 

31/2009. 

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.     

X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?

Foram adotados o 

Certificado de 

Regularidade Lei  

6.938/81 e IN IBAMA 

31/2009. 

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).       
X 

  

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?

Lâmpadas econômicas 

do tipo fluorescentes, 

levando a uma melhor 

iluminação das áreas e 

em parceria com o 

baixo consumo de 

energia. 

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

reciclado). 

  

X   

      

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

adquiridos? Papel reciclado. 

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? O processo licitatório foi elaborando 

visando a aquisição de veículos automotores mais eficientes com menor consumo de 

combustível . 

Sim (  X  ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem 

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?

Os procedimentos 

licitatórios são 

elaborados visando a 

aquisição de 

bens/produtos 

passiveis de 

reutilização ou 

reabastecimento. 

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         
X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.     

  

  

X 

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.   X   
  

  

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

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

Cartazes afixados 

ressaltando sobre 

manter as portas 

fechadas em ambientes 

com ar condicionado. 

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. 
X 

    

  

  

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

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

Considerações Gerais: Informações elaboradas pelo Coordenador Distrital em conjunto com o 

Coordenador do Serviço de Recursos Logísticos (SELOG). 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257041 

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   
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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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).   
X 

      

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). X 

          

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
X 

        

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         
X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.       

X 

  

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

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

        

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
X 

        

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

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

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. 
X 

        

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

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

Considerações Gerais: 
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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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257042 

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?   

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.           

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).           

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?   

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?   

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?   

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?
Sim (    ) Não (    ) 

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?   
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9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.           

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.           

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

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

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.)?   

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.)?   

Considerações Gerais: NÃO SE APLICA AO DSEI 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257043 

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.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 
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tem sido considerada nesses procedimentos?

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).       X   

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

  X         

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).       X   

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.       X   

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental. X         

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.   X       

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

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

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.   X       

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

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

Considerações Gerais:   

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257044 

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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). X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos. X         

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental. X         

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

sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X         
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12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando 

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257045 

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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). X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   X       

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.       X   

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.       X   

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais: Por ser a UJ uma instituição nova, os aspectos de GESTÃO AMBIENTAL 

ainda estão em fase de  implementação, utilizando-se  os aspectos gerais. 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257046 

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. X         
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         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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). X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.       

X 

  

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   
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Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257047 

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.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).         X 

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?

Redução considerável 

refletindo no meio 

ambiente 

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

reciclado). 

    X       

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não(X  ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).         X 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem 

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?

Aplicando normas de 

sustentabilidade nas 

contratações  

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.   X       

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.   X       

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.         X 

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

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

Desligar as luzes nos 

intervalos e ar 

condicionados em 

tempos determinados  

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.     X     

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

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

e murais  

Considerações Gerais: Por ainda não estarmos instalados em prédio próprio (somos uma parte do edifício da 

FUNASA),  iniciativas  foram tomadas para contribuir com a preservação do meio ambiente, bem como,  medidas  

efetivas  são adotadas  para resultados imediatos . Esta UJ , dentro das limitações que lhe compete na sede e , em 

plenitude, nas suas unidades  de campo, substituiu lâmpadas convencionais pelas mais econômicas; aparelhos de ar 

condicionados   estão sendo substituídos gradativamente por Split, tendo em vista proporcionar resultados positivos 

nos gastos referente a água e energia elétrica. Foram implantados, nos setores , caixa de papelão  para reciclar papéis 

que  são destinados para associações de materiais recicláveis.  A renovação da  frota  por veículos novos e a aquisição 

de veículos pesados  novos  contribui para diminuir os índices de poluição, entendendo que veículos pesados , são 

necessários porem é  um grande agente de poluição ambiental. 

    Ainda no contexto de sustentação, foram adquiridos através de processo licitatório cartuchos e toners 

remanufaturados  no intuito de contribuir na diminuição de lixo urbano e resíduo não aproveitável. 

     Nas capacitações, seminários, palestras, com funcionários efetivos , contratados, terceirizados e clientela,  a 

manifestação  e debates abordando a  discussão sobre auto sustentação, preservação do meio ambiente e métodos  

mais eficiente  de exercer as atividades técnicas e administrativas  considerando  uma contribuição com a preservação  

e com recursos  sustentáveis. 

     Nas obras há um esforço para cumprimento das Normas, nos Projetos Básicos Elaborados citando  condições  

determinadas pelo Conselho Nacional de Meio ambiente -CONAMA, através da resolução 307 de 05 de julho de 

2002, bem como , o uso de agregados reciclados  nas obras contratadas sempre que existir  a oferta destes.  Nos 

Projetos Básicos  também estabelece que os fornecedores estejam em  conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABTN, ABNT, NBR N°s  15.112, 15.113, 15114, 15.115 e 15116, de 2004. 

Utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que tenham procedimento 

legal, conforme decreto n° 5.975 de 2006,  e pela Portaria n° 253 de 18.08.2006 do Ministério do Meio Ambiente. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257048 

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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). X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.     X     

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

sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.       X   
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12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando 

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257049 

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.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).         X 

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.       X   

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.       X   

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

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

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.       X   

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257050 

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.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   
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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.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).       X   

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

    X       

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).       X   

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.         X 

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.   X       

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

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

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.         X 

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

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

Considerações Gerais:  
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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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257051 

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.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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). X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   
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9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.     X     

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.       X   

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257052 

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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.   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 
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tem sido considerada nesses procedimentos?

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). X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   X       

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.       X   

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.     X     

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

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

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257053 

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.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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). X         

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

X           

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.         X 

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

sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.     X     
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12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando 

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.         X 

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

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

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.         X 

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

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

Considerações Gerais:   

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 
maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257054 

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados?   

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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental 

tem sido considerada nesses procedimentos?   

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).   X       

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

desses produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

reciclado). 

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

adquiridos?   

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   X       

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

sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de 

durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.       X   

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

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização 

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

materiais que reduzam o impacto ambiental.   X       

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

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

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

a diminuir o consumo de água e energia elétrica.       X   

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

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

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. X         

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

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

maioria. 

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

 

Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257021 
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. 
        X 

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

ambiental foram aplicados?
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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.     

  X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).         X 

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

produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

      X     

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
        X 

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

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

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
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(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257022 
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. 
      X   

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

ambiental foram aplicados?   

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. 
        X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).       X   

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

produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

X         
  

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
X         

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

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

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257023 
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. 
X         

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

ambiental foram aplicados?   

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. 
    X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).     X     

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

produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

X           

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   
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9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
  X       

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

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

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

Considerações Gerais: As   Licitações Sustentáveis,  tem como objetivo adaptar as rotinas administrativas da Casa às 

imposições legais, assim como inserir a questão ambiental nos editais de compra e contratação de serviços, onde a 

prática da gestão ambiental introduz a variável ambiental no planejamento empresarial, e quando bem aplicada, 

permite a redução de custos diretos - pela diminuição do desperdício de matérias-primas e de recursos cada vez mais 

escassos e mais dispendiosos, como água e energia - e de custos indiretos.                                                                                                                                           

Observações:   No que concerne aos itens 1, 3, 6 e 8 pode-se afirmar que nunca foi realizado licitação considerando 

estes critérios.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Com relação aos itens 2, 4 e 5, não há como afirmar estes enunciados.  Pode-se assegurar que o item 7 se aplica 

parcialmente, pois os últimos veículos adquiridos possuem catalizadores. 9. Sempre considera-se os aspectos de 

qualidade e durabilidade para  aquisição de bens e produtos.                                                                                                 

De acordo com os itens 10, 11, 12 e 13 que compete ao SESANI: 

10- Os projetos das edificações são executados considerando os condicionantes locais, como: clima, orientação solar,  

economia, disponibilidade de material, local de implantação e acessos com o objetivo de adequar a edificação ao meio 

a que está inserida, visando o uso de práticas que garantam a conservação e preservação da biodiversidade, a 

reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais. 

11- Não, pois o DSEI-AL/SE está em fase de transição tendo como agravante  a ausência de  estrutura física própria e 

adequada à  Portaria 840/2007 para o cumprimento do Decreto 5.940/2006. 

12- Nunca foi realizada campanhas conscientizando quanto ao consumo de água e energia elétrica. 

13- Não, pois não possuía em seu quadro de servidores o cargo de engenheiro sanitarista e ambiental. Após 

contratação da Engenheira Sanitarista e Ambiental o projeto de educação sanitária e ambiental já está sendo elaborado 

e envolverá todos os servidores. 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257024 
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. 
X         
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         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). X         

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

produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

        X   

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
        X 

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

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

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

Considerações Gerais: Este Distrito tornou-se Unidade Executora plena, apenas no final do 2º semestre de 2012, e só 

realizou suas primeiras licitações em outubro, porém com pouca bagagem para atentar a estes critérios. 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257025 
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. 
    X     

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

ambiental foram aplicados?   

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. 
    X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).       X   

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

produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

X         
  

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
    X     

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

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

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica.     X     
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

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. 
    X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257026 
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. 
      

X 

  

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

ambiental foram aplicados?   

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. 
    

X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).       
X 

  

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

produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

          

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
    

X 

    

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

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

  

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica.     
X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

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. 
    

X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257027 
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. 
      X   

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

ambiental foram aplicados?   

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. 
      X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?

NBR ISO 7153-1 

PERMANENTE 

ODONTOLOGICO; 

LICENÇA DE 

OPERAÇÃO 
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AMBIENTAL, 

CONFORME LEI 

1532/92 – 

MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS 

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).       X   

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

produtos sobre o consumo de água e energia?

O IMOVEL LOCADO 

PARA AS 

ATIVIDADES DO 

DSEI, JÁ FOI  

INSTRUTURADO 

COM TORNEIRAS 

AUTOMÁTICAS E 

LÂMPADAS 

AUTOMATICAS E 

COM SENSORES DE 

PRESENÇA, ONDE 

HOUVE UM 

REDUÇÃO 

SIGNIFICATIVA DE 

CUSTOS 

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

  
X 

        

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.       
X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? (*) Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   
X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.       
X 

  

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
      

X 

  

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

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

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   
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Considerações Gerais:  (*)Não temos como informar uma vez que os processos licitatórios e compras foram feitas 

pela SESAI/MS.  O Dsei/Manaus está utilizando em seus editais de licitações referentes a aquisições e serviços 

normas que proíbem empresas contratar com a Administração Pública em razão de sanção restritiva de direito 

decorrente de infrações administrativa ambiental nos termos do Art. 72, § 8º , inciso V, Lei nº 9605/98;Nas licitações 

de  aquisições de materiais permanentes foi exigida das empresas declaração de sustentabilidade ambiental, conforme 

IN nº 11 de 19/01/2010.                                          

 
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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257028 
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. 
x         

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

ambiental foram aplicados?   

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. 
x         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). x         

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

produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

x         
  

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. x         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). x         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   
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9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         x 

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
      x   

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

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

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica. x         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

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. 
x         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

Considerações Gerais: O DSEI MRP é uma  UJ que está se estruturando para desempenhar as atividades 

inerentes a uma unidade gestora, com autonomia administrativa e financeira. A equipe administrativa de apoio 

à gestão é reduzida e com pouca experiência, e está sendo capacitada gradualmente. O pouco tempo de 

funcionamento da UJ como unidade gestora  e o despreparo da equipe administrativa , não  permitiu a adoção 

de medidas que  favoreçam  a gestão ambiental, em 2012. 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257029 
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. 
X 

        

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

ambiental foram aplicados?
  

        

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   
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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).   
X 

      

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

produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

        
  

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   
X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.   
X 

      

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
      

X 

  

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

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

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

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

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. 
  

X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

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

Considerações Gerais 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

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

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

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

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257030 
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. 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
          

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). 
          

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?   

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?   

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?   

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? Sim (    ) Não (    ) 

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?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.           

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. 
          

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

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.           

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.)?   

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.)?   

Considerações Gerais: O DSEI NÃO ATRIBUIU VALORES 

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. 
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(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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257031 
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. 
X         

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

ambiental foram aplicados?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). X         

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

produtos sobre o consumo de água e energia?   

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

X         
  

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

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

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

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

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos. X         

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

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

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

que reduzam o impacto ambiental. 
X         

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X         

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257032 
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?   

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. 
          

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). 
          

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?   

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?   

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?   

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? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).           
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.           

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. 
          

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.           

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.)?   

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.)?
  

Considerações Gerais: Não se aplica, considerando que não há registros de recomendações prévias. 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257033 
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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?
  

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   
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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). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?
  

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
X         

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório?
Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?
  

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos. X         

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. (*) 
      

X   

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X   
      

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.   
X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais: (*) Em virtude do processo de implantação da SESAI, a Gestão Ambiental e 

licitações do DSEI ainda é incicipiente. 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - 257034 
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. 
  

X 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
    

X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).     
X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
X 

          

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         
X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
      

X 

  

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X 
        

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
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(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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257035 
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. 
  

X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?
Produção e descarte de 

produtos 

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).   
X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

  
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.       
X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     
X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         
X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
    

X 

    

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.         X 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.         X 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Palestras 

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. 
        X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Palestras 

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257036 
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. 
      

X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).     
X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

X         
  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         
X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
      

X 

  

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.     
X 

    

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.       
X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
      

X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais: 1. a) Nos Projetos Básicos dos processos licitatórios do DSEI-MS 2012 (Termo de 

Referência), da etapa/fase de perfuração de poço tubular profundo, contempla o Documento de solicitação da Outorga 

Preliminar do uso da água ou solicitação de dispensa da mesma, quando assim couber, conforme o item 6. do "check 

list" das Diretrizes para Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água, Melhorias Sanitárias Domiciliares e 

Esgotamento Sanitário em Aldeias Indígenas com os critérios de avalição e análise pela área técnica da 

CGESA/SESAI/MS. 1. b) Apresentação do Documento pela Licitante, para o exercício de atividade de construção de 

obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo II da 

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009: Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo 

Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução 

Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata. 1. c) A Contratante somente receberá a obra de 

implantação de abastecimento de água e melhorias sanitárias domiciliares, se a CONTRATADA atender a todos os 

critérios de aceitação, são eles: - O empreendimento deverá estar completamente limpo, não restando nenhum tipo de 

material usado na reforma, como ferramentas, estopas, latas de tintas, pedaços de madeiras entre outros; -Transportar 

por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das dependências da CONTRATANTE, ficando sob sua 

responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de 

transporte. 

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. 

      

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257037 
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. 
      

X 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).     
X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
X 

          

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).       
X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.       
X 

  

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 

X 

        

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X 
        

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.       
X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
      

X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
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(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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257038 
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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?
  

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?
  

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). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?
  

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
X         

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.     
X 

    

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?
  

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos. X         

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
    

X 

    

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.       
X 

  

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
      

X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais: RESP. 26 - Guarda de Endemias explanou e orientou Enf. E Técnicos(as) de Enfermagem, 

AIS, AISAN, Lideranças Indígenas, da importância da destinação final dos poluentes tais como; Pilhas, Medicamento 

Vencidos, materiais perfuro-cortantes etc. Uma empresa "MAXIMA AMB. SERVI,COS GERAIS" foi contratada 

para coletas destes materiais, CONT. N 54/2011. 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257039 
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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).       
X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
X         

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 
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8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).         
X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.   
X 

      

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 

X 

        

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X 
        

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.   
X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
  

X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257040 
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. 
        

X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?

Foram adotados o 

Certificado de 

Regularidade Lei  

6.938/81 e IN IBAMA 

31/2009. 

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. 
    

X 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?

Foram adotados o 

Certificado de 

Regularidade Lei  

6.938/81 e IN IBAMA 

31/2009. 

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).       
X 

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?

Lâmpadas econômicas 

do tipo fluorescentes, 

levando a uma melhor 

iluminação das áreas e 

em parceria com o 

baixo consumo de 

energia. 

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

  
X   

    
  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
Papel reciclado. 

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? O processo licitatório foi elaborando visando a 

aquisição de veículos automotores mais eficientes com menor consumo de combustível 

. 

Sim (  X  ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?

Os procedimentos 

licitatórios são 

elaborados visando a 

aquisição de 

bens/produtos 

passiveis de 

reutilização ou 

reabastecimento. 

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         
X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
    

  

  

X 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X       
  

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.   X   
  

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

Cartazes afixados 

ressaltando sobre 

manter as portas 

fechadas em ambientes 

com ar condicionado. 

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. 
X 

    

  

  

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   
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Considerações Gerais: Informações elaboradas pelo Coordenador Distrital em conjunto com o Coordenador do 

Serviço de Recursos Logísticos (SELOG). 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257041 
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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).   
X 

      

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
X 

        
  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e 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. X 
        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257042 
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?   

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. 
          

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). 
          

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?   

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?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

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? Sim (    ) Não (    ) 

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?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.           

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. 
          

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.           

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.)?   

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.)?   

Considerações Gerais: NÃO SE APLICA AO DSEI 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257043 
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. 
        X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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   
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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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

  X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.       X   

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
X         

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.   X       

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
  X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:   

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257044 
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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

X           

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos. X         

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
X         

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X         

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X         
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257045 
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. 
X 

        

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

X         
  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e 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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais: Por ser a UJ uma instituição nova, os aspectos de GESTÃO AMBIENTAL ainda 

estão em fase de  implementação, utilizando-se  os aspectos gerais. 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257046 
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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). X         
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         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
      

X 

  

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X         

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257047 
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. 
      X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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   
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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. 
        X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?

Redução considerável 

refletindo no meio 

ambiente 

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

    X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) 

Não (  X  

) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?

Aplicando normas de 

sustentabilidade nas 

contratações  

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.   X       

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
  X       

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.   X       

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

Desligar as luzes nos 

intervalos e ar 

condicionados em 

tempos determinados  

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. 
    X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Comunicações oficiais 

e murais  



500 

 

Considerações Gerais: Por ainda não estarmos instalados em prédio próprio (somos uma parte do edifício da 

FUNASA),  iniciativas  foram tomadas para contribuir com a preservação do meio ambiente, bem como,  medidas  

efetivas  são adotadas  para resultados imediatos . Esta UJ , dentro das limitações que lhe compete na sede e , em 

plenitude, nas suas unidades  de campo, substituiu lâmpadas convencionais pelas mais econômicas; aparelhos de ar 

condicionados   estão sendo substituídos gradativamente por Split, tendo em vista proporcionar resultados positivos 

nos gastos referente a água e energia elétrica. Foram implantados, nos setores , caixa de papelão  para reciclar papéis 

que  são destinados para associações de materiais recicláveis.  A renovação da  frota  por veículos novos e a aquisição 

de veículos pesados  novos  contribui para diminuir os índices de poluição, entendendo que veículos pesados , são 

necessários porem é  um grande agente de poluição ambiental. 

    Ainda no contexto de sustentação, foram adquiridos através de processo licitatório cartuchos e toners 

remanufaturados  no intuito de contribuir na diminuição de lixo urbano e resíduo não aproveitável. 

     Nas capacitações, seminários, palestras, com funcionários efetivos , contratados, terceirizados e clientela,  a 

manifestação  e debates abordando a  discussão sobre auto sustentação, preservação do meio ambiente e métodos  

mais eficiente  de exercer as atividades técnicas e administrativas  considerando  uma contribuição com a preservação  

e com recursos  sustentáveis. 

     Nas obras há um esforço para cumprimento das Normas, nos Projetos Básicos Elaborados citando  condições  

determinadas pelo Conselho Nacional de Meio ambiente -CONAMA, através da resolução 307 de 05 de julho de 

2002, bem como , o uso de agregados reciclados  nas obras contratadas sempre que existir  a oferta destes.  Nos 

Projetos Básicos  também estabelece que os fornecedores estejam em  conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABTN, ABNT, NBR N°s  15.112, 15.113, 15114, 15.115 e 15116, de 2004. 

Utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que tenham procedimento 

legal, conforme decreto n° 5.975 de 2006,  e pela Portaria n° 253 de 18.08.2006 do Ministério do Meio Ambiente. 

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. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257048 
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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
      X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   
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6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

X         
  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
    X     

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.       X   

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257049 
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. 
    X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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     



502 

 

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

X         
  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
      X   

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.       X   

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
      X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257050 
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. 
      X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
        X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

    X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
        X 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.       X   

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
        X 
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257051 
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. 
        X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

X         
  

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e 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. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257052 
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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
  X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

X         
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         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.       X   

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
    X     

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X         

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

      Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257053 
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. 
        X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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   
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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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

X           

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
        X 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.     X     

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.         X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
        X 

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:   

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis - UG 257054 
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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?   

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. 
X         

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos?   

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).   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia?   

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

X           

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?   

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.     X     

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim (    ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   X       

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?   

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.       X   

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 
  X       

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.   X       

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.       X   

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

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. 
X         
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   

Considerações Gerais:  

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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ANEXO VII– Declarações SIASG / SICONV 
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