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1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) apresenta o seu relatório de gestão do exercício 

de 2016, em cumprimento ao dever de prestar contas consagrado no parágrafo único do art. 70 da 

Constituição Federal, com a demonstração das principais realizações alcançadas no referido 

exercício em consonância com a programação anual estabelecida para a saúde indígena, conferindo-

lhes controle social e transparência à sociedade e aos órgão de controle na aplicação dos recursos 

públicos federais utilizados por seus gestores. 

Trata-se dos atos de gestão praticados pela SESAI, detalhando as estratégias adotadas para o 

desenvolvimento das principais atividades da instituição e resultados alcançados em benefício da 

população indígena. Tais informações derivam da participação da SESAI no Plano Plurianual – 

PPA (2016-2019), conduzida pelo seu Planejamento Estratégico (2016-2019), cujas ações foram 

operacionalizadas pelos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) de acordo com seus 

respectivos Planos Distritais de Saúde Indígena (2016-2019). 

O referido relatório foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa TCU nº 63, de 1 de 

setembro de 2010, a Decisão Normativa TCU nº 154, de 19 de outubro de 2016, a Portaria TCU nº 

59, de 17 de janeiro de 2017 e as orientações dos conteúdos definidos pelo Sistema de Prestação de 

Contas (e-Contas) disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Deste modo, além 

desta apresentação, o relatório está estruturado em oito itens de informações: 

a) Visão Geral da Unidade; 

b) Planejamento Organizacional e Resultados; 

c) Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos; 

d) Áreas Especiais da Gestão; 

e) Relacionamento com a Sociedade; 

f) Desempenho Financeiro e Informações Contábeis; 

g) Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle; 

h) Anexos e Apêndices. 

O exercício de 2016 foi marcado por sucessivas mudanças na condução do Executivo Federal. No 

âmbito da Secretaria, inicialmente com a substituição do Secretário Especial de Saúde Indígena, no 

início do mês de abril. Em seguida, foram promovidas substituições em diversas Coordenações dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Tais fatos são relevante na medida em que a 

montagem de novas equipes de governo envolveram transições administrativas que impactaram 

diretamente nas ações desenvolvidas pela Secretaria. Não que tais alterações tenham gerado a 

descontinuidade das ações mas na redução da velocidade de execução da fase de implementação de 

algumas metas estabelecidas para o exercício. Além disto, o exercício de 2016 também foi 

fortemente marcado por dificuldades no campo do orçamento, com contingenciamentos realizados 

mais afetos às despesas relacionadas a obras e equipamentos. Tais dificuldades foram severamente 

impactantes no desenvolvimento das ações realizadas pela SESAI, conforme será demonstrado no 

item “Planejamento Organizacional e Resultados” do presente relatório.    

No entanto, para cumprir com sua missão, a SESAI, ao estabelecer prioridades, formulou uma 

programação que contemplasse as demandas da população indígena, considerando a conjuntura 

político-econômica do país e a complexidade e heterogeneidade das atividades que envolvem as 

ações de atenção básica de saúde dessas populações, com soluções criativas na condução dos seus 

macroprocessos finalísticos de trabalho, nas áreas de atenção à saúde, saneamento ambiental e 

controle social.   

No campo da Atenção à Saúde Indígena, foram realizados mais de 2.497.560 atendimentos de saúde 

para uma população de 738.624 indígenas, localizados em 5.361 aldeias. Foram acompanhadas 

61.970 (cerca de 66%) crianças menores de 5 anos e 11.361 gestantes (cerca de 49%). Das 14.128 

gestações acompanhadas e finalizadas, 13.835 (97,9%) gestantes receberam ao menos 01 consulta 
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de pré-natal e 10.411 (73,7%) gestantes receberam 04 ou mais consultas de pré-natal em 2016. No 

total, foram realizadas aproximadamente 59.329 consultas a gestantes e 8.050 crianças menores de 

1 ano com acesso às consultas de crescimento e desenvolvimento. Na área de imunização, destaca-

se o percentual de 79,7% (71.052) de crianças < 5 anos com Esquema Vacinal Completo (EVC). No 

âmbito da saúde bucal foi verificada a realização de 242.249 primeiras consultas odontológicas 

programáticas, representado uma cobertura de 32,79% da população indígena com primeira 

consulta realizada, um aumento de 14,47% no número de primeiras consultas odontológicas 

realizadas, se comparado ao exercício de 2015. Ainda na área da saúde bucal destaca-se a 

distribuição de 692.903 cremes dentais, 626.193 escovas dentais e 285.653 fios dentais.  

No campo do saneamento ambiental e edificações de saúde destacam-se a conclusão das obras de 

reforma/ampliação de 30 Sistemas de Abastecimento de Água (SAA); a conclusão das obras de 

construção de 32 SAA; a ampliação de mais 24 aldeias com destinação adequada dos dejetos, por 

meio da conclusão de obras de construção de Módulos Sanitários Domiciliares (MSD) em 24 

aldeias; a atualização dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, de Saúde (PGRS e 

PGRSS) e dos Planos de Monitoramento da Qualidade da Água, pelos 34 DSEI; reforma de 03 

Casas de Saúde Indígena (CASAI); construção ou reforma/ampliação de 04 Polos Base; e 

construção ou reforma/ampliação de 54 Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI).    

Visando o fortalecimento do modelo de gestão e atenção nos DSEI, a SESAI promoveu a 

qualificação de 6.830 trabalhadores da saúde indígena, nas áreas de gestão, atenção à saúde, 

saneamento e edificações. Com o objetivo de garantir a presença constante de medicamentos nos 

DSEI e Polos-Base e evitar o desabastecimento mesmo nas regiões mais remotas, a gestão da 

Assistência Farmacêutica na saúde indígena conta com 127 medicamentos da Portaria 1.059/2015 

homologados nos processos licitatórios e 22 DSEI com Atas de Registro de Preços de 

medicamentos vigentes para executar suas ações. Ainda neste campo destaca-se a implantação de 

farmácia e do sistema Hórus Indígena nas unidades de saúde. Atualmente são 470 estabelecimentos 

com farmácia (34 DSEI, 360 polos e 66 CASAI) e 189 estabelecimentos com sistema Hórus 

Indígena implantado (34 DSEI, 48 CASAI e 107 Polos base).  

Nas ações relacionadas ao controle social, durante o exercício de 2016 foram realizadas 542 

reuniões de Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI); 110 reuniões de Conselhos Distritais de 

Saúde Indígena (CONDISI) e 4 reuniões de Fórum de Presidentes de CONDISI (FPCONDISI). 

Além disto, também foram promovidas a capacitação de 272 conselheiros distritais e 2.157 

conselheiros locais, totalizando 2.429 conselheiros de saúde indígena qualificados. 

Apesar dos avanços e resultados obtidos, o exercício de 2016 caracterizou-se por grandes desafios e 

dificuldades encontradas pelas unidades da SESAI na execução do seu objetivo estratégico: 

 Baixa alimentação do Sistema de informações de saúde indígena – SIASI, gerando com isso 

um acompanhamento que não reflete a realidade em área e dificuldades para o 

monitoramento e avaliação das ações de saúde;  

 Insuficiência de equipamentos e infraestrutura física nos DSEI; 

 Ausência de equipe dentro do território por dificuldades de logística, transportes, condições 

climáticas (períodos de seca dos rios e longos períodos de estiagem) e barreiras geográficas 

especialmente em aldeias de difícil acesso;  

 Alternância de gestores nos DSEI; 

 Falta de estrutura em municípios de referência para a realização de exames de alta e média 

complexidade; 

 Escassez crônica de recursos humanos em face da alta rotatividade profissional, quadros 

insuficientes de profissionais capacitados e vínculo precário dos trabalhadores;   

 Problemas de execução por falta de interesse na execução de obras por parte das empresas 

contratadas resultando no atraso das entregas, ou até mesmo a não entrega da obra;  

 Contingenciamento orçamentário e financeiro para o empenho e pagamento das despesas. 
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

Neste item de informação são apresentados os elementos identificadores da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI). Trata-se de um conjunto de informações que melhor caracterizam a 

instituição, tais como as razões de sua existência; suas principais competências, normas e 

regulamentos; o ambiente de atuação em que está inserida a SESAI; seu organograma e seus 

principais macroprocessos finalísticos. 

2.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS  

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), instituída pela 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 edição 

do Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, é a área do Ministério da Saúde responsável por 

coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão 

do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em todo o território nacional. Seu surgimento originou-se da necessidade de reformulação da 

gestão da saúde indígena no país, demanda essa reivindicada pelos próprios indígenas durante as 

Conferências Nacionais de Saúde Indígena. 

Sua principal missão está relacionado com 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 Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se da 

implementação de um novo modelo de gestão e de atenção no âmbito do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena, articulado com o SUS (SASISUS), descentralizado, com autonomia administrativa, 

orçamentária, financeira e responsabilidade sanitária dos 34 DSEI.  

Entre as competências da SESAI previstas no Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, 

destacam-se as mais fortemente relacionadas a sua atuação: 

a) Coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, mediante gestão 

democrática e participativa; 

b) Desenvolver as ações de atenção integral à saúde indígena e educação em saúde, em 

consonância com as políticas e os programas do SUS e observando as práticas de saúde 

tradicionais indígenas; 

c) Planejar e coordenar as ações de saneamento e edificações de saúde indígena; 

d) Articular com estados, municípios e organizações não-governamentais, as ações de atenção 

à saúde indígena, respeitando as especificidades culturais e o perfil epidemiológico de cada 

povo; 

e) Promover o fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.  

Em termos quantitativos, tais competências se materializam no atendimento a cerca de 738.624 

indígenas que compõem aproximadamente mais de 170.000 famílias residentes em 5.361 aldeias 

segundo os dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena - SIASI, pertencentes a 

305 povos, que falam 274 línguas distintas, cada povo com os seus costumes, as suas tradições, 

religiões e modos de organização social próprios, e, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, 

numa extensão territorial indígena de 1.135.182,35 km². 

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, a SESAI conta com uma 

estrutura administrativa composta pelo Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI), o 

Departamento de Saneamento de Edificações de Saúde Indígena (DSESI), o Departamento de 

Gestão da Saúde Indígena (DGESI) e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), os quais 

contam com 360 Polos Base ou microrregiões de saúde, dos quais 5 polos são considerados 



11 

 

territórios virtuais que não possuem população cadastrada, 217 Polos Base Tipo II, que funcionam 

como unidades assistenciais de referência para os microterritórios, e outros 138 Polos Base Tipo I, 

que atuam como unidades administrativas para o registro de informações e dispersão das Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI). Segundo dados do SIASI 2016, atualmente cerca de 

764 EMSI estão responsáveis pela prestação dos serviços de atenção básica no âmbito das Terras 

Indígenas, que na sua maioria, são realizados em aproximadamente 882 Unidades Básicas de Saúde 

Indígena, que somadas aos 217 Polos Base Tipo II, representam cerca de 1.099 postos de saúde para 

o atendimento à população indígena. No que se refere as unidades assistenciais orientadas para o 

apoio e acompanhamento dos indígenas referenciados para as redes de alta e média complexidade 

do SUS, conta ainda com 66 Casas de Saúde do Índio (CASAI) e 24 Casas de Apoio ao Índio 

(CAPAI), que ofertam hospedagem, alimentação e suporte terapêutico para a realização de exames 

complementares e tratamentos realizados junto as unidades de saúde municipais e estaduais. Outras 

unidades administrativas também integram a SESAI, no âmbito central, tais como o Gabinete e a 

Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento. O exercício de 2016 foi marcado por alterações 

na estrutura administrativa da SESAI promovida pelo Decreto nº 8.901/2016, as quais serão tratadas 

no subitem 2.4 (Organograma) deste Relatório de Gestão. 

2.2. NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE 

Conforme já mencionado no subitem anterior a SESAI foi instituída pela Lei 12.314/2010 e pelo 

Decreto nº 7.336/2010, com posteriores revogações até a edição do Decreto nº 8.901/2016. É regida 

pela Portaria GM/MS nº 3.965, de 14 de dezembro de 2010, a qual aprova os Regimentos Internos 

dos órgãos do Ministério da Saúde. No entanto, a referida Portaria encontra-se defasada em relação 

às atividades desenvolvidas pelas unidades da SESAI, tendo em vista às competências instituídas 

pelo Decreto 8.901/2016, fruto de sucessivas revogações de decretos anteriores. Em 2015, foi 

realizada a revisão das competências regimentais das unidades e subunidades integrantes da 

estrutura dos órgãos do Ministério da Saúde, aguardando a edição de uma nova Portaria. Além dos 

normativos de criação e funcionamento da SESAI, destacam-se outros normativos e publicações 

relevantes: 

a) Portaria GM/MS nº 755, de 18 de Abril de 2012 - Dispõe sobre a organização do controle 

social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; 

b) Portaria SESAI nº 34, de 24 de maio de 2013 - Institui o Comitê de Educação Permanente 

no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde indígena; 

c) Portaria nº 15, de 21 de maio de 2014 - Regulamenta os procedimentos de acompanhamento 

e monitoramento da execução de ações complementares na atenção à saúde dos povos 

indígenas por meio de convênios no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena do 

Ministério da Saúde (SESAI/MS); 

d) Portaria GM/MS 519, de 17 de maio de 2015 - Estabelece o Regime Especial de Execução 

para a concessão e aplicação de suprimento de fundos no âmbito do Ministério da Saúde, 

com a finalidade de atender às especificidades decorrentes da assistência à saúde indígena; 

e) Portaria GM/MS 1.059, de 23 de julho de 2015 - Aprova o Elenco Nacional de 183 

medicamentos destinado aos atendimentos de saúde da atenção básica voltados para a 

população indígena; 

f) Portaria GM/MS nº 1.800, de 9 novembro de 2015 - Aprova as diretrizes da Assistência 

Farmacêutica no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS); 

g) Manual de Diretrizes para monitoramento da qualidade da água para consumo humano em 

aldeias indígenas – DMQAI; 

h) Portaria GM/MS Nº 475, de 16 de março de 2011 – Delega competência ao Secretário 

Especial da Saúde Indígena para atuar como ordenador de despesa no que se refere aos atos 

de gestão orçamentária e financeira à conta dos recursos provisionados à Secretaria 
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Especial de Saúde Indígena para custeio e capital, podendo ainda descentralizá-los em 

favor de outra unidade gestora quando assim o permitirem as normas de administração 

financeira vigente; 

i) Portaria SESAI nº 41, de 28 de julho de 2016 - Dispõe acerca da necessidade de envio da 

nota técnica ao Secretário Especial de Saúde Indígena, antes do início de qualquer 

procedimento para a celebração de novos contratos administrativos ou a sua prorrogação, 

relativos a despesas de custeio e investimento, no âmbito da Secretaria Especial de saúde 

Indígena (SESAI/MS), bem como nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);  

j) Decreto GM/MS Nº 8.901, de 10 de Novembro de 2016 - Aprova a Estrutura Regimental e o 

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério 

da Saúde, remaneja cargos em comissão e funções gratificadas e substitui cargos em 

comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções 

Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 

k) Portaria Nº 2.445, de 11 de Novembro de 2016 - Institui Grupo de Trabalho para apresentar 

proposta de modelo de contratação da força de trabalho e melhoria da atenção à saúde 

indígena. 

 

2.3. AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

Conforme já mencionado neste relatório a SESAI atua no desenvolvimento de ações de atenção 

integral à saúde indígena e educação em saúde, em consonância com as políticas e os programas do 

SUS. Também é responsável pelo desenvolvimento de ações de saneamento e edificações de saúde 

indígena, além de promover o fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena. Seu cenário de atuação contempla o atendimento de aproximadamente a 738.624 

indígenas localizados em 5.361 aldeias, contando com uma rede de serviços em 66 Casas de Saúde 

do Índio (CASAI), 360 Polos Base e 882 Unidades Básicas de Saúde Indígena. Para a sua atuação a 

SESAI conta com mais de 22.000 trabalhadores, entre servidores, trabalhadores conveniados e 

tercerizados. E o processo de mobilização e participação da saúde indígena ocorre por meio das 

instâncias colegiadas de controle social, que são formadas por 34 Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena e composta por 390 Conselhos Locais de Saúde Indígena, além do Fórum Permanente dos 

34 Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCONDISI).  

Assim, considerando a população indígena declarada segundo o censo do IBGE de 2010 de 817.963 

indígenas localizados em terras indígenas e fora delas, tem-se um percentual de espaço ocupado de 

90,30%. No entanto, como a SESAI prioriza suas ações para os indígenas que vivem em aldeias, o 

espaço ocupado é de 100%, atendendo toda a população indígena aldeada.  

Para que as ações da atenção à saúde sejam executadas de forma satisfatória, é necessário que os 

DSEI estejam estruturados com condições orçamentárias e de infraestrutura, logística e insumos 

adequados, além de recursos humanos suficientes e capacitados. E como já mencionado na 

introdução deste relatório, o exercício de 2016 foi marcado por alterações institucionais no conjunto 

de gestores, tanto no nível central como nos distritos, e por contingenciamentos no orçamento 

programado. Neste sentido tais fatores se constituíram em pontos fracos neste cenário, exigindo da 

SESAI uma realocação de recursos definida por uma cesta de prioridades elencadas no exercício em 

referência.    

Na área de saneamento ambiental, a promoção de saúde pública e a inclusão social são 

implementadas por meio de projetos que visam à prevenção de agravos à saúde e o monitoramento 

da qualidade de vida em áreas indígenas. Assim, a implantação de melhorias sanitárias (por meio de 

um destino adequado do esgotamento sanitário, tratamento da água e acondicionamento e destino de 

resíduos sólidos) e a gestão do subsistema de saúde indígena possuem uma relação direta entre as 

condições sanitárias e o agravo de doenças nessas áreas. É neste contexto que a SESAI atua, ao 

promover as ações de saneamento e edificações de saúde indígena. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.901-2016?OpenDocument
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Considerando o número de 5.361 aldeias existentes, mais de 2.500 aldeias contam com 

abastecimento de água para a população, o que representa pouco menos de 50% de espaço ocupado 

(cobertura em aldeias).  

No decorrer dos exercícios, a SESAI está se estruturando para melhor ofertar os serviços às 

comunidades indígenas. O número de aldeias e a população atendida com infraestrutura física de 

estabelecimento de saúde adequada e com abastecimento de água vêm aumentando, porém, o 

número de aldeias novas também tem um aumento significativo a cada ano. Aliado a esse fator, os 

recursos disponibilizados para investimentos não são empregados somente em implantações (obras 

novas), mas também em reformas, melhorias e/ou ampliação de serviços já implantados em 

exercícios anteriores, bem como aquisições de equipamentos, não elevando na mesma proporção o 

crescimento de aldeias e população beneficiadas.  

As reformas e ampliações de estruturas já existentes, é necessária para mantê-las nas condições 

adequadas de funcionamento e operacionalidade, porém acaba por se tornar um obstáculo, quando 

aliado ao orçamento disponibilizado, para a ampliação das estruturas nas comunidades atendidas.  

Houve ainda medidas de compensação de projetos governamentais voltados para a ampliação da 

malha energética no norte do país, cujos processos construtivo e/ ou operacional atingiram 

comunidades indígenas ao entorno, compensações essas que auxiliaram a ampliação das ações da 

saúde (cobertura e estrutura física), fornecimento de água e fornecimento de energia. 

No campo da gestão, a SESAI, representada pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

(DGESI) atua nas atividades-meio para o fortalecimento da implementação do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), conduzindo a gestão das contratações e licitações dos itens e 

serviços necessários ao funcionamento das atividades na saúde indígena. Além disso, também atua 

na gestão dos sistemas de informação da saúde indígena, fornecendo subsídios aos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e demais departamentos na elaboração do planejamento de 

suas respectivas ações. Trata-se da atuação por meio da implementação de sistemas de informação, 

transportes, aquisição de insumos, infraestrutura computacional, entre outros, que permeia toda a 

atuação da saúde indígena.  

No tocante ao controle social a SESAI atua organizando a participação social na saúde indígena em 

três segmentos: usuários indígenas, trabalhadores e gestores, desenvolvendo as atividades 

relacionadas às reuniões de Conselhos de Saúde Indígena e formação/capacitação de Conselheiros 

de Saúde Indígena.  Ao todo são 34 Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) com 1.564 

conselheiros e 390 Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI), com 5.709 conselheiros, 

totalizando 7.273 conselheiros de saúde indígena. Dados da sua atuação em 2016 demonstraram que 

272 conselheiros distritais e 2.157 conselheiros locais foram capacitados, totalizando 2.429 

conselheiros. Isso corresponde a aproximadamente a 33% de espaço ocupado, em termos de 

conselheiros capacitados. Considerando a quantidade de reuniões realizadas (652) e a quantidade de 

reuniões previstas (778) no âmbito do SASISUS, tem-se um espaço ocupado de 84% em termos de 

reuniões realizadas. Informa-se que tais atividades são regulamentadas na organização do controle 

social indígena pela Portaria Ministerial GM/MS nº 755/2012. Decorrido o processo de implantação 

de ouvidorias em 5 DSEI e na Sede da SESAI fomentado no exercício de 2015, no sentido de 

aproximar e dar voz aos usuários indígenas, trabalhadores, gestores e prestadores de serviço da 

saúde indígena, buscando a garantia do atendimento diferenciado e acessível do Sistema de 

Ouvidoria do SUS no âmbito do SASISUS, bem como disponibilizar as informações sobre a 

atuação do SUS e SASISUS para conhecimento da população brasileira, consolidou-se no exercício 

de 2016 o acesso e a análise das demandas inseridas no Sistema Ouvidor SUS e a efetivação das 

ouvidorias implantadas, as quais servirão de base para a ampliação nos 29 DSEI, prevista para 

ocorrer ao longo do exercício de 2017. 

Nas ações de educação permanente, do universo de 16.413 trabalhadores que podem participar das 

ações de Educação Permanente (Contratos Temporários da União - CTU, Programa Mais Médicos, 
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cargos efetivos, comissionados e conveniados), 6.830 trabalhadores foram qualificados, 

representando cerca de 42% de espaço ocupado no exercício de 2016. 

Quanto aos parceiros internos, destacam-se as parcerias com outros departamentos do Ministério da 

Saúde para que as ações de atenção à saúde indígena sejam fortalecidas em alinhamento com as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde, em especial com a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), 

através dos Departamentos de Regulação, Controle e Avaliação (DRAC), de Atenção Básica (DAB) 

e coordenações específicas como a de saúde mental, saúde da mulher e saúde da criança; a 

Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGETS), através do Departamento de 

Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (DEPREPS); e a Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS), através do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis – 

DEVIT e do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais – DDAHV. Ainda no âmbito do 

Ministério da Saúde, destacam-se as parcerias estabelecidas com a Secretaria de Gestão Estratégica 

e Participativa (SGEP), a Secretaria Executiva, por meio do Departamento de Logística em Saúde 

(DLOG), da Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA), do Departamento de 

Monitoramento e Avaliação em Saúde (DEMAS) e o Departamento de Informática (DATASUS); 

com a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), no desenvolvimento de capacitações na área de saúde 

da mulher indígena e na construção dos manuais para Agentes Indígenas de Saúde, e com a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

Quanto aos parceiros externos, foram promovidas articulações com outros órgãos cujas atribuições 

se relacionam aos determinantes sociais de saúde, entendendo que as ações intersetoriais estão 

vinculadas a prevenção e promoção da saúde da população indígena e apareceram como propostas 

da 5° Conferência Nacional de Saúde Indígena, em especial nos eixos “I - Atenção Integral e 

Diferenciada nas Três Esferas de Governo” e “III - Etnodesenvolvimento e Segurança Alimentar e 

Nutricional e Saneamento e Edificação de Saúde Indígena”. Tais parcerias são caracterizadas pelo 

diálogo permanente com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), especialmente a Coordenação-

Geral de Promoção dos Direitos Sociais, a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente 

Contato (CGIIRC) e a Coordenação-Geral de Gestão Ambiental (CGGAM); com o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), nas ações que se referem à Segurança Alimentar e 

Nutricional da população indígena; e com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério 

da Educação (MEC), nas ações que impactam nos determinantes sociais e ambientais da saúde 

indígena. Destacam-se também a parceria com o Ministério da Integração Nacional, no atendimento 

à população indígena do estado de Pernambuco e da Bahia, região do semiárido, com a execução de 

obras de melhorias sanitárias e domiciliares, abastecimento de água e edificações de 

estabelecimento de saúde; com a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), para apoio ao processo de 

qualificação do registro civil das população indígena; com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no que se refere à padronização das informações demográficas; com as 

instituições de ensino como a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), nas ações de 

formação do “Projeto Mais Médicos para o Brasil”; com o Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira (IMIP), na implementação da telemedicina nos DSEI prioritários. E ainda neste 

mesmo campo, a cooperação internacional com a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e 

com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), na organização de eventos, 

capacitações e campanhas de saúde, assim como na discussão de modelos de atenção e boas práticas 

de gestão e assistência à saúde dos povos originários do Brasil. O quadro A.2.3.1 deste relatório de 

gestão sintetiza os principais parceiros no exercício de 2016.  
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Quadro A.2.3.1 – Principais Parceiros Internos e Externos à SESAI  

Fonte: DASI / DSESI / DGESI /Assessoria de Controle Social/GAB 

2.4. ORGANOGRAMA 

De acordo com Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016 a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena tem a seguinte estrutura organizacional, representada pela ilustração gráfica da figura 1 

deste relatório de gestão: 

 Gabinete; 

 Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento (CGPO); 

 Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI); 

 Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (DSESI); 

 Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI); 

 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parceiros Internos Parceiros Externos 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA;  

Secretaria Executiva – SE  

Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS 

Secretaria de Atenção à Saúde – SAS 

Secretaria de Gestão do Trabalho da Educação na 

Saúde – SGTES 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 

(SGEP) 

FIOCRUZ 

ANVISA 

 

Ministério do Meio Ambiente (MMA)  

Ministério da Defesa (MD); 

Ministério da Educação (MEC) 

Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário 

(MDSA) 

Ministério da Integração Nacional (MI) 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI); 

Missão Evangélica Caiuá – MEC; 

Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina – SPDM;  

Instituto de Medicina integral Professor Fernando 

Figueira – IMIP; 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

Organização Pan-Americana da Saúde –OPAS 

Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) 
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Figura 1 – Estrutura Organizacional da SESAI  

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/quem-e-quem-sesai 

O Gabinete presta assessoramento direto ao Secretário em sua representação e atuação política, 

administrativa e social, interna e externa, além de subsidiá-lo na resposta a demandas técnicas, 

processos judiciais e administrativos pertinentes às áreas de atuação da SESAI. Também atua na 

coordenação das atividades de apoio administrativo, nos atos administrativos a serem expedidos 

pelo Secretário e nas ações de comunicação da Secretaria, em articulação com a Assessoria de 

Comunicação Social do Ministério da Saúde. Além das atividades mencionadas destaca-se o seu 

papel nas atividades relacionadas ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, 

representado pela Assessoria de Controle Social, a qual é a unidade responsável pela condução do 

macroprocesso finalístico relacionado ao fortalecimento do controle social no Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena. 

A Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento é responsável pela coordenação do processo de 

planejamento da SESAI em articulação com a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do 

Ministério da Saúde atuando no apoio junto às unidades da SESAI na elaboração do Plano 

Plurianual, do Planejamento Estratégico, dos Planos Anuais de Trabalho, dos Planos Distritais de 

Saúde Indígena e na proposta orçamentária anual. Atua também no planejamento, na coordenação, 

orientação e execução das atividades relacionadas aos Sistemas de Planejamento, Orçamento e 

Administração Financeira do Governo Federal, tais como os sistemas SIOP, E-car e SIAFI; na 

avaliação dos resultados alcançados na execução dos programas e projetos desenvolvidos pela 

SESAI, disponibilizando as informações para subsidiar os processos de tomada de decisão e nas 

atividades de instrução de pagamento dos convênios, sob a responsabilidade da SESAI, celebrados 

pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), bem como o apoio às unidades internas na inserção de dados 

de acompanhamento e monitoramento no sistema de convênio SICONV. Ainda com relação às 

atividades desenvolvidas no âmbito da CGPO destaca-se à elaboração do Relatório de Gestão em 

articulação com as unidades da SESAI e do Ministério da Saúde. 
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Segundo a restruturação promovida no âmbito do Ministério da Saúde em decorrência do Decreto 

8.901/2016, o qual aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão 

e das funções de confiança do Ministério da Saúde, foi extinta a Coordenação de Desenvolvimento 

de Pessoas para Atuação em Contexto Intercultural (CODEPACI) ficando parcialmente com suas 

atribuições a cargo do Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI). Outras alterações 

relevantes referem-se às reestruturações ocorridas nas unidades DASI, DSESI e DGESI, com 

supressões de Coordenações e Divisões, sem alteração das suas competências regimentais.     

O Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI) tem por responsabilidade o planejamento, a 

coordenação, supervisão, o monitoramento e avaliação das atividades de atenção integral à saúde 

dos povos indígenas. Atua de modo a orientar e apoiar a implementação de programas de atenção à 

saúde para a população indígena, segundo diretrizes do SUS; a planejar, coordenar, supervisionar, 

monitorar e avaliar as atividades de educação em saúde nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas; a coordenar a elaboração de normas e diretrizes para a operacionalização das ações de 

atenção à saúde nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas; a apoiar as equipes dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas no desenvolvimento das ações de atenção à saúde; e apoiar a 

elaboração dos Planos Distritais de Saúde Indígena na área de atenção integral à saúde indígena. 

Está estruturado em duas subunidades: Casa de Saúde do Índio (CASAI) do Distrito Federal e a 

Coordenação-Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena, subdivida em duas unidades: Divisão de 

Ações de Saúde Indígena e Divisão de Programas e Projetos. É a unidade administrativa da SESAI 

responsável pela condução dos macroprocessos finalísticos relacionados à atenção integral à saúde 

indígena e articulação interfederativa para a organização da referência de média e alta 

complexidade para a população indígena. 

O Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (DSESI) tem por competência 

planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações referentes a saneamento e 

edificações nas áreas indígenas. O departamento tem como atribuições planejar e supervisionar a 

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 Distritos Sanitários Especiais Indígenas no desenvolvimento das ações de saneamento e 

edificações. Atua também no acompanhamento, monitoramento, avaliação e apoio aos DSEI nas 

atividades de manejo dos resíduos sólidos e de serviços de saúde das aldeias indígenas bem como 

no apoio à elaboração dos Planos Distritais de Saúde Indígena na área de saneamento e edificações 

de saúde indígena. Está estruturado em uma Coordenação Geral de Saneamento e Edificações de 

Saúde Indígena, com uma unidade: Divisão de Saneamento Ambiental Indígena. É a unidade 

administrativa da SESAI responsável pelos macroprocessos finalísticos relacionados ao saneamento 

Ambiental e Edificações de Saúde Indígena. 

Compete ao Departamento de Gestão da Saúde Indígena garantir as condições necessárias à gestão 

do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, promovendo o fortalecimento da gestão nos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas; 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 apoiando as equipes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

no desenvolvimento das ações de gestão da saúde indígena e na elaboração dos Planos Distritais de 

Saúde Indígena na área de gestão. Está estruturado em uma Coordenação-Geral de Apoio à Gestão 

da Saúde Indígena, subdivida na Divisão de Apoio Técnico aos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas e a Divisão de Avaliação da Saúde Indígena. É a unidade responsável pelos 

macroprocessos finalísticos relacionados à gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
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E aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) competem o planejamento, a coordenação, a 

supervisão, o monitoramento, a avaliação e execução das atividades do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena no SUS (SASISUS), nas suas áreas de atuação, observadas as práticas de saúde e as 

medicinas tradicionais; atuam também no desenvolvimento das atividades de execução 

orçamentária, financeira e contábil relativas aos créditos sob a gestão específica de cada Distrito 

Sanitário Especial Indígena. São trinta e quatro unidades gestoras, descentralizadas, responsáveis 

pela execução das ações do SASISUS. 

Criados pela Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, 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. Foram distribuídos no território brasileiro 

estrategicamente segundo critérios territoriais e não, necessariamente, por estado, tendo como base 

a ocupação geográfica das comunidades indígenas. Nesse sentido abrangem mais de um município 

e em alguns casos mais de um estado. Estão estruturados por sete subunidades administrativas: 

Seção de Apoio Administrativo (SEAD), Serviços de Recursos Logísticos (SELOG), Serviço de 

Orçamento e Finanças (SEOF), Serviços de Edificações e Saneamento Ambiental (SESANI), 

Divisão de Atenção à Saúde Indígena (DIASI), Serviço de Escritório Local e a Casa de Saúde do 

Índio (CASAI), conforme ilustração gráfica da figura 2 deste relatório. A figura 3 ilustra 

graficamente a localização dos DSEI no território brasileiro. 

Figura 2 – Estrutura Organizacional dos DSEI 

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/quem-e-quem-sesai 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/quem-e-quem-sesai
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Figura 3 – Mapa de Localização dos DSEI 

 
Fonte: DGESI/SESAI 
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O quadro A.2.4.1 deste relatório apresenta as subunidades estratégicas responsáveis pela condução 

dos macroprocessos finalísticos que orientam os resultados estratégicos da SESAI, destacando os 

papeis desenvolvidos por cada subunidade na condução da missão institucional da SESAI, os seus 

titulares responsáveis e os respectivos períodos de atuação.  

O Rol de Responsáveis, peça obrigatória de que trata a IN TCU 63/2010, está devidamente 

demonstrado e registrado no sistema e-Contas na aba “Relatórios, pareceres e declarações” não 

fazendo parte deste relatório de gestão.  

Quadro A.2.4.1- Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas/ 

Subunidades 

Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Departamento 

de Atenção à 

Saúde 

Indígena 

Contribuir com a missão da SESAI no 

desenvolvimento das atividades de planejamento, 

coordenação e supervisão das ações de atenção integral 

à saúde e de educação em saúde para a população 

indígena, junto aos DSEI, orientando e apoiando a 

implementação de programas de atenção à saúde, 

segundo as diretrizes do SUS. Destaca-se ainda a 

coordenação para elaboração dos Planos Distritais de 

Saúde Indígena e de normas e diretrizes para a 

operacionalização das ações de atenção à saúde. 

Danielle 

Cavalcante 

Diretora 

DAS 101.5 

01/01/2016 

a 

21/06/2016 

Regina Célia 

de Rezende 

Diretora 

Substituta 

DAS 101.5 

04/05/2016 

a 

31/12/2016 

Departamento 

de 

Saneamento e 

Edificações 

de Saúde 

Indígena 

Contribui com a missão da SESAI na coordenação das 

ações de edificações em saúde pública e de saneamento 

ambiental nos DSEI; bem como no planejamento dos 

investimentos em obras, equipamentos e serviços; na 

organização e disponibilização das informações por 

meio em sistemas de acompanhamento do Ministério; 

na proposição e 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  de capacitações nas áreas 

de saneamento ambiental, saúde pública, engenharia, 

orçamento, arquitetura, projetos; no acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e apoio aos DSEI nas 

atividades de controle da qualidade da água para 

consumo humano junto aos sistemas e soluções 

alternativas de abastecimento de água das aldeias 

indígenas; nas atividades de manejo dos resíduos 

sólidos e de serviços de saúde das aldeias indígenas; na 

Proposição de melhorias nas informação voltadas para 

o saneamento ambiental e edificações de saúde pública 

nas áreas indígenas; na análise dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Serviços de 

Saúde; na análise e monitoramento dos Planos de Ação 

de Monitoramento da Qualidade da Água; nos projetos 

de Sistemas de Abastecimento de Água e Melhorias 

Sanitárias Domiciliares elaborados pelos DSEI; no 

apoio aos DSEI na formulação, estruturação e 

implementação de ações de operação e manutenção das 

obras e serviços de saneamento ambiental implantados; 

no monitoramento e avaliação das ações de 

hidrogeologia voltadas para o abastecimento de água 

nas aldeias indígenas. 

Flávio 

Norberto 

Pereira 

Diretor 

DAS 101.5 

01/01/2016 

a 

11/07/2016 

 

Ruy Gomide 

Barreira 

Diretor 

DAS 101.5 

12/07/2016 

a 

31/12/2016 
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Departamento 

de Gestão da 

Saúde 

Indígena 

Contribui na condução da missão da SESAI garantindo 

as condições necessárias à gestão do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), 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 do MS; coordenando as 

atividades relacionadas à análise e à disponibilização 

de informações de saúde indígena; e apoiando às 

equipes dos DSEI no desenvolvimento das ações de 

gestão da saúde indígena e na elaboração dos Planos 

Distritais de Saúde Indígena na área de gestão. 

Rodrigo 

Sergio 

Garcia 

Rodrigues 

Diretor 

DAS 101.5 

01/01/2016 

a 

30/03/2016 

Antônio da 

Silva 

Campos 

Junior 

Diretor 

Substituto 

DAS 101.5 

08/04/2016 

a 

09/11/2016 

Fernando 

Rodrigues 

da Rocha 

Diretor 

DAS 101.5 

13/07/2016 

a 

31/12/2016 

Assessoria de 

Controle 

Social 

Promover ações para o fortalecimento do controle 

social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

Bianca 

Coelho 

Moura 

Gerente de 

Projeto 

DAS 101.4 

01/01/2016 

a 

05/04/2016 

Marcos 

Antônio da 

Silva Pádua 

Gerente de 

Projeto 

Substituto 

DAS 101.4 

27/06/2016 

a 

22/12/2016 

Nelo Egídio 

Balestra 

Filho 

Gerente de 

Projeto 

DAS 101.4 

23/12/2016 

a 

31/12/2016 

  Fonte: DASI / DSESI / DGESI /Assessoria de Controle Social/GAB 

2.5. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

Conforme já mencionado no subitem 2.2 deste relatório, a SESAI foi instituída no final do exercício 

de 2010, sendo estruturada de modo incipiente, onde tudo teve que ser construído com grande 

dependência das autorizações do agora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(MP) quanto à estruturação de pessoal, dificultando sobremaneira a sua organização interna, a qual 

vem sendo implantada com dificuldades. Nesse sentido, dada a pouca idade institucional da 

secretaria e o reduzido quadro de profissionais com expertise em planejamento estratégico, mas 

especificamente, em análise de processos, não foi realizado o mapeamento dos processos das suas 

unidades com base em metodologias que visam identificar a racionalização e a melhoria contínua 

dos fluxos dos seus processos de trabalho. Assim sendo, os macroprocessos finalísticos 

apresentados foram estruturados com base nas competências e atividades desenvolvidas pelas 

subunidades estratégicas da SESAI.  

Para cumprir com a sua missão institucional a SESAI desenvolve suas ações agrupadas em quatro 

grandes conjuntos de atividades pelos quais estão diretamente vinculados às suas competências 

institucionais e ao seu objetivo estratégico, gerando valor para a população indígena a partir dos 

resultados esperados e seus respectivos produtos e serviços, ambos, contemplados no planejamento 

estratégico da instituição:  

1. Atenção Integral à Saúde Indígena; 

2. Saneamento Ambiental e Edificações de Saúde Indígena; 

3. Gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; 

4. Fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

1) Atenção Integral à Saúde Indígena 

Trata-se de um conjunto de ações relacionadas com a assistência à saúde prestada aos povos 

indígenas no âmbito da atenção primária, prioritariamente aos que habitam nas terras indígenas. 

Tais ações visam proteger, promover e recuperar a saúde dos povos indígenas considerando o 

fortalecimento da medicina tradicional indígena, bem como a definição de parâmetros, no diálogo 

com os DSEI, sobre as demandas de média e alta complexidades da população indígena no SUS e a 
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inserção da rede de saúde indígena nas articulações interfederativas, de modo a fortalecer a 

integração entre o SASISUS com o SUS nos programas governamentais. Inclui-se a ainda a 

prestação de atenção à saúde no apoio aos pacientes indígenas referenciados pelos DSEI para 

atendimento de média e alta complexidade na rede SUS. É formado basicamente por dois principais 

macroprocessos finalísticos: 

a) Atenção integral à saúde indígena; 

b) Articulação interfederativa para a organização da referência de média e alta 

complexidades para a população indígena.  

O Macroprocesso de Atenção Integral à Saúde Indígena refere-se ao desenvolvimento de ações com 

enfoque na implementação de um modelo de atenção à saúde diferenciado para os povos indígenas 

aldeados (residentes em terras indígenas), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção 

à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), em articulação com o SUS. A operacionalização da 

implementação do Subsistema de Saúde Indígena conforme preconiza a PNASPI é direcionada pelo 

Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI). As ações programáticas de saúde são 

formuladas, acompanhadas e monitoradas pela Coordenação Geral de Atenção à Saúde Indígena 

(CGAPSI) e executadas pelos DSEI.   A referida coordenação organiza-se a partir de áreas técnicas 

com o intuito de buscar maior articulação com as demais coordenações do Ministério da Saúde e 

promover a adaptação das políticas de saúde à realidade dessa população, contemplando as 

especificidades culturais e fomentando os processos de cuidado tradicional com protagonismo dos 

povos indígenas. No exercício de 2016 foram realizadas atividades direcionadas à estratégia de 

qualificação das ações e equipes de saúde indígena, visando fortalecer e ampliar o acesso à atenção 

primária (saúde bucal, saúde da mulher e da criança, saúde mental, vigilância alimentar e 

nutricional, imunização, controle de endemias, tuberculose, DST/HIV/HV/malária e doenças em 

eliminação) aos povos indígenas. As agendas prioritárias estabelecidas pela SESAI para orientar a 

operacionalização das ações de saúde tratam da atenção integral à saúde das crianças e mulheres 

indígenas, com enfoque na redução da mortalidade infantil; e na atenção psicossocial e nos 

determinantes sociais e ambientais dos povos indígenas, com enfoque na promoção da saúde mental 

e qualidade de vida, em especial na redução do uso prejudicial do álcool, prevenção do suicídio e 

outras violências sociais. Ainda nesse mesmo macroprocesso estão incluídas as atividades de 

educação em saúde e o processo de educação permanente dos profissionais que atuam na saúde 

indígena, como os profissionais que atuam no Programa Mais Médico. Com a restruturação 

administrativa ocorrida no exercício de 2016 em decorrência da publicação do Decreto nº 

8.901/2016 parte das atribuições da unidade extinta (CODEPACI) foi parcialmente acolhida no 

âmbito do DASI.    

O Macroprocesso da Articulação Interfederativa conduzido pela SESAI, através do DASI, foi 

fortalecido a partir da publicação da Resolução nº 10, de 17 de dezembro de 2013, que aprovou a 

participação dos representantes dos DSEI, na qualidade de convidados, nas reuniões e atividades 

realizadas pelas Comissões Intergestores Regionais (CIR) e Comissões Intergestores Bipartites 

(CIB), de modo a promover a articulação e integração dos gestores do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena (SASISUS) com os gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em torno de temas afetos à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(PNASPI), e sua relação com as políticas públicas de saúde no âmbito do SUS. Contudo, a falta de 

conhecimento da PNASPI e a alternância regular de gestores municipais e estaduais dificultam a 

organização das referências para o atendimento dos indígenas nos serviços de média e alta 

complexidade dos municípios e estados. A participação dos DSEI nas reuniões da CIR e CIB tem se 

fortalecido nos últimos anos, apesar das dificuldades para a inclusão dos temas de interesse da 

saúde indígena nas pautas regulares das comissões. Entretanto, em algumas regiões de saúde a 

participação dos DSEI na CIR é notória, inclusive, com direito a voto.  
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Neste sentido a SESAI tem um papel preponderante na promoção das articulações interfederativa, 

com as instâncias de gestão e controle social em todos os níveis de organização dos SUS, como 

intersetorias com órgãos e instituições federais e suas unidades descentralizadas envolvidas com a 

implementação de políticas, sociais, ambientais e indigenistas 

2) Saneamento Ambiental e Edificações de Saúde Indígena  

Trata-se de um conjunto de ações referentes ao planejamento, à coordenação, à supervisão, o 

acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da execução das ações de saneamento ambiental e 

edificações em saúde pública em áreas indígenas realizadas pelos DSEI. As ações de saneamento 

ambiental em áreas indígenas estão relacionadas ao abastecimento de água, seja na implantação de 

novos sistemas, ampliação ou na melhorias de sistemas implantados, com ênfase na água ofertada 

de boa qualidade para o consumo humano visando a redução de doenças de veiculação hídrica. 

Além disto, destacam-se as ações relacionadas ao esgotamento sanitário, melhorias sanitárias 

domiciliares e manejo de resíduos sólidos. Tais ações visam melhorar as condições sanitárias das 

populações atendidas. Já as ações de edificações em saúde pública referem-se a obras de 

implantação ou reforma/ampliação das unidades estruturantes da rede de referência de assistência à 

saúde indígena, tais como as CASAI, os Polos Base e Postos de Saúde (Unidades Básicas de Saúde 

Indígena). É formado basicamente por dois macroprocessos finalísticos:  

a) Desenvolvimento de propostas para saneamento ambiental e estruturação física das 

edificações de saúde nas aldeias; 

b) Planejamento, coordenação, supervisão, monitoramento, avaliação e elaboração de 

diretrizes para as ações e projetos referentes a saneamento ambiental em áreas 

indígenas e estruturação física das edificações de saúde indígena; 

c) Parcerias com Instituições públicas e privadas, para beneficiamento das comunidades, 

por meio de ampliação de metas de planejamento ou medidas de compensação.    

Em 2016, as atividades relacionadas aos macroprocessos saneamento ambiental e estruturação física 

das edificações de saúde indígena, foram intensificadas e implementadas por vários processos de 

trabalhos, dentre os quais destacam-se o monitoramento e avaliação da execução de obras e serviços 

realizados nos DSEI, bem como a fiscalização e o acompanhamento da execução destas obras e 

serviços; o apoio na elaboração e/ou contratação de projetos técnicos de engenharia; o planejamento 

e a supervisão de ações de educação em saúde relacionados ao saneamento; o apoio aos DSEI na 

articulação e implantação de obras e serviços desenvolvidos por órgãos estaduais e municipais 

relacionados ao saneamento; o acompanhamento, monitoramento e avaliação junto aos DSEI nas 

atividades de controle da qualidade da água para consumo humano nos sistemas e soluções 

alternativas de abastecimento de água das aldeias indígenas; a elaboração de Termos de Referência, 

o planejamento e acompanhamento dos processos para desenvolvimento e execução de capacitações 

nas áreas de saneamento ambiental, saúde pública, arquitetura, engenharia e desenvolvimento de 

projetos de edificações de saúde; o apoio aos DSEI na formulação, estruturação e implementação de 

ações de operação e manutenção das obras e serviços de saneamento ambiental implantados; o 

monitoramento e avaliação das ações de hidrogeologia voltadas para o abastecimento de água nas 

aldeias indígenas; a análise dos projetos de sistemas de abastecimento de água, melhorias sanitárias 

domiciliares e edificações elaborados pelos DSEI, bem como os processos de manutenção dos 

sistemas de abastecimento de água e de edificações de saúde indígena; proposição de melhorias nos 

sistemas de informação de saneamento ambiental e de edificações dos DSEI; acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e apoio aos DSEI na elaboração e implementação dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Serviços de Saúde nas atividades de manejo dos resíduos 

sólidos e de serviços de saúde das aldeias indígenas; análise dos processos de manutenção predial; 

elaboração em caráter suplementar, dos projetos técnicos de engenharia de edificações de saúde 

pública para os DSEI; apoio aos DSEI na formulação, estruturação e implementação das ações 

relacionadas a medidas mitigadoras ou compensatórias de obras de empreendimentos em seu 
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território; acompanhamento e apoio o cumprimento de metas de outros órgãos, os quais possuem 

orçamento a ser destinado para beneficiamento da área indígena;  e acompanhamento e apoio as 

instituições privadas as quais possuem orçamento para beneficiamento da área indígena, como 

medidas compensatórias. Entre os principais produtos e serviços relacionados aos referidos 

macroprocessos estão: 

 Projetos de pesquisa e estudos elaborados na linha de soluções alternativas e de 

modelos tecnológicos de saneamento ambiental; 

 Contratação de obras e serviços de saneamento ambiental e de edificações; 

 Projetos de engenharia e projetos técnicos elaborados relacionados a abastecimento 

de água, melhorias sanitárias domiciliares e de edificações de saúde indígena; 

 Projetos de educação ambiental elaborados; 

 Obras executadas de implantação/reforma/ampliação de SAA e Edificações de 

Saúde; 

 Oferta de água potável; 

 Projetos e processos analisados referentes à saneamento ambiental e edificações;  

 Manejo adequado dos resíduos sólidos gerados nas aldeias bem como seus 

respectivos planos de gerenciamento; e 

 Projetos, obras, informações e serviços destinados a meio ambiente. 

3) Gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

Trata-se de um conjunto de ações que visam garantir as condições necessárias à gestão do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no SUS (SASISUS), promovendo o fortalecimento da 

gestão nos DSEI. Conduzido pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI), nos termos 

do art. 48 do Decreto nº 8.065/2013, atuou por meio de diversos processos de trabalho, os quais 

propiciaram a entrega de produtos às unidades da SESAI bem como à população indígena no 

exercício de 2016. É composto por cinco macroprocessos que nortearam suas principais atividades 

desenvolvidas ao longo do exercício em referência: 

a) Implementação de sistemas de informação na saúde indígena (SIASI, HORUS e 

GEOSI); 

b) Territorialização na saúde indígena; 

c) Gestão da logística nos DSEI; 

d) Apoio na gestão administrativa dos DSEI; 

e) Controles Internos.  

a) Implementação de sistemas de informação na saúde indígena (SIASI, HORUS e GEOSI) 

Trata-se da implementação dos três principais sistemas de informação no âmbito da saúde indígena. 

O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) é o sistema oficial para 

informações sobre os estabelecimentos (DSEI, Polos Base e CASAI), aldeias, demografia e 

informações de saúde na SESAI e tem como intuito de captar as informações de saúde e da 

prestação dos serviços de saúde, as quais servem para auxiliar os gestores e técnicos no processo 

decisório, para viabilizar o atendimento adequado aos povos indígenas. No exercício de 2016, a 

totalidade dos DSEI (34) implantaram o SIASI Local (versão 4.40.27), mas ainda possui 

intermitência no envio de dados em alguns DSEI.  

O sistema HORUS Indígena visa qualificar a gestão da Assistência Farmacêutica no Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), contribuindo para a qualificação da atenção à saúde prestada 

à população indígena nos DSEI, Polos‐Base, CASAI e demais unidades de distribuição e 

dispensação de medicamentos. Trata-se de um sistema de monitoramento que visa manter 

informado o nível central quanto ao fluxo/uso e o nível de abastecimento de medicamentos dos 34 

DSEI. Atualmente, o sistema está implantado em 34 DSEI, 48 CASAI e 107 Polos-Base.  
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O sistema GEOSI é utilizado para georreferenciar e cadastrar informações de saneamento básico e 

saúde indígena. Trata-se de um sistema de informação da gestão sanitária das aldeias e imóveis 

indígenas com informações georreferenciadas. O sistema é uma ferramenta para tomada de decisões 

a partir de uma análise espacial voltada para o monitoramento através da compilação e 

processamento de dados de forma organizada e relacionada. Em 2016, o sistema já possui 1.791 

aldeias georrefenciadas das 5.361 aldeias, correspondendo a pouco mais de 33% do total de aldeias. 

Atualmente encontra-se em desenvolvimento uma nova versão do GEOSI, totalmente via web. 

b) Territorialização de Polos Base 

O referido macroprocesso de trabalho tem por finalidade a avaliação dos territórios dos Polos Base, 

o apoio no georreferenciamento dos locais de interesse para a saúde indígena e o ajuste da 

configuração dos DSEI. 

c) Gestão da logística nos DSEI 

O macroprocesso referente à gestão da logística se refere à gestão dos meios de transportes na saúde 

indígena, sendo fundamental para a definição do bom desempenho das atividades institucionais da 

SESAI. É utilizado em várias frentes de trabalhos, tais como no transporte das equipes 

multidisciplinares de saúde indígena; no acompanhamento e monitoramento da execução das ações 

da atenção básica; no envio de mercadorias e medicamentos; e no transporte de pacientes e seus 

acompanhantes para os tratamentos de saúde (consultas médicas, cirurgias e exames), além de 

outras atividades relativas à gestão e funcionamento da multimodalidade de transportes utilizada na 

saúde indígena. 

d) Apoio na gestão administrativa dos DSEI 

Trata-se do desenvolvimento de atividades relacionadas à gestão nos DSEI, envolvendo o apoio na 

aquisição de insumos, equipamentos ou contratação de diversos serviços, tais como a aquisição de 

medicamentos e a contratação de serviço para fornecimento de combustível aos DSEI pelo 

Ministério da Saúde, dentre outros. Além disso, destaca-se também o apoio na gestão patrimonial 

dos DSEI.  

e) Controles Internos 

Trata-se do conjunto de ações implementadas visando o fortalecimento dos controles internos 

utilizados pela SESAI, tais como a padronização das atividades relacionadas ao custeio, 

investimento; a medicamentos, material médico-hospitalar e odontológico; ao uso dos combustíveis 

(Ticket); e à lógica de encaminhamentos e instrução processual interna, ambos, mediante o 

estabelecimento de fluxos de trabalho. Destacam-se também as ações de fortalecimento da gestão 

de contrato e da frota; dos procedimentos e fluxo de notas fiscais de insumos estratégicos da saúde 

indígena; dos procedimentos para prorrogação contratual; a elaboração do plano de transporte 

distrital; as compras e contratações e bens imóveis de uso especial; além de várias capacitações 

envolvendo profissionais nas áreas de instrução processual, fiscalização de contrato (ênfase em 

horas voo) e a utilização dos sistemas SIASG, SPIUNET, SIAF GERENCIAL, SISPAT e SISMAT. 

4) Fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

Trata-se de um conjunto de ações que visam fortalecer e garantir a participação da população 

indígena nos órgãos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas 

de saneamento, edificações e atenção à saúde indígena, por meio dos Conselhos de Saúde Indígena. 

Os macroprocessos de trabalho apresentam particularidades e especificidades que devem ser 

levadas em conta desde o momento do planejamento das ações até a análise de dados, incluindo a 

sua execução. Ocorre que o controle social promovido na saúde indígena é diferenciado, 

apresentando desafios bem específicos, tais como as dificuldades de acesso às aldeias em 
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decorrência de barreiras geográficas; grandes distâncias entre aldeias na área de abrangência de um 

mesmo DSEI; abrangência territorial do DSEI envolvendo diversos estados ou parte deles; 

diversidades culturais e linguísticas; processos de representação política diferente entre os povos 

indígenas e outros aspectos distintos daqueles com os quais os gestores da administração pública 

estão acostumados a lidar. Todos esses fatores são essenciais e devem ser considerados no processo 

de construção de uma gestão democrática e participativa que respeite as especificidades culturais e 

realidades distintas dessas populações.  

Estão estruturados basicamente por dois principais macroprocessos finalísticos, conduzidos pela 

Assessoria de Controle Social junto ao Gabinete da SESAI:   

a) Fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; 

b) Implantação das Ouvidorias da Saúde Indígena; 

No exercício de 2016, entre os principais produtos e serviços relacionados aos referidos 

macroprocessos estão a realização de reuniões dos conselhos locais e distritais de saúde indígena e 

do Fórum de Presidentes de CONDISI, as quais foram fundamentais para o processo de aprovação e 

homologação dos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI) junto aos DSEI/CONDISI, incluindo 

também as atividades relacionadas à atualização da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas (PNASPI), por meio da realização das Conferências Nacionais de Saúde Indígena 

realizadas em exercícios anteriores. Além disto, destacam-se também as capacitações/qualificações 

de conselheiros de saúde indígena e a estruturação e ativação das ouvidorias para subsidiar as 

melhorias das ações de gestão da SESAI.  

O quadro A.2.5.1 do Anexo I deste relatório demonstra os principais macroprocessos finalísticos da 

SESAI, seus principais produtos e serviços gerados, os principais beneficiários bem como as 

unidades/subunidades diretamente responsáveis. 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E 

OPERACIONAL 

Este item de informação está estruturado em quatro partes. Na primeira parte destaca-se a 

demonstração do planejamento estratégico adotado pela SESAI, identificando a sua atuação ao 

longo do exercício de 2016, mediante a utilização de estratégias, resultados alcançados e 

produtos/serviços ofertados à população indígena. Ao discorrer sobre sua atuação procurou-se 

buscar a harmonia e o alinhamento necessário entre seus planos, tanto na dimensão estratégica, em 

diferentes instrumentos de planejamento e gestão (Plano Plurianual – PPA 2016-2019, Plano 

Nacional de Saúde – PNS 2016-2019, Programação Anual de Saúde - PAS 2016 e Planejamento 

Estratégico 2016-2019 no âmbito do Ministério da Saúde); como também na dimensão operacional, 

através do desempenho das suas unidades nos respectivos Planos Distritais de Saúde Indígena. A 

segunda parte aborda a forma como a SESAI acompanha e monitora a programação estabelecida 

nesses instrumentos de planejamento. A terceira parte trata do desempenho orçamentário, 

demonstrando a lógica de alocação de recursos adotada pela SESAI para a consecução dos 

resultados previstos no exercício de 2016, estabelecendo uma relação entre a programação e a 

execução do orçamento e informações sobre as transferência de recursos, execução das despesas e 

suprimentos de fundos. A quarta e última parte deste item demonstra os principais indicadores 

utilizados pela SESAI para monitorar o desempenho da sua gestão.       

3.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) constitui‐se no instrumento central de planejamento para o 

período de 2016 a 2019, que norteia a implementação de todas as iniciativas de gestão no Sistema 

Único de Saúde (SUS), explicitando os compromissos setoriais do Governo Federal, com base em 

um diagnóstico situacional acerca das necessidades de saúde da população e a capacidade de oferta 

pública de ações, serviços e produtos para o seu atendimento. Trata-se de um instrumento que 

orienta a atuação da gestão pública federal visando ampliar o acesso oportuno da população, com 

garantia de integralidade às ações e serviços de saúde. Sua elaboração ocorreu de forma 

compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA) do mesmo período, mantendo-se coerência nos 

objetivos, metas e indicadores, conforme ilustração gráfica da figura 4 deste relatório de gestão. 

Figura 4 – Estrutura do Plano Nacional de Saúde e do Plano Plurianual 

 
Fonte: CGPL/SPO/SE/MS  
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 Ao promover o alinhamento estratégico desses instrumentos, o Ministério da Saúde incorporou 

todas as suas secretarias e entidades vinculadas na formação de um conjunto de 24 objetivos 

estratégicos. A SESAI participa do Objetivo Estratégico nº 13 - Promover a atenção à saúde dos 

povos indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, 

observando as práticas de saúde e os saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores do 

SUS para prover ações complementares e especializadas, com controle social. Para alcançar o 

referido objetivo foram adotadas nove estratégias: 

1. Qualificação das ações e equipes de saúde indígena que atuam nos DSEI/SESAI.  

2. Qualificação de serviços de saneamento ambiental ofertados. 

3. Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística adequados à execução 

das ações de saúde indígena pelos DSEI. 

4. Aprimoramento do modelo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do 

SUS. 

5. Estruturação e fortalecimento da cultura de planejamento e gestão da informação. 

6. Ampliação da qualificação do gasto público com ganhos de eficiência do uso de 

recursos e efetividade das ações em saúde. 

7. Reestruturação do modelo de comunicação e ampliação da sua capacidade produtiva, 

respeitando as especificidades dos povos indígenas. 

8. Ampliação das articulações interfederativa e intersetoriais com vistas à integralidade 

das ações de atenção a saúde indígena. 

9. Ampliação da efetividade do controle social em acompanhar e fiscalizar a PNASPI. 

Como amplamente mencionado neste relatório de gestão o exercício de 2016 caracteriza-se por 

apresentar sucessivas mudanças na condução do Executivo Federal. No âmbito desta Secretaria, 

além da substituição do Secretário Especial de Saúde Indígena, em vários DSEI também ocorreram 

substituições impactando diretamente na falta de uma definição clara acerca das diretrizes de 

algumas dessas estratégias. Além disto, o cenário orçamentário restritivo imposto a esta unidade 

levou a nova gestão priorizar suas ações, decidindo pelas ações mais emergenciais de atendimento. 

Desta forma, nem todas as estratégias foram desenvolvidas pelas unidades da SESAI, tais como as 

estratégias nº 4, 6 e 7. A estratégia nº 8 apresenta problemas técnicos de mensuração e ausência de 

critérios estabelecidos para o seu alcance como será demonstrado ao longo deste subitem.  

O quadro A.3.1.1 do Anexo I deste relatório de gestão apresenta o planejamento estratégico adotado 

pela SESAI, composto por nove estratégias e trinta e nove resultados esperados para o exercício de 

2016.   

No nível tático-operacional, para nortear a execução das ações dos DSEI foram elaborados 34 

Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI 2016-2019), homologados somente no final do exercício. 

Ainda que as ações tenham sido executadas nos territórios de abrangência dos DSEI não sofreram 

nenhum processo de acompanhamento e monitoramento mais rigoroso e adequado dado as 

dificuldades que sempre ocorrem em processos de modificações institucionais substanciais seguidas 

por reestruturações administrativas, na medida em que a montagem de novas equipes de gestores 

envolvem transições administrativas que impactam diretamente nas ações desenvolvidas pelas 

unidades. Assim optou-se em demonstrar somente as estratégias que apresentaram desempenho em 

seus resultados esperados, seja por meio de esforços empreendidos, seja por meio de impacto, ou 

seja, desempenho alcançado propriamente dito. Outra consideração relevante para a demonstração 

do desempenho apresentado neste relatório refere-se aos resultados nacionais. Alguns DSEI 

trabalharam em seus respectivos planos um conjunto de metas específicas, que ocorrem somente 

nos seus territórios de abrangência dada as especificidades tão recorrentes dessas populações, 

impossibilitando haver uma consolidação e uma comparação.  
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Assim optou-se por discorrer somente os resultados nacionais, que são os mais relevantes para a 

demonstração do desempenho alcançado da Secretaria.  

Os PDSI 2016-2019 foram estruturados em nove eixos de atuação que se correlacionam às noves 

estratégias definidas no planejamento estratégico acima descrito: 

1. Atenção à Saúde; 

2. Saneamento Ambiental; 

3. Logística e Infraestrutura; 

4. Modelo de Gestão; 

5. Planejamento e Gestão da Informação; 

6. Qualificação do Gasto Público; 

7. Comunicação; 

8. Articulação Interfederativa; 

9. Controle Social. 

No entanto, para fins de demonstração do desempenho dos DSEI serão considerados somente os 

eixos 1, 2, 3 e 9 pelas mesmas razões anteriormente expostas. O eixo 8 apresenta problemas 

técnicos de difícil mensuração e ausência de critérios definidos para o alcance dos DSEI. 

Visando a melhoria na apresentação das informações deste subitem optou-se também por 

contextualizar a condução de cada estratégia considerando seus resultados alcançados, os avanços e 

as dificuldades encontradas no exercício bem como os produtos/serviços entregues à população 

indígena. Ao discorrer sobre cada estratégia adotada será demonstrado o desempenho alcançado 

entre as unidades nos resultados correlatos aos eixos de atuação em seus Planos Distritais de Saúde 

Indígena agrupando-os em quatro intervalos de alcance: ≥ 0% ≤ 40%; > 40% ≤ 70%; > 70% < 

100% e ≥ 100%. Com isso pretende-se demonstrar o desempenho das ações de forma regionalizada 

de acordo com a extensão territorial de abrangência dos DSEI.  

1. Qualificação das ações e equipes de saúde indígena que atuam nos DSEI/SESAI 

A estratégia de qualificação das ações e equipes de saúde indígena que atuam nos DSEI/SESAI 

volta-se para a revisão e avaliação dos modelos e práticas de gestão e atenção à saúde 

implementados pelo Ministério da Saúde visando aprimorar e qualificar o alcance e a resolutividade 

do Subsistema de Atenção de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS). Aperfeiçoar a atuação 

multiprofissional para promover a saúde e aumentar a resolutividade das ações de saúde em áreas 

indígenas, engloba um conjunto de atividades de diagnóstico, gestão e avaliação em saúde, além 

dos aprimoramentos necessários na execução de procedimentos e práticas para prevenção e 

tratamento de agravos à saúde dessas populações.  

Nesta direção, promover a melhoria das ações e o treinamento das equipes de saúde indígena, passa 

pelo investimento na reorganização institucional dos DSEI, no aprimoramento dos parâmetros e 

critérios de descentralização da atenção à saúde indígena, na qualificação dos sistemas de gestão e 

monitoramento de informações, no apoio a gestão participativa e na promoção da educação em 

saúde para comunidades e profissionais. Para tanto, o planejamento e a alocação de infraestrutura 

logística precisa garantir os recursos necessários para assegurar o acesso adequado e de qualidade 

aos serviços primários de saúde, considerando as características territoriais, epidemiológicas e 

culturais dos diferentes povos e terras indígenas. 

Os sistemas de gestão e monitoramento das ações e serviços de saúde indígena ainda encontram-se 

em diferentes estágios de implementação de bases para captação e geração de informações 

demográficas e epidemiológicas da população indígena; e em níveis diferenciados de 

interoperabilidade com outros sistemas do SUS, para envio dos lotes de informações do nível local 

para o nível federal; além de não dispor de infraestrutura tecnológica e conectividade adequada em 
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boa parte das áreas indígenas de difícil acesso, ou em regiões menos desenvolvidas. Portanto, de 

modo geral, é possível identificar divergências nas bases populacionais e nos diferentes módulos de 

cadastro, registro e alimentação dos resultados programados, bem como a necessidade de 

qualificação dos fluxos e análise das informações e indicadores de saúde em níveis diferenciados 

em cada DSEI, como entre os polos base (territórios de saúde) dentro da área de abrangência 

territorial do DSEI. Entretanto, para melhor mensuração dos resultados planejados avaliou-se, 

prioritariamente as planilhas de monitoramento utilizadas pelos DSEI para acompanhar a cobertura 

das ações em nível local. 

As ações de atenção integral à saúde dos povos indígenas visam proteger, promover e recuperar a 

saúde dos povos indígenas no âmbito da atenção primária, bem como a prestação de serviços de 

apoio para os pacientes indígenas referenciados para tratamento nas redes de média e alta 

complexidade do SUS, por meio das CASAI. 

O foco do Plano Nacional de Saúde 2016 - 2019 e, por conseguinte, da Agenda Estratégica da 

SESAI e dos Planos Distrais de Saúde Indígena - PDSI concentram-se em torno de prioridades que 

visam fortalecer e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde às famílias indígenas 

aldeadas e organizam-se conforme os seguintes resultados:  

a) Acompanhamento alimentar e nutricional de crianças menores de 5 anos e gestantes;  

b) Implementação dos planos de contingência para DDA e IRA;  

c) Acesso ao atendimento pré-natal;  

d) Vigilância do óbito;  

e) Vacinação Indígena;  

f) Saúde Mental;  

g) Saúde Bucal;  

h) Vigilância e Controle da Malária e da Tuberculose;  

i) Educação em saúde e qualificação de trabalhadores;  

j) Implementação de Projetos Interculturais;  

k) Crescimento e desenvolvimento infantil.  

Para além disso, é importante ressaltar a especial importância dos investimentos no tratamento e 

controle da qualidade da água e do saneamento básico nas aldeias, como ações imprescindíveis para 

contribuir com o controle sanitário nas aldeias e, consequentemente, para a redução da morbidade e 

da mortalidade por causas evitáveis junto as comunidades indígenas. Destacam-se também a 

importância do apoio a qualificação e humanização da assistência aos indígenas referenciados para 

as redes de média e alta complexidade do SUS, por meio das reformas e ampliações das Casas de 

Apoio à Saúde Indígena (CASAI). 

A operacionalização da implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena conforme 

preconiza a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas – PNASPI, no âmbito da SESAI, é 

direcionada pelo Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI), cabendo-lhe o 

acompanhamento e monitoramento das ações programáticas de saúde executadas pelos 34 DSEI. 

Assim, no nível estratégico, para a qualificação dessas ações, a estratégia adotada foi estruturada em 

13 resultados esperados para o exercício de 2016 conforme o quadro A.3.1.2 deste relatório de 

gestão.  
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Quadro A.3.1.2 – Resultados Esperados da Estratégia nº 1- Qualificação das ações e equipes de saúde indígena que 

atuam nos DSEI/SESAI   

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Qualificação das ações e equipes de saúde indígena que atuam nos DSEI/SESAI 

Resultados Esperados 2016 

Descrição Programado Executado (%) 

R.1- 75% das crianças menores de 5 anos com 

acompanhamento alimentar e nutricional realizado. (Meta PPA) 75% 65,89% 87,85% 

R.2- 70% gestantes com acompanhamento alimentar e 

nutricional realizado. 75% 49,63% 66,2% 

R.3- 10 DSEI contam com plano de contingência de DDA e 

IRA implementado. 10 4 40% 

R4- Acesso ao pré-natal, parto e puerpério qualificado e 

ampliado para 85 % gestantes com 4 consultas ou mais. (Meta 

PPA) 85% 73,7% 86,7% 

R.5- 80% dos óbitos materno, infantil e fetal, mulheres em 

idade fértil investigados. 80% 61,13% 76,41% 

R.6- 77% as crianças menores de 5 anos com esquema vacinal 

completo, de acordo com o calendário indígena de vacinação. 

(Meta PPA) 77% 79,70% 103,5% 

R.7- Reduzir em 2% os casos de suicídio nos 34 DSEI tendo 

como linha de base os números de 2015. - 2% - 2,98 149% 

R.8- 40% de cobertura da população indígena com primeira 

consulta odontológica programática. (Meta PPA) 40% 32,79% 81,97% 

R.9- Reduzir a IPA 2015 em 20% na área indígena da região 

amazônica. - 20% - 18% 90% 

R.10- Reduzir 1,5% do coeficiente de incidência de tuberculose 

na população indígena em relação a linha de base de 2015. - 1,5% - 2% 141% 

R.11- 25% dos trabalhadores da saúde indígena qualificados 

para o trabalho em saúde nos contextos interculturais. 25% 41,61% 166,44% 

R.12- Projetos para atuação em contextos interculturais 

implementados nos 34 DSEIS, com protagonismo indígena na 

promoção, prevenção e cuidado em saúde e valorização de 

práticas tradicionais. 34 20 59% 

R.13- 50% das Crianças indígenas menores de 01 ano com 

acesso às consultas preconizadas de Crescimento e 

Desenvolvimento. (Meta PPA) 50 % 59,90 % 119,80 % 

Fonte: DASI 

a) Acompanhamento alimentar e nutricional de crianças menores de 5 anos e gestantes 

De modo geral, no exercício de 2016, todos os DSEI intensificaram as atividades voltadas para o 

acompanhamento alimentar e nutricional de crianças menores que 5 anos, como: a visita domiciliar, 

a vigilância alimentar e nutricional, o incentivo ao aleitamento materno exclusivo, a realização de 

capacitações em serviço com profissionais das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena 

(EMSI) e a implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB). Foram registrados 

ainda, a intensificação nas ações para oferta e adesão de suplemento de ferro e vitamina A e a 

realização de atividades voltadas para a recuperação de déficit nutricional e orientação nutricional 

respeitando os hábitos alimentares e a condição sócio econômica da comunidade, no âmbito das 

Casas de Apoio à Saúde Indígena (CASAI). Esse resultado faz parte do conjunto metas 

estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Nacional de Saúde (PNS), ambos para o 

período de 2016-2019.  
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Do total de crianças cadastradas no sistema SIASI no exercício de 2016 (94.048), 65,89% (61.970) 

tiveram acompanhamento nutricional realizado pelas equipes multidisciplinares, o que corresponde 

a 87,85% da meta estabelecida para o período (segundo dados extraídos do sistema em 15/02/2017).  

Os DSEI que apresentaram os melhores desempenhos para o acompanhamento alimentar e 

nutricional das gestantes destacaram as seguintes atividades realizadas: qualificação e atualização 

das informações no sistema de informação (SIASI), por meio da realização de oficinas sobre o 

sistema de informação com os coordenadores técnicos dos Polos Base, equipe técnica da DIASI e 

também com os técnicos do SIASI; e ações para a ampliação e o fortalecimento do 

acompanhamento nutricional, como a realização de visitas domiciliares periódicas, a realização de 

processos para aquisição de equipamentos, e a realização de oficinas para o fortalecimento da 

Vigilância Alimentar Nutricional (VAN). 

Do total de gestantes cadastradas no SIASI no exercício de 2016 (22.891), independente do ano de 

finalização, 49,63% (11.361) tiveram acompanhamento nutricional realizado pelas equipes 

multidisciplinares, o que corresponde a 66,2% da meta estabelecida para o período (dados extraídos 

do sistema em 15/02/2017).  

Entre as principais dificuldades relatadas pelos DSEI que não conseguiram alcançar as resultados 

pactuados para a implementação das ações, destacaram-se: fragilidades no registro de dados no 

SIASI para monitorar e avaliar as atividades; insuficiência de equipamentos para antropometria; 

insuficiência de profissionais nutricionistas; e alta rotatividade de profissionais, o que limita o 

vínculo necessário entre o profissional e a comunidade; dificuldades de transporte para o 

deslocamento das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI); ausência de equipe dentro 

do território por dificuldades logísticas; alternância de gestores nos Distritos; e alguns aspectos 

culturais, principalmente no caso das gestantes, como a apresentação tardia da gestação por alguns 

povos, o que prejudica a realização do acompanhamento nos primeiros trimestres.  

Com o intuito de qualificar as ações de Vigilância Alimentar Nutricional (VAN), os Distritos 

apontaram também para a necessidade de fortalecer as atividades de matriciamento como estratégia 

para a educação permanente das equipes, a realização de processos de aquisição de equipamentos e 

insumos e a intensificação do monitoramento da inserção dos dados no sistema de informação 

SIASI. 

No nível tático operacional, conforme informações disponibilizadas pelo banco de dados do SIASI, 

dos 34 DSEI, 53% (N=17) alcançaram a meta pactuada, sendo estes: Alagoas e Sergipe, Alto Rio 

Solimões, Amapá e Norte do Pará, Ceará, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Kaiapó do Mato Grosso, 

Kaiapó do Pará , Leste de Roraima, Manaus, Médio Rio Purus, Minas Gerais e Espírito Santo, Porto 

Velho, Potiguara, Vilhena, Xavante e Yanomami e 11,7% (N=4) ficaram com execução abaixo de 

40%, representando uma cobertura de acompanhamento abaixo de 28%.  

Com relação à gestantes, conforme informações disponibilizadas pelo banco de dados do SIASI, 

dos 34 DSEI, 11,7% (4) alcançaram a meta pactuada, estes são: Kaiapó do Mato Grosso, Médio Rio 

Purus, Minas Gerais e Espírito Santo e Potiguara e 32,3% (11) ficaram com execução abaixo de 

40%, representando uma cobertura de acompanhamento abaixo de 29%.  

b) Implementação dos planos de contingência para DDA e IRA 

As doenças diarreicas agudas (DDA) e as infecções respiratórias agudas (IRA) figuram entre os 

principais agravos à saúde geral da população indígena e respondem por boa parte das causas de 

óbitos evitáveis em crianças menores de 1ano. A alteração no perfil epidemiológico das DDA e IRA 

nas comunidades e a ocorrência de surtos e epidemias, podem agravar ainda mais a situação de 

saúde da população e constituir uma emergência de saúde pública (ESP) no âmbito dos DSEI, 

levando também a uma sobrecarrega dos serviços de saúde locais, excedendo sua capacidade de 

resposta. A implementação do plano de contingência refere-se a estruturação da capacidade de 
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resposta dos DSEI para monitorar e intervir em situações de aumento do padrão deste agravos nas 

regiões prioritárias, principalmente as mais carentes em infraestrutura para a o abastecimento de 

água e saneamento. 

No exercício de 2016, segundo o monitoramento realizado pela Coordenação Geral de Atenção 

Primária à Saúde Indígena (CGAPSI) junto aos DSEI, foram implementados planos em 4 DSEI o 

que representa o alcance de 40% do resultado programado (10 planos de contingência nos DSEI 

prioritários). O baixo resultado executado pelos DSEI se explica pela ausência de publicação de 

referências oficiais para a elaboração dos planos de contingência, de forma que não foram 

disponibilizados parâmetros e critérios para o diagnóstico e monitoramento dos indicadores, nem 

eixos de atuação e linhas prioritárias para implementação de ações e serviços de proteção e resposta 

as DDA e IRA. 

A elaboração do plano de contingência de DDA e IRA deverá permitir a atuação do DSEI em 

situações de surtos e epidemias por DDA e IRA que demandem emprego urgente de medidas de 

prevenção, de controle e de contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública, em tempo 

oportuno, de forma adequada e qualificada. 

No nível tático-operacional, esperava-se que 10 (29%) dos 34 DSEI conseguissem alcançar o 

resultado do Plano de Contingencia de DDA e IRA implementado em 2016. De acordo com as 

informações obtidas dos 33 DSEI que enviaram o Relatório Anual de Gestão 2016, 15 DSEI 

(42.42%) não apresentaram informações, 10 DSEI (30,39%) apresentaram informações 

inconsistentes, 5 DSEI (15,15%) informaram não dispor de ações direcionadas a implementação de 

um plano de contingenciamento de DDA e IRA, são eles: DSEI Vale do Javari, Vilhena, Potiguar, 

Litoral Sul e Bahia, e 4 DSEI (12,12%) informaram terem implementado um plano de contingência 

para DDA e IRA, são eles: DSEI Alagoas e Sergipe, Médio Rio Purus, Rio Tapajós e DSEI Alto 

Rio Purus. 

Dentre as dificuldades relatadas pelos DSEI para o baixo desempenho, muitas delas estão 

relacionadas a problemas crónicos como a falta de organização dos processos de trabalho, 

instabilidade dos profissionais, dificuldades na coleta de dados, preenchimento dos instrumentos de 

monitoramento, análise e envio das informações, assim como também ao modelo de atenção à 

saúde vigente nos DSEI que não priorizam as ações de vigilância em saúde, nem o planejamento 

ante a possibilidade de emergências em saúde pública.  

Os 4 DSEI que alcançaram 100% de realização da meta prevista do Plano de Contingencia de DDA 

e IRA implementado, priorizaram o monitoramento, investem na prevenção e promoção da saúde, 

na qualificação das EMSI, nas ações de vigilância em saúde, na qualidade do atendimento, no 

fortalecimento das parcerias para o controle dos agravos e no fortalecimento da rede de 

atendimento, nos três níveis de gestão. 

c) Acesso ao atendimento de pré-natal 

Em relação à cobertura do pré-natal, de acordo com dados apresentados nas planilha de 

monitoramento locais enviadas por 28 DSEI, foram acompanhadas 14.128 gestações finalizadas em 

2016. Considera-se aqui como gestações finalizadas, aquelas terminadas com nascidos vivos, 

abortamentos, natimortos, óbitos fetais e óbitos maternos. Desse total, 13.835 gestantes receberam 

ao menos 01 consulta de pré-natal ao longo do referido exercício, o que representa 97,9% das 

gestantes com gestações finalizadas. Ainda de acordo com o total de gestações finalizadas 

(n=14.128), 10.411 gestantes receberam 04 ou mais consultas de pré-natal, o que representa 73,7% 

de cobertura de pré-natal. Ressalta-se que tais resultados são estratégicos para a SESAI no no 

alcance do seu objetivo estratégico e fazem parte do conjunto de metas estabelecidas no Plano 

Plurianual (PPA) e no Plano Nacional de Saúde (PNS), ambos para o período de 2016-2019. 
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Segundo o monitoramento realizado em nível local, o total de consultas realizadas em 2016, foi de 

aproximadamente 59.329 consultas. A área técnica considera consultas de pré-natal, apenas aquelas 

realizadas por médicos ou enfermeiros. Nesse mesmo período, de acordo com as informações 

enviadas pelos DSEI, foram contabilizados aproximadamente 13.071 nascidos-vivos.  

Considerando os dados registrados no SIASI em relação à cobertura do pré-natal, em 2016, foram 

registradas 16.866 gestações finalizadas em 33 DSEI. Em relação ao SIASI, foi necessário 

considerar como gestações finalizadas aquelas terminadas com nascidos vivos e aquelas que não 

tiveram o registro de finalização no sistema, uma vez que essas gestações sem registros representam 

um parcela significativa em relação às gestações cadastradas no SIASI. Desse total, 6.489 foram 

atendidas com 04 ou mais consultas. O total de consultas de pré-natal realizadas, de acordo com o 

SIASI foi de 39.522 consultas. A diferença que se observa entre os dados do SIASI e os da planilha 

deve-se a problemas técnicos que alguns DSEI encontram ao alimentar o sistema. A subnotificação 

do SIASI ainda é um fator limitante para a avaliação dos resultados pactuados por meio do sistema. 

Ao cadastrar as gestações e não realizar os devidos registros de atendimentos e desfecho, perde-se 

informações importante sobre o desenvolvimento da gestação e a eficácia do pré-natal.  

Outros pontos críticos identificados na realização das consultas de pré-natal referem-se a 

dificuldades de alguns DSEI na organização do serviço de saúde, com pouca entrada de 

profissionais em área; e a falta de estrutura em municípios de referência para a realização de exames 

complementares.  

Além desses fatores citados, há aspectos culturais que exigem da equipe de saúde que o pré-natal 

seja conduzido de forma diferente do preconizado. Por exemplo, muitas indígenas preferem não 

realizar a consulta de pré-natal ou receberem a visita domiciliar de profissionais de saúde durante o 

1º trimestre da gestação, o que leva ao início tardio do acompanhamento de pré-natal. As mudanças 

de aldeias e de territórios por parte das indígenas também dificultam a realização do 

acompanhamento do pré-natal. 

Contudo, alguns DSEI investiram na regularidade e qualificação das equipes em área, com maiores 

investimentos na compra de equipamentos, materiais de consumo e disponibilidade de transporte 

para deslocamentos das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI); na aquisição e 

oferta de testes rápidos de gravidez nas aldeias, como HIV, Sífilis e Hepatite B; e na qualificação 

das EMSI em atenção ao Pré-Natal, Parto e Puerpério. 

No nível tático-operacional, de acordo com acompanhamento realizado por meio das planilhas de 

monitoramento locais ao longo de 2016, observa-se que 29 DSEI prestaram informações sobre a 

cobertura de consultas de pré-natal realizadas por médicos ou enfermeiros. Desses, 21 apresentaram 

cumprimento da meta acima de 70%, 06 apresentaram cobertura entre 40 e 70%, e 02 apresentaram 

cobertura abaixo de 40% de gestantes com gestações finalizadas que receberam 04 ou mais 

consultas. Esse resultado é divergente dos dados registrados no SIASI, conforme informações 

abaixo. 

De acordo com os dados registrados no SIASI por 30 DSEI, 06 DSEI (Minas Gerais, Potiguara, 

Cuiabá, Pernambuco, Porto Velho e Vilhena) apresentaram o alcance da meta acima de 70%. Minas 

Gerais e Cuiabá relataram como pontos positivos que contribuíram para o bom desempenho a 

manutenção da rotina na realização de exames clínicos e de testes rápidos de gravidez, a 

regularidade na frequência da entrada de profissionais em área, a busca ativa de gestantes, a 

realização de oficinas com as EMSI, e a definição de metas de atendimento por polo-base. Os DSEI 

destacaram problemas para a qualificação do cadastro das gestantes no SIASI. Contudo, as 

informações enviadas por estes DSEI por meio das planilhas de monitoramento locais estavam em 

consonância com os dados do SIASI. Outros 14 DSEI alcançaram entre 40 a 70% da meta 

(Alagoas-Sergipe, Alto Rio Solimões, Bahia, Ceará, Guamá-Tocantins, Caiapó do Mato Grosso, 

Caiapó do Pará, Manaus, Mato Grosso do Sul, Médio Purus, Pernambuco, Porto Velho, Tocantins e 

Xavante). Esses DSEI relataram como pontos positivos os seguintes fatores: disponibilidade de 
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recursos materiais e estruturas físicas ofertadas, presença constante das equipes e dos Agentes 

Indígenas de Saúde em área, aquisição e oferta de testes rápidos de gravidez nas aldeias e ampliação 

de testes rápidos Anti-HIV, Sífilis e HBSAG (Hepatites virais B e C e anticorpos de exposição 

recente ao vírus), manutenção do SIASI atualizado, trabalho das equipes na sensibilização das 

gestantes sobre a importância do pré-natal, busca ativa de gestantes, apoio dos conselhos locais e 

lideranças indígenas, qualificação das EMSI em atenção ao Pré-Natal, Parto e Puerpério para 

aumento da cobertura e da qualidade do pré-natal, encontro de saberes com parteiras indígenas, 

melhoria do acolhimento das gestantes indígenas nos municípios, aumento da oferta de exames 

complementares pelos municípios. 

Os pontos negativos e as dificuldades relatadas por esses DSEI foram: desatualização do SIASI 

nacional em comparação com o SIASI local; divergências nas bases de cadastros demográficos; 

dificuldades em conseguir os resultados dos exames complementares e ultrassonografias pelos 

municípios, o que prejudica a tomada de decisão por parte da equipe e reduz a qualidade do pré-

natal; Dificuldade dos DSEI para organizar as entradas em área da equipe; indisponibilidade de 

testes rápidos de gravidez suficientes, dificuldades de transporte das gestantes à rede referenciada. 

Apenas três desses DSEI apresentaram as informações com divergência significativa em relação ao 

SIASI (Consideramos divergência significativa, os DSEI que apresentaram informações com 

diferenças de 30% em relação ao SIASI, para mais ou para menos). São eles: Manaus, Mato Grosso 

do Sul e Vale do Javari, os quais relataram que o SIASI estava subnotificado. De acordo com as 

informações apresentadas por esses DSEI eles tiveram 90%, 101% e 71% do alcance da meta, o que 

significa que 81%, 86% e 60% das gestantes tiveram 04 ou mais consultas, respectivamente. 

Dos 30 DSEI avaliados por meio do SIASI, 10 DSEI ficaram com o alcance do resultado entre 0% e 

40% da meta programada (Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Araguaia, 

Interior Sul, Leste de Roraima, Maranhão, Médio Rio Solimões e Afluentes e Yanomami).  Entre 

eles, o DSEI Araguaia relata deficiência de profissional, o DSEI Yanomami relata falta de alguns 

insumos e subnotificação do SIASI, assim como o Leste Roraima. Alto Rio Negro, Alto Rio Juruá e 

Altamira, que destacaram que além da subnotificação, também tiveram dificuldades na inserção das 

informações no Sistema, por falta de infraestrutura e de conectividade em muitos polos dos DSEI. 

Os pontos negativos relatados por estes DSEI foram: alta rotatividade de profissionais e de gestores, 

dificuldades logísticas para se garantir a entrada frequente de profissionais em área. 

d) Vigilância do óbito 

No período de janeiro a dezembro de 2016, foram registrados 2.291 óbitos de indígenas no Sistema 

de Informação da Saúde Indígena – SIASI (data da extração 16/02/2017). Destes, sete (7) foram 

óbitos maternos, 447 óbitos infantis (menores de 1 ano), 168 óbitos fetais e 245 óbitos em mulheres 

em idade fértil (MIF), que totalizam 868 óbitos. Do total de 868 óbitos, 531 óbitos foram 

investigados, o que corresponde ao executado de 61,18% e o alcance de 76,47% da meta 

programada para 2016 que corresponde a 80% de óbitos investigados.  

Apesar da redução do percentual de óbitos investigados no exercício de 2016 quando comparado ao 

ano anterior, ao analisar o número absoluto observa-se o acréscimo de 33% que representa um 

avanço uma vez que as estatísticas nacionais e o alcance do resultado foi prejudicado. Isso se deve, 

pois o fechamento oficial dos dados depende do envio das informações por todas as unidades 

alimentadoras (DSEI), da revisão e qualificação das informações e atualização do status das 

investigações de óbito, processos que demandam períodos variados para a realização e conclusão, e 

dos quais muitos ainda se encontram em andamento. Dessa forma, os dados informados são 

preliminares, considerando a subnotificação no SIASI, divergências cadastrais nas bases 

demográficas e as diversas dificuldades logísticas e culturais enfrentadas para a realização das 

atividades de investigação dos óbitos junto as famílias indígenas. 
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Com relação à investigação dos óbitos, o percentual de óbitos maternos investigados foi de 71,4% 

(n= 07); investigação entre menores de 01 ano foi de 66,9% (n=299); investigação de óbitos fetais 

59,2% (n= 169) e de 51,8% no grupo de Mulheres em Idade Fértil - MIF (entre 10 e 49 anos de 

idade) (n= 127). 

As principais ações realizadas pelos DSEI, visando o fortalecimento e à qualificação da vigilância 

do óbito, foram: a) capacitação e apoio matricial em Vigilância do óbito indígena para os 

enfermeiros das EMSI em parceria com as secretarias municipais e estaduais de Saúde; b) ações 

com os agentes indígenas de saúde e lideranças indígenas sobre a importância da vigilância do 

óbito; c) articulação com os Comitês de Mortalidade Infantil e Materna estaduais e municipais 

visando agilizar a conclusão das investigações; e d) discussão dos casos pelos grupos técnicos de 

vigilância do óbitos, e reuniões com as EMSI para adoção de estratégia de trabalho com foco no 

levantamentos dos pontos críticos, recomendações e orientações quanto às ações de saúde que 

possam contribuir no processo de trabalho, a fim de reduzir os óbitos evitáveis. Cabe ressaltar que 

alguns DSEI ainda estão estruturando os Grupos Técnicos de Vigilância do Óbito (GTVO). 

Dentre as dificuldades citadas pelos DSEI para a realização das investigações dos óbitos ocorridos, 

destacam-se a grande rotatividade de profissionais envolvidos e a necessidade de capacitação das 

equipes que realizam as investigações de óbito. Dentre as dificuldades para a implementação do 

GTVO, destacam-se as questões de logísticas, dinâmicas de serviço e incompletude dos campos de 

investigação; as dificuldade de acesso às informações relacionadas à internação hospitalar dos 

indígenas que faleceram nas unidades de referência, questões que são impeditivas para conclusão da 

investigação pelos GTVO; e a substituição de alguns médicos do Programa Mais Médico 

comprometendo a análise dos óbitos em tempo hábil, bem como a ausência de serviços de 

vigilância do óbito nos municípios.  

Vale ressaltar que, o Ministério da Saúde lançou em novembro de 2016, a Agenda Integrada de 

Saúde da Criança Indígena, com o objetivo de fortalecer e ampliar os programas de proteção e 

atenção integral à saúde da criança indígena, por meio de ações de qualificação da assistência e 

promoção à saúde, visando assegurar o direito à saúde e a qualidade de vida das crianças, mulheres 

e famílias indígenas. Nesta Agenda, a Vigilância do Óbito compõe um eixo de atuação a ser 

fortalecido nos 34 DSEI. Trata-se de uma estratégia importante no cuidado da saúde da mulher e da 

criança, porque contribui para a melhoria do registro dos óbitos; orienta as ações de intervenção 

para a prevenção e o controle de novos casos; avalia as ações e os serviços de saúde e ainda 

contribui no processo de educação permanente dos profissionais envolvidos, por meio de ações de 

sensibilização e análise de óbitos. 

Para que a agenda seja implementada de forma efetiva nos DSEI prioritários identificou-se a 

necessidade de qualificação dos profissionais nos sistemas SIM/SINASC, a vigilância do óbito 

visando à redução do subregistro dos óbitos e garantia da qualidade do processo de notificação e 

investigação dos óbitos. Ressalta-se que a Agenda Integrada mencionada visa organizar e integrar 

os esforços e recursos para o cumprimento de vários outros resultados, tais como a vigilância 

alimentar e nutricional, o acesso ao pré-natal, o parto e puerpério, a cobertura de consultas de 

crescimento e desenvolvimento das crianças indígenas, o calendário de vacinação, além da 

Tabela 3.1.1.d – Quantitativo de Óbitos por Grupo 

Grupo de investigação 
ANO 2015* ANO 2016** 

Investigados Registrados Executado Investigados Registrados Executado 

Materno 11 13 84,62 5 7 71,43 

Infantil 215 286 75,17 299 447 66,89 

Fetal 79 96 82,29 100 169 59,17 

MIF 93 127 73,23 127 245 51,84 

TOTAL 398 522 76,25 531 868 61,18 

Fonte: * Plataforma FORMSUS - alimentado pelos responsáveis técnicos dos DSEI até o dia 25/01/2016.  

            ** SIASI/CGASI/SESAI/MS. Dados de óbitos acessado em 16/02/2017. 
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necessária articulação intersetorial dos planos de contingência de DDA e IRA para o fortalecimento 

dos programas de monitoramento da qualidade da água e instalação de sistemas de abastecimento e 

saneamento em terras indígenas, de modo a contribuir com a redução da mortalidade infantil e a 

melhoria da qualidade de vidas das famílias indígenas conforme já foi mencionado. 

No nível tático-operacional, conforme registro no SIASI extraídas no dia 16/02/2017 (CGMASI, 

2017), 23,53% dos DSEI (n=8) tiveram o desempenho menor que 40%, são eles: Alto Rio Juruá, 

Amapá e Norte do Pará, Araguaia, Guamá Tocantins, Litoral Sul, Manaus, Mato Grosso do Sul, 

Vale do Javari e Xingu. 14,71% dos DSEI (n=5) tiveram o desempenho entre > 40% ≤ 70%: Alto 

Rio Purus, Interior Sul, Leste de Roraima, maranhão e Vale do Javari. 35,29% dos DSEI (n=12) 

tiveram desempenho > 70% < 100%, são eles: Alagoas Sergipe, Altamira, Alto Rio Negro, Bahia, 

Cuiabá, Médio Rio Solimões e Afluentes, Minas Gerais e Espírito Santo, Parintins, Pernambuco, 

Tocantins, Vilhena e Xavante. E 26,47% dos DSEI (n=9) obtiveram um desempenho ≥ 100%: Alto 

Rio Negro, Ceará, Kaiapó do Mato Grosso, Kaiapó do Pará, Médio Rio Purus, Porto Velho, 

Potiguara, Rio Tapajós e Yanomami. 

Quando estratificam-se os percentuais por critério de investigação, os óbitos mais investigados 

pelos DSEI foram os maternos 71,4% (n= 7), seguido dos óbitos infantis 66,9% (n= 299), os óbitos 

fetais 59,2% (n= 100) e óbitos em mulheres em idade fértil 51,8% (n= 127), dessa forma o 

executado foi de 61,31% (n= 530) óbitos investigados. Em relação ao alcance da meta foi de 

76,41%. 

Informa-se que as informações devem ser considerados preliminares e ainda, a dependem de maior 

qualificação para a correção de divergências entre as base de dados do SIASI e das planilhas de 

monitoramento organizadas em nível local, nas 11% (n= 4) dos DSEI apresentaram uma diferença 

superior a 30% do apresentado no SIASI, são eles: Interior Sul, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e 

Vale do Javari. Ressalta-se ainda que, segundo os DSEI, muitas investigações não aparecem como 

concluídas porque ocorreram nos meses de outubro a dezembro de 2016 e ainda estão em 

andamento respeitando o prazo de 120 dias para conclusão da investigação.  

Dos DSEI que tiveram desempenho entre 0% ≤ 40%, os DSEI Alto Rio Juruá e Araguaia, não 

possuem grupo técnico de investigação e embora tenham realizado capacitações para os 

profissionais e realizarem visitas in loco sobre a importância da investigação do óbito, é baixo o 

percentual de investigação e não foi possível concluir os casos. Os demais DSEI, relataram que o 

status de investigação de óbito não está atualizado no SIASI, e que parte dos profissionais ainda não 

priorizam à aplicação dos formulários de investigação em relação a outros atendimentos de rotina.  

Dos DSEI que tiveram o desempenho entre > 40% ≤ 70%, os DSEI da região Norte relatam 

problemas logísticos que dificultam o deslocamento das equipes para as aldeias, especialmente no 

período de seca dos rios e igarapés, consequentemente prejudicando a busca ativa da família para a 

realização da investigação. Além disso, segundo o DSEI Vale do Javari, a rotatividade de 

profissionais compromete o funcionamento do grupo técnico de vigilância do óbito. Entre esses 

DSEI os avanços obtidos foram as visitas técnicas in loco sobre a importância da investigação de 

óbito e as reuniões regulares do Grupo Técnico de Investigação de Óbito realizadas pelo DSEI 

Interior Sul. 

Nos DSEI com o alcance foi maior que > 70% < 100% e ≥ 100% as principais dificuldades 

relatadas foram:  

 Barreiras de cunho cultural, como resistências das famílias nos processos de 

investigação e nas entrevistas domiciliares feitas pelas EMSI e barreiras geográficas, 

que comprometem o cumprimento dos fluxos e prazos estabelecidos, no DSEI Médio 

Rio Solimões e Afluentes.  

 Questões relacionadas aos hospitais. Há também relatos de dificuldade no 

entendimento do processo por parte dos profissionais dos hospitais que entregam as 
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fichas de investigação com atraso, impossibilitando que a equipe apure as informações 

em tempo hábil, ou seja, 120 dias, citados pelos DSEI Cuiabá e Médio Rio Solimões e 

Afluentes. Houve ainda o relato pelos DSEI que o status de investigação de óbito não 

está atualizado no SIASI.  

Entre os principais avanços mencionados cabe destacar: 

 Monitoramento mensal dos óbitos no SIM e SIASI no intuito de assegurar a 

investigação e o cruzamento dos dados. 

 Articulação com os Comitês de Mortalidade Infantil e Materna, com as áreas técnicas 

estaduais responsáveis pelo SIM e Sistema de Informação de Nascidos Vivos 

(SINASC) e com as áreas técnicas de saúde da mulher e da criança das secretarias 

municipais e regionais de saúde. 

 Discussão dos casos pelo Grupo Técnico - GT de Vigilância do Óbito seguida de 

reuniões com as Responsáveis Técnicas para adoção de estratégia de trabalho das 

EMSI com foco na diminuição de fatores de risco e determinantes do processo saúde-

doença. 

 Orientação pela equipe técnica da Divisão de Atenção à Saúde (DIASI/DSEI) de 

Vigilância do Óbito para empenhar-se em investigar todos os óbitos registrados dos 

grupos prioritários. 

 Capacitações e oficinas de treinamento aos profissionais da saúde indígena; Parceria 

com serviços de saúde, complementariedade da assistência em nível secundário e 

terciário entre outros. 

 Devolutiva do GT as EMSI das investigações realizadas com levantamentos dos pontos 

críticos, recomendações e orientações quanto às ações de saúde que possam contribuir 

no processo de trabalho, a fim de minimizar óbitos evitáveis. 

 Ações com os agentes indígenas de saúde e lideranças indígenas sobre a importância da 

investigação de óbito 

Vale ressaltar que na análise os avanços e as ações adotadas pelos DSEI divergem um do outro e 

seria importante que os DSEI buscassem fortalecer a vigilância do óbito e realizassem essas ações 

em conjunto com o município para o fortalecimento da atenção a saúde. 

e) Vacinação Indígena 

O percentual alcançado de crianças < 5 anos com Esquema Vacinal Completo (EVC) em dezembro 

de 2016 foi de 79,7 (n=71.052 crianças), correspondendo a 103,5% da meta nacional pactuada 

(dados de 34 DSEI, sujeitos a revisão). Não foram utilizados dados do Sistema de Informação da 

Atenção à Saúde Indígena (SIASI), devido o módulo de imunização não estar atualizado e a não 

extrair relatórios atualizados dos indicadores de imunização.  

Este resultado significa um avanço importante para o alcance do objetivo estratégico da SESAI, 

considerando que a imunização é uma das ações prioritárias na atenção primária à saúde, 

contemplada no cuidado integral da população indígena, minimizando ou evitando a ocorrência de 

casos e/ou óbitos por doenças imunopreveníveis. Esse percentual de alcance representa o esforço 

das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) no desenvolvimento das atividades 

relacionadas à imunização nas áreas indígenas de forma qualificada e rotineira. Além disto, trata-se 

do estabelecimento de uma meta contida no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Nacional de Saúde 

(PNS), ambos para o período de 2016-2019. 

Apesar de o resultado nacional ter sido alcançado, várias dificuldades foram apresentadas pelos 

DSEI, dentre elas, destacam-se as mais relevantes: carência no número de profissionais capacitados 

para executar com qualidade as ações de imunizações em área; Rotatividade de RH; Dificuldade de 
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logística (terrestre, aérea ou fluvial) e/ou de acesso geográfico; Redução na oferta de vacinas, pelo 

Programa Nacional de Imunizações (devido a problemas com os laboratórios produtores), o que 

influenciou diretamente no desempenho das unidades principalmente na faixa etária de < 1 ano de 

idade; Dificuldade na aquisição de equipamentos e/ou insumos para estruturar a rede de frio nos 

DSEI; Dificuldade de preenchimento, análise e/ou envio de dados pelas EMSI e/ou por problemas 

no SIASI; Questões culturais (resistência à vacinação, não permitir aplicar várias vacinas injetáveis, 

principalmente nas crianças < 1 ano, conforme preconizado); Não realização das missões da 

Operação Gota por parte da SVS e Estado Maior da Aeronáutica (EMAER) no ano de 2016. 

Observa-se que o percentual de EVC alcançado ainda não é homogêneo entre os Distritos, 

principalmente em função da carência e rotatividade de profissionais capacitados, dificuldades de 

logística (terrestre, aérea ou fluvial) e/ou de acesso geográfico. 

No nível tático-operacional, a partir dos dados enviados pelos 34 DSEI, 67,7% (23) conseguiu 

alcançar ou ultrapassar o resultado nacional programado. Os DSEI abaixo deste índice foram: Alto 

Rio Purus (16,1%), Alto Rio Negro (57,1%), Médio Rio Purus (55,1%), Médio Rio Solimões e 

Afluentes (64,9%), Altamira (79,4%), Leste de RR (85,2%), Yanomami (90,3%), Amapá e Norte 

do PA (92,1%), Mato Grosso do Sul (98,1%), Rio Tapajós (98,6%) e Vale do Javari (99,5%). 

Analisando por região, os distritos com maior dificuldade, como esperado, foram os da região norte, 

já descritos acima. As regiões Sul e Sudeste foram unidas, pois o DSEI Litoral Sul abrange os 

estados do RJ, SP e PR. No entanto, analisando essas regiões pelo conjunto das UF, o resultado é 

121,6% de alcance para Sudeste e 114,1% para Sul. 

Tabela 3.1.1.e – Participação das unidades, por Região, na Vacinação a menor de cinco anos com EVC  

REGIÕES 
Desempenho Alcançado das unidades 

0% ≤ 40% > 40% ≤ 70% > 70% < 100% ≥ 100% TOTAL 

NORTE 1 3 6 9 19 

C. OESTE 0 0 1 5 6 

NORDESTE 0 0 0 6 6 

SUL/SUDESTE 0 0 0 3 3 

Fonte: DASI 

Dentre as dificuldades relatadas pelos DSEI para justificar o desempenho apresentado na meta 

descrita nos quadros acima, as que mais se destacam foram: carência no número de profissionais 

capacitados para executar com qualidade as ações de imunizações em área (Médio Rio Purus, 

Xavante, Vale do Javari, Yanomami); Rotatividade de RH (Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, 

Araguaia, Leste de RR, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Solimões e Afluentes, Médio Rio Purus, 

Xavante; Vale do Javari, Yanomami); Dificuldade de logística (terrestre, aérea ou fluvial) e/ou de 

acesso geográfico (Amapá, Alto Rio Negro, Alto Rio Juruá, Araguaia, Guamá-Tocantins, Leste de 

RR, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Vale do Javari, Yanomami); Redução na 

oferta de vacinas, pelo Programa Nacional de Imunizações (devido a problemas com os laboratório 

produtores), que influenciou diretamente no alcance da meta, principalmente na faixa etária de < 1 

ano de idade (Araguaia, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Xavante, Litoral Sul, 

Rio Tapajós, Altamira); Dificuldade na aquisição de equipamentos e/ou insumos para estruturar a 

rede de frio nos DSEI (Yanomami, Parintins, Alto Rio Negro, Médio Rio Purus, Médio Rio 

Solimões e Afluentes, Leste de RR); Dificuldade de preenchimento, análise e/ou envio de dados 

pelas EMSI e/ou por problemas no SIASI (Araguaia, Leste de RR, Mato Grosso do Sul, 

Yanomami); Conflitos ou migração dos indígenas entre aldeias, para cidade ou para outros países 

(Yanomami, Alto Rio Negro, Tocantins, Altamira); Questões culturais que levam a resistência à 

vacinação ou  não permissão para aplicar várias vacinas injetáveis, principalmente nas crianças < 1 

ano, conforme preconizado (Leste de RR, Tocantins, Xavante, Vale do Javari, Kaiapó-PA, 

Yanomami, Litoral Sul, Altamira); Falta de compromisso das equipes (Araguaia, Leste de RR, 

Yanomami) e Deficiência na busca de faltosos à vacinação (Vale do Javari); 
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Considerando as dificuldades apresentadas pelos DSEI, o risco de não conseguir atingir altos 

percentuais de crianças < 5 anos com esquema vacinal completo é a vulnerabilidade epidemiológica 

para ocorrência de casos e/ou óbitos por doenças imunopreveníveis. Neste sentido, as estratégias 

desenvolvidas para tentar superar ou minimizar os problemas relatados e aumentar os percentuais 

pactuados foram: realização do MVPI, monitoramento trimestral dos indicadores pactuados; 

orientações técnicas regulares às EMSI; intensificação a vacinação de rotina nas aldeias com maior 

envolvimento dos AIS e na CASAI; reorganização dos processos de trabalho; articulação com SES 

e SMS de vagas em cursos específicos sobre imunizações ou Vigilância Epidemiológica de  

imunopreveníveis ou realização de capacitação em temas relacionados com imunização pelo 

próprio DSEI (realizadas 637 reuniões técnicas sobre imunizações ou VE das doenças 

imunopreveníveis em 33 DSEI e capacitados 1.165 profissionais em 30 DSEI); elaboração de 

processo licitatório ou adesão a atas vigentes para aquisição de equipamentos/insumos de rede de 

frio (adquiridos 1.105 caixas térmicas, 721 termômetros, 253.936 seringas/agulhas); participação 

nas Campanhas Nacionais de Vacinação; atividades de educação em saúde sobre a importância da 

vacinação com envolvimento de líderes das comunidades e do Controle Social; intensificação na 

busca ativa de faltosos (aldeia, CASAI, sede de município, barcos, barracões, etc.); estabelecimento 

de parceria com estado e os municípios nos quais os polos estão localizados, principalmente para 

investigação de surtos; aperfeiçoamento do registro de dados com a implantação/implementação do 

censo vacinal e a atualização dos módulos demográfico e de imunização do SIASI. 

f) Saúde Mental 

Em relação à produção de ações relacionadas a Saúde Mental realizadas pelas  EMSI , segundo as 

informações disponibilizadas ao nível central por 24 DSEI,  foram contabilizadas 8.482 ações de 

promoção e prevenção à saúde relativas ao tema durante 2016, sendo 5.727 ações coletivas de 

promoção e prevenção em saúde mental (Grupos de Saúde Mental e Bem Viver, Ações 

Participativas/ Intersetoriais e/ou Educação em Saúde) realizadas pela EMSI e 2.755 ações coletivas 

realizadas por profissionais de saúde mental (Psicólogo/Assistente Social). Os profissionais de 

saúde mental investiram esforços na qualificação do suporte psicossocial ofertado pelas EMSI aos 

indígenas, realizando 1.603 ações de apoio matricial (ações de educação permanente, consultas 

conjuntas, reuniões com equipe do polo para discussão de caso, planejamento das ações, 

monitoramento, etc.). Além disso, esses profissionais ainda realizaram 34.281 atendimentos 

individuais/familiares) para pessoas com agravos relacionados a sofrimentos psíquicos e uso 

abusivo de álcool. 

O suicídio é considerado um problema de saúde pública crescente em todo o mundo em especial nas 

populações indígenas, que no Brasil, têm taxas de incidência de óbitos por suicídio três a quatro 

vezes maiores que as taxas nacionais (SESAI, 2016)1. Por isso, a SESAI incluiu como meta 

nacional dos planos distritais a redução de 10% do número de óbitos por suicídio entre indígenas 

até 2019, com base no Plano de Ação de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que estipulou a mesma meta para a população mundial até 2020. Para isso, no final 2015, a SESAI 

realizou a Oficina de qualificação das estratégias de prevenção do suicídio em povo indígenas com 

os 10 DSEI com maior incidência de óbitos por suicídio (Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, 

Médio Rio Solimões, Vale do Javari, Leste Roraima, Araguaia, Tocantins, Maranhão, Minas 

Gerais-Espirito Santo e Mato Grosso do Sul), na qual foram elaborados planos de ação para 

implantação da linha de cuidado de prevenção do suicídio durante o ano de 2016, que incluía ações 

de qualificação da vigilância do óbito e das tentativas de suicídio, ações de identificação das 

famílias em risco e elaboração de projetos terapêuticos singulares para as pessoas em sofrimento 

e/ou com ideação suicida, além de estarem previstas ações de articulação e dialogo com cuidadores 

                                                           
1 Documento técnico contendo proposta de metodologia de acompanhamento da implementação das linhas de cuidado 

de prevenção do suicídio 
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tradicionais. Esses planos de ação têm sido monitorados e avaliados pela área técnica, que durante o 

exercício de 2016, acompanhou a capacitação 129 profissionais na referida linha de cuidado. 

Conforme os registros do SIASI, em 2015, foram notificados 77 óbitos por suicídio que ocorreram 

em 11 DSEI, enquanto em 2016, esse número é de 47 óbitos distribuídos em 14 DSEI. Sabe-se que 

esse número de óbitos é subnotificado devido, especialmente, a dificuldade na investigação dos 

óbitos em razão de questões legais e culturais. A resistência cultural de familiares e comunidades 

indígenas em falar sobre as circunstâncias e detalhes do evento ocorrido é um fator limitante para a 

identificação e registro das causas de óbito. Contudo, a SESAI tem enfatizado as ações de vigilância 

do óbito e qualificação das informações no SIASI por parte dos DSEI, sendo que estes estão sendo 

orientados durante as intervenções e capacitações promovidas pela CGAPSI para registro dos óbitos 

tanto no sistema SIASI, quanto no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

Como identificou-se evidente subnotificação e limitações nos registros de óbitos por suicídio no 

sistema SIASI, que só apresenta registro de óbitos em 14 DSEI, utilizou-se para fins de análise as 

planilhas de monitoramento de Atenção Psicossocial enviadas pelos DIASI/DSEI que traz registros 

de óbitos por suicídios em 24 DSEI. Assim, pode-se identificar que os DSEI que participaram da 

capacitação e implantaram as linhas de cuidados de prevenção do suicídio conseguiram reduzir o 

número de óbitos por esse agravo, como é o caso dos DSEI Alto Rio Solimões e Médio Rio 

Solimões. Esses dois distritos, juntamente com Tocantins, Minas Gerais – Espirito Santo, Leste 

Roraima e Maranhão foram as unidades que mais investiram esforços na implantação da linha de 

cuidado de prevenção do suicídio, desenvolvendo ações de qualificação da vigilância e elaborando 

projetos terapêuticos singulares para as famílias vulneráveis.  

Analisando-se as informações enviadas pelas DIASI de cada DSEI por meio das planilhas de 

monitoramento local, foram registrados 145 óbitos em 2015 e 143 em 2016, encontrando-se, 

respectivamente, as taxas de 19,75 e 19,16 óbitos por suicídio por 100 mil habitantes, havendo uma 

redução de 2,98% entre 2015 e 2016. Essa redução se deu em especial nos DSEI que participaram 

das oficinas desenvolvidas pela CGAPSI/DASI e implantaram ações de prevenção do suicídio, 

como é o caso de Alto Rio Solimões (redução de 23,311,9% dos óbitos por suicídio), Médio Rio 

Solimões (redução de 44%), Araguaia (redução de 20%), Tocantins (redução de 51%), Mato Grosso 

do Sul (redução de 10,42%), Leste Roraima (redução de 2%) e Maranhão (redução de 25%). Entre 

os DSEI que participaram da oficina de 2015, apenas a unidade Vale do Javari e Alto Rio Negro 

não tiveram redução dos óbitos pelo referido agravo, conforme as planilhas enviadas pelas 

DIASI/DSEI. Compreende-se que a curta permanência das equipes em cada aldeia nesses distritos, 

em função das dificuldades de acesso e logística de deslocamentos, que são conhecidos pela grande 

dimensão territorial e dispersão populacional, dificulta a construção de vínculo profissional-

paciente e o, subsequente, desenvolvimento de cuidados em saúde mental.  

Ainda utilizando-se as informações das planilhas de monitoramento locais, abaixo se apresentam as 

taxas de óbitos por suicídio entre indígenas atendidos pela SESAI entre 2012 e 2016. Pode-se ver 

que há uma diferença substancial entre 2012 e 2013 e, depois, a curva se estabiliza. Explica-se isso, 

por que a partir de 2013 foi iniciado o monitoramento sistemático de dados sobre suicídio de todos 

os DSEI. 

No nível-tático-operacional, nos últimos dois anos não foram registrados óbitos por suicídio em 9 

DSEI (Kaiapó do Pará, Vilhena, Guamá-Tocantins, Parintins, Altamira, Amapá e Norte do Pará, 

Kaiapó do Mato Grosso, Potiguara, Xingu). Até 2012, a SESAI monitorava os óbitos por essa causa 

apenas nos 5 Distritos onde esse agravo é endêmico e historicamente conhecido (Alto Rio 

Solimões, Mato Grosso do Sul, Araguaia, Tocantins e Minas Gerais-Espirito Santo). Com o 

investimento na vigilância do óbito e em estratégias de prevenção do suicídio, incluindo-se a 

produção de materiais orientativos ás EMSI com informações sobre vigilância e cuidado, esse 

agravo foi identificado em outras regiões do pais, mostrando-se mais incidente do que era 

conhecido. Identifica-se que desde que se ampliou a vigilância do óbito por suicídio para todos os 



42 

 

DSEI, o número de óbitos se mantém estável, considerando-se que esse agravo tem características 

de grande variação ao longo dos anos. Desse modo, ainda há um efeito da sobrenoticação causada 

pela incentivo ao monitoramento detalhado dessa causa de óbito, já que tivemos outros 9 DSEI que 

registraram casos de óbito por suicídio em 2016 e não tiveram essa ocorrência em 2015 (Vale do 

Javari, Litoral Sul, Cuiabá, Ceará, Manaus, Rio Tapajós, Pernambuco, Porto Velho e Xavante). 

Porém, também foram identificados surtos de suicídio em povos que não sofriam com esse agravo 

anteriormente, como é o caso dos Madihã-Kulina no Acre (DSEI Alto Rio Purus) e dos Javaé na 

Ilha do Bananal (DSEI Tocantins).  

Entre os 25 DSEI que tiveram óbitos por suicídio nos últimos dois anos, 11 deles tiveram 

diminuição da taxa de óbitos entre 2015 e 2016 (Alto Rio Juruá, Tocantins, Médio Rio Solimões e 

Afluentes, Interior Sul, Alto Rio Solimões, Maranhão, Araguaia, Médio Rio Purus, Mato Grosso do 

Sul e Leste de Roraima), sendo que entre eles, 7 participaram da oficina de construção das linhas de 

cuidado de prevenção do suicídio e desenvolveram capacitação sobre prevenção ao agravo junto às 

EMSI. Entre os 4 DSEI (Alto Rio Negro, Bahia, Alto Rio Purus e Yanomami) que tiveram aumento 

da taxa de óbitos, apenas um (Alto Rio Negro) participou das referidas capacitações. Com isso, 

percebe-se que o investimento da gestão em ações de prevenção do suicídio e a qualificação das 

informações de vigilância colaboram no enfrentamento a esse agravo que atinge em especial os 

jovens indígenas. 

Tabela 3.1.1.f – Taxa de Óbitos por DSEI 

DSEI COM OBITOS POR SUICÍDIO 

ENTRE 2015 E 2016 

Taxa de óbitos /100 

mil hab. 2015 

Taxa de óbitos /100 

mil hab. 2016 

Diferença Percentual 

entre 2015 e 2016 

ALAGOAS E SERGIPE 8,03 0,00 -100,00% 

ALTO RIO JURUÁ 49,86 16,62 -66,67% 

ALTO RIO NEGRO 7,34 9,67 31,74% 

ALTO RIO PURUS 17,65 52,15 195,49% 

ALTO RIO SOLIMÕES 44,17 38,88 -11,98% 

ARAGUAIA 194,40 154,77 -20,39% 

BAHIA 3,43 6,86 99,72% 

CEARÁ 0,00 7,68 - 

CUIABÁ 0,00 14,68 - 

INTERIOR SUL 5,22 3,46 -33,86% 

LESTE DE RORAIMA 24,56 21,95 -10,62% 

LITORAL SUL 0,00 28,75 - 

MANAUS 0,00 10,48 - 

MARANHÃO 11,08 8,31 -25,00% 

MATO GROSSO DO SUL 47,29 50,09 -10,42% 

MÉDIO RIO PURUS 69,90 57,18 -18,19% 

MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFL. 48,13 27,27 -43,34% 

MINAS GERAIS-ESPIRITO SANTO 6,19 6,07 -1,95% 

PERNAMBUCO 0,00 2,58 - 

PORTO VELHO 0,00 8,00 - 

RIO TAPAJÓS 0,00 8,30 - 

TOCANTINS 33,99 16,54 -51,34% 

VALE DO JAVARI 0,00 111,50 - 

XAVANTE 0,00 5,07 - 

YANOMAMI 8,66 33,25 283,96% 

TOTAL 19,75 19,16 -2,98% 

 Fonte: DASI 
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 Gráfico 1 – Taxa de óbitos por suicídio por 100 mil habitantes entre indígenas aldeados 

  
 Fonte: DASI 

g) Saúde Bucal 

No âmbito da saúde bucal, a cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática é um 

indicador que permite avaliar o acesso da população à assistência odontológica, uma vez que infere 

a proporção da população que realizou no mínimo uma consulta odontológica. Além disto, trata-se 

do estabelecimento de uma meta contida no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Nacional de Saúde 

(PNS), ambos para o período de 2016-2019.  

Considerando a implementação parcial do SIASI, a área técnica de saúde bucal realiza um 

monitoramento anual das ações por meio de planilha de monitoramento locais dos DSEI, que são 

enviadas pelo DIASI/DSEI ao DASI/SESAI. Dos 34 DSEI que enviaram seus relatórios até o dia 

15/03/2017, foi possível inferir a realização de 242.249 primeiras consultas odontológicas 

programáticas. Considerando a população cadastrada no referido sistema, no exercício de 2016 

(738.624), é possível inferir uma cobertura de 32,79% da população indígena com primeira consulta 

realizada. Isso representa um alcance de 81,97% da meta programada para o exercício em questão 

(40%), e representa um aumento de 14,47% no número de primeiras consultas odontológicas 

realizadas nos 34 DSEI em relação ao exercício de 2015 (n=211.633).  

O percentual de primeiras consultas odontológicas programáticas com conclusão de tratamento 

básico permite estimar a resolutividade da atenção básica odontológica, uma vez que estima a 

proporção de tratamentos iniciados que foram concluídos. Desta forma, pode-se observar que houve 

pequena ampliação (2,6%) na resolutividade do atendimento odontológico, com o percentual de 

tratamentos concluídos variando de 50,7% em 2015, para 52% em 2016. 

Observa-se ainda, o aumento da produtividade odontológica em 2016, com o incremento de 8,6% 

no número de atendimentos odontológicos realizados quando comparado a 2015, variando de 

391.243 em 2015 para 425.069 em 2016, bem como, o incremento de 39,9% do número de 

atividades educativas em saúde bucal realizadas, variando de 70.209 atividades em 2015 para 

98.252 atividades educativas em saúde bucal. Na mesma tendência, houve aumento no volume de 

procedimentos clínicos odontológicos na ordem de 7,9%, variando de 936.134 em 2015 para 

1.010.081 procedimentos em 2016. E ainda, foram distribuídos 692.903 cremes dentais, 626.193 
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escovas dentais e 285.653 fios dentais, sendo esta estratégia fundamental para garantia do acesso 

aos cuidados de higiene bucal pela população indígena e para a promoção à saúde bucal. 

Dentre os fatores que contribuíram para o aumento da cobertura, de acordo com os relatórios dos 

DSEI, destacam-se: ampliação dos recursos humanos contratados; capacitação e qualificação da 

equipe; garantia do suprimento de insumos e equipamentos odontológicos; qualificação e ampliação 

das notificações das informações em saúde bucal no SIASI; criação de uma rotina de 

monitoramento de indicadores de saúde; e reorganização dos serviços com base na avaliação dos 

indicadores. 

Considerando que os DSEI tenham adquirido os equipamentos conforme a solicitação orçamentaria 

realizada à SESAI, pode-se inferir que 12 DSEI (Alagoas e Sergipe, Altamira, Alto Rio Purus, Alto 

Rio Solimões, Guamá Tocantins, Litoral Sul, Interior Sul, Médio Rio Purus, Minas Gerais / Espirito 

Santo, Pernambuco, Potiguara e Xingu) foram beneficiados com 355 novos equipamentos 

odontológicos em 2016, sendo 15 consultórios odontológicos fixos, 24 consultórios odontológicos 

portáteis, 306 equipamentos odontológicos periféricos (amalgamador, fotopolimerizador, aparelho 

de raio x, etc.), 10 escovôdromos portáteis, bem como, 25 conjuntos de material didático 

permanente para a educação em saúde bucal, tais como macromodelos, fantoche, álbum seriado, 

entre outros. 

Ainda de acordo com os relatórios dos DSEI, destacam-se os seguintes pontos críticos: morosidade 

dos processos licitatórios e da descentralização orçamentária aos DSEI para aquisição dos insumos, 

materiais e equipamentos; deficiência orçamentária para aquisição; dificuldades logísticas de 

transporte das equipes para atendimento; número de cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal 

insuficiente; não substituição de profissionais em licença médica ou de maternidade e morosidade 

no caso de haver substituição definitiva; falta de informações epidemiológicas em saúde bucal para 

avaliação e organização dos serviços; ausência de funcionamento ou funcionamento inadequado do 

SIASI WEB( não gera relatórios consolidados epidemiológicos e de atividades coletivas em saúde 

bucal pelo SIASI Local); deficiência na alimentação dos registros no sistema SIASI por 

insuficiência de digitadores e de infraestrutura adequada. É importante destacar que os avanços e as 

dificuldades encontradas nos DSEI se deram de forma heterogênea nas 34 unidades. 

Tem-se utilizado o monitoramento por dados de planilhas dos DSEI paralelamente aos dados do 

SIASI, pois, de acordo com relatórios de monitoramento dos DSEI, os dados do SIASI para alguns 

DSEI apresentam subnotificação das consultas odontológicas e divergências nas bases cadastrais da 

população aldeada em relação as planilhas, como por duplicidade de população indígena que vive 

nas aldeias. 

De acordo com os dados extraídos do SIASI no dia 16/02/2017 (CGMASI, 2017), foram realizadas 

170.126 primeiras consultas odontológicas em 33 DSEI (não houve alimentação do SIASI pelo 

DSEI Xingu). Considerando a população aldeada cadastrada de 738.624, o que permite inferir uma 

cobertura de 23,03% da população indígena com primeira consulta odontológica programática 

realizada, o que representa alcance de 57,58% da meta de 2016 (40%).  

Apesar disso, é observado um avanço na alimentação do sistema quando comparado com 2015, no 

qual foram contabilizadas apenas 34.066 primeiras consultas odontológicas programáticas, com 

alimentação de apenas 20 unidades dos 34 DSEI. Pode-se associar essa melhoria com o 

monitoramento mensal sistemático da alimentação do módulo de saúde bucal do SIASI pela SESAI 

junto aos DSEI ao longo do exercício de 2016. 

No nível tático-operacional, de acordo com as planilhas de monitoramento local enviadas por 34 

DSEI até o dia 15/03/2017, identificou-se que 20 DSEI alcançaram a meta (≥ 100%); em 9 DSEI o 

alcance ficou na faixa entre 70% a 100%; em 4 DSEI o alcance ficou na faixa entre 40% a 70% e 1 

DSEI apresentou alcance inferior a 40%. Aplicando a mesma meta de 40% de cobertura no 

executado em 2015, observa-se que apenas 11 DSEI teriam alcançado a meta (≥ 100%); 14 estariam 

na faixa entre 70% a 100%; 7 estariam na faixa entre 40% a 70% e apenas 2 com alcance inferior a 
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40%. E ainda, foi observado incremento positivo na cobertura executada em 25 DSEI quando 

comparado ao executado no ano anterior. Desta forma pode-se concluir que houve ampliação do 

acesso a assistência odontológica nos DSEI em 2016.  

É oportuno destacar o DSEI Amapá e Norte do Pará apresentou cobertura de apenas 13%, 

colocando-o com o DSEI com a pior cobertura. Isso se deve ao número insuficiente de recursos 

humanos. O DSEI passou 2016 com apenas um cirurgião dentista para uma população de 

aproximadamente 12.000 indígenas, que ainda se divide com atividades de gestão. Desta forma é 

fundamental que haja ampliação dos recursos humanos nesse DSEI com vista a ampliar e qualificar 

a assistência à saúde bucal. 

A área técnica de saúde bucal do DASI/SESAI vem realizando um monitoramento da alimentação 

do SIASI, cruzando os dados do sistema com o apresentado pelos DSEI em planilhas em Excel, 

com vista ampliar a alimentação do SIASI e a qualidade da informação disponível. 

 De acordo com as informações do SIASI extraídas dia 16/02/2017 (CGMASI, 2017), 8 dos 34 

DSEI alcançaram a meta de 40% de cobertura de população indígena com primeira consulta 

odontológica programática realizada em 2016. No entanto, foi possível identificar divergências 

entre as informações enviadas pelos DSEI e as disponíveis no SIASI. Nesta direção, 10 DSEI 

(Araguaia, Amapá e Norte do Pará, Ceará, Cuiabá, Minas Gerais e Espírito Santo, Porto Velho, 

Potiguara, Vale do Javari, Vilhena e Xavante) apresentam uma concordância superior a 95% no 

valor da cobertura de população indígena com primeira consulta odontológica programática em 

2016, quando comparado as duas fontes de informação. Nos demais 24 DSEI as diferenças nas 

informações entre as fontes são altas (superior a 5%) o que permite identificar fragilidade nas 

informações disponíveis. Desta forma, o uso do SIASI para planejamento, monitoramento e 

avaliação das ações de saúde bucal ainda encontra-se incipiente. 

h) Vigilância e Controle da Malária e da Tuberculose 

Com relação à vigilância da Malária, observou-se que nos 25 DSEI com risco de ocorrência, em 

cinco unidades há três anos não apresentam mais casos positivos de malária em seus respectivos 

territórios.  

Das vinte unidades restantes, doze alcançaram a meta de redução; duas unidades tiveram redução 

abaixo da meta e seis unidades apresentaram aumento no número de casos, com destaque para o 

DSEI Alto Rio Negro e Yanomami, principalmente por representarem 60% de todos os casos de 

malária em indígenas. Um dos problemas apontados em ambos os distritos refere-se ao acesso de 

diagnóstico e tratamento por falta de equipe multidisciplinar presente de modo contínuo em seu 

território. No exercício de 2016, os 20 DSEI que apresentaram incidência de malária totalizaram a 

notificação de 21.811 casos de malária, o que representa uma redução significativa em relação aos 

26.677 casos de malária notificados no exercício de 2015. Em relação ao resultado programado para 

2016 (redução de 20% do Índice Parasitário Anual – IPA) foi possível observar que 60% das 

unidades alcançaram a meta de redução do IPA em relação aos valores observados em 2015 (IPA 

59,6/1.000 habitantes). Desta forma, a redução nacional do IPA no exercício de 2016 (IPA 49/1.000 

hab.) alcançou 18% do resultado programado.  

Com relação à vigilância da Tuberculose, no exercício de 2016, houve uma melhora do indicador 

do Coeficiente de Incidência (CI) de Tuberculose, superando em 41% o limite máximo estabelecido 

pela meta do resultado programado. Mas, apesar da melhora observada, 16 dos 34 DSEI relataram 

um aumento no número de casos novos de tuberculose em relação ao exercício de 2015, que ainda 

não haviam sidos registrados no banco de dados do sistema SIASI, até o momento do fechamento 

deste relatório, o que reitera o desafio a ser superado para a qualificação dos fluxos e registros de 

informação no referido sistema e a realização de uma vigilância epidemiológica da tuberculose mais 

ativa junto aos DSEI. 
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Conforme os dados relatados pelos DSEI, no exercício em questão, o Coeficiente de Incidência (CI) 

de Tuberculose por 100.000 habitantes foi de 97,72 representando uma redução de 2% em relação 

ao CI do exercício de 2015. Em termos de desempenho, foi alcançado 141% em relação ao 

resultado esperado em 2016 (redução de 1,5% do coeficiente de incidência de tuberculose na 

população indígena em relação a linha de base de 2015). Vale ressaltar que à medida que as ações 

de controle da doença são executadas, também pode ocorrer um aumento na identificação dos 

doentes bacilíferos, e a consequente elevação do CI de Tuberculose. Entretanto, houve uma redução 

na incidência da tuberculose, em decorrência da melhoria nas atividades de busca ativa de 

sintomáticos respiratórios, o que deve ser mantido nos próximos exercícios, assim como o 

diagnóstico precoce, o adequado Tratamento Diretamente Observado (TDO) e a vigilância 

epidemiológica da Tuberculose. 

Como medidas adotadas para o seu controle e avanço, o DASI/SESAI elencou 13 DSEI prioritários 

(Mato Grosso do Sul, Kaiapó-Pará, Kaiapó-Mato Grosso, Bahia, Parintins, Vilhena, Porto Velho, 

Médio Rio Solimões, Rio Tapajós, Araguaia, Vale do Rio Javari, Maranhão e Xavante) por 

representar mais de 85% do total de casos diagnosticados nos últimos cinco anos, e devido as 

dificuldades no registro de dados no SIASI. Nesses DSEI estão previstos o monitoramento direto 

com o apoio do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, por meio dos Programas Estaduais 

e Municipais de Controle da Tuberculose, e Laboratórios Centrais e de Fronteiras.  

Ocorre que o controle da tuberculose exige o envolvimento de instituições parceiras que atuem nas 

áreas da atenção social, com medidas que possibilitem a melhoria nas condições sócio econômicas e 

ambientais da população, aliadas à vigilância alimentar e nutricional e à saúde pública específica.  

Dentre as definições operacionais para detecção de casos, o parâmetro nacional recomendado para 

identificação de Sintomáticos Respiratórios Esperados (SRE) é de 1% da população, ou 5% das 

consultas de primeira vez em indivíduos com 15 anos ou mais nos serviços de saúde (1% a 2% na 

Estratégia Saúde da Família, 5% na Unidade Básica de Saúde e 8% a 10% nas urgências, 

emergências e hospitais). De cada 100 SR examinados, espera-se encontrar, em média, de três a 

quatro doentes bacilíferos, podendo variar de acordo com o coeficiente de incidência da região, 

conforme o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (2011).  

Para o cumprimento do alcance desse indicador, espera-se que as ações do Programa sejam 

executadas em sua totalidade, refletindo, de fato, uma melhoria na qualidade dos serviços prestados 

à população. 

No nível tático-operacional, o monitoramento dos casos de malária é realizado em 25 distritos 

pertencentes a região Amazônica, destes, 05 não apresentaram casos de malária a partir do ano de 

2014, e por esse motivo aqui foi considerado o IPA de somente 20 unidades. Observa-se que 60% 

dos distritos alcançaram a meta de redução de em 20% do IPA em 2016 em relação a 2015. 

Doze distritos que conseguiram reduzir em mais de 20% o IPA no exercício de 2016 em relação ao 

ano de 2015, alcançando mais 100% de cumprimento da meta. São eles: Kaiapó do Mato Grosso, 

Maranhão, Alto Rio Purus, Parintins, Altamira, Alto Rio Solimões, Médio Rio Purus, Médio Rio 

Solimões e Afluentes, Porto Velho, Vilhena, Manaus e Leste de Roraima.  

O DSEI Amapá e Norte do Pará alcançou uma redução de 18% no IPA no exercício de 2016 em 

relação a 2015, situando-se no intervalo entre 70% e 100%, com uma redução de 332 casos. O 

DSEI Alto Rio Juruá alcançou uma redução de 3% no IPA no exercício de 2016 em relação a 2015, 

redução pequena, porém contínua em relação aos anos anteriores. E 06 DSEI que não conseguiram 

alcançar a meta: o DSEI Yanomami (aumento do IPA em 5%); Vale do Javari (aumento do IPA em 

9%); Rio Tapajós (aumento do IPA em 26%); Guamá-Tocantins (aumento do IPA em 60%); Alto 

Rio Negro (aumento do IPA em 99%); e Kaiapó do Pará (aumento do IPA em 204%). Os mesmos 

tiveram aumento, com maior observação para o DSEI Alto Rio Negro que no exercício de 2015 

teve 4.517 casos notificados e para o exercício de 2016 foram 9.135 casos positivos de malária 

notificados. 
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Com relação ao controle da Tubérculos, conforme dados extraídos do SIASI, dos trinta e quatro 

(34) DSEI, dez (10) DSEI não alcançaram a meta estabelecida (Araguaia, Bahia, Ceará, Cuiabá, 

Minas Gerais e Espírito Santo, Manaus, Potiguara, Rio Tapajós e Guamá Tocantins), quatro (4) 

DSEI não registraram casos novos de tuberculose (Alagoas e Sergipe, Amapá e Norte do Pará, e 

Xingu) e vinte (20) alcançaram ou ultrapassaram a meta esperada (Altamira, Alto Rio Negro, Alto 

Rio Purus, Alto Rio Solimões, Interior Sul, Kayapó- Mato Grosso, Kayapó-Pará, Leste de Roraima, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Purus, Parintins, Pernambuco, Porto Velho, Tocantins, 

Vale do Rio Javari, Vilhena, Xavante e Yanomami. 

Vale ressaltar que quando um serviço de saúde está sendo implantado ou implementado, pode 

ocorrer uma diferença significativa, mas esperada, nos indicadores de saúde e, nesse caso, 

representa um programa de saúde mais eficaz que contribui para subsidiar a equipe técnica e 

gerencial no planejamento adequado. Isto posto, em decorrência de fatores diversos como a 

melhoria nas atividades do Programa, resultando na identificação de novos casos bacilíferos e, 

consequentemente, aumento no Coeficiente de Incidência (CI) de tuberculose, diversos DSEI não 

alcançaram a meta proposta (Kayapó do Mato Grosso, Kayapó-Pará, Vilhena e Xavante).  

Por outro lado, os DSEI relataram dificuldades para executar as ações programadas, dentre elas 

fragilidade no apoio logístico (meio de transporte insuficiente para atender a demanda planejada 

durante o ano); dificuldades com o município de referência para análise do material de escarro para 

pesquisa de BAAR, assim como para realização de cultura e de teste de sensibilidade; falta ou 

insuficiência de profissionais capacitados em manejo clínico da tuberculose (alta rotatividade), 

contribuindo para a descontinuidade nos serviços oferecidos. 

i) Educação em saúde e qualificação de trabalhadores 

Como forma de garantir a qualidade do atendimento, a humanização e o diálogo intercultural junto 

as comunidades indígenas, a promoção da educação em saúde e o processo de educação permanente 

dos profissionais tornam-se resultados estratégicos para alcance da atenção integral à saúde. No 

entanto, mister se faz alguns esclarecimentos acerca da execução desse resultado. De modo geral, 

observou-se que a meta programada de apenas 25% dos trabalhadores está abaixo do percentual 

necessário para a melhora esperada na qualidade da atenção à saúde. Contudo, de um total de 

16.413 trabalhadores, considerando os diferentes vínculos (contratos temporários da união - CTU, 

Programa Mais Médicos, cargos efetivos, comissionados e conveniados), 6.830 trabalhadores foram 

qualificados, representando 166,44% de alcance em relação ao resultado programado. Outra 

consideração relevante refere-se à extinção da coordenação responsável pelo acompanhamento 

desse resultado, no processo de reestruturação administrativa ocorrida no âmbito do Ministério da 

Saúde no exercício de 2016, conforme o Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016 (ver subitens 

2.1 e 2.4 deste relatório de gestão). Parte de suas atribuições foram acolhidas pelo DASI, mas, ainda 

assim, necessitam de uma melhor definição dos papeis das unidades envolvidas, tanto no próprio 

DASI, como também nos DSEI, tendo em vista que também foram extintas os Serviços de Recursos 

Humanos (SRH).    

Os DSEI realizaram ações de qualificação em diferentes formatos, com predominância de cursos, 

oficinas, acolhimentos a pessoas recém-contratadas e atualizações, grande parte delas sobre temas 

voltados à assistência em saúde, sem qualquer referência à atuação em contexto intercultural. Na 

realidade, poucas ações de qualificação tiveram como foco principal a relação intercultural. Essa é 

uma questão que precisa ser revista nesse resultado, pois há diferença entre atualizações sobre 

temas estritamente técnicos voltados à assistência e qualificação para atuação em contexto 

intercultural, que são aquelas que tem a relação entre as perspectivas socioculturais/tradicionais e 

biomédicas.  

Entre os avanços apresentados, está o estabelecimento de parcerias com outras instituições, como 

universidades, secretarias estaduais e municipais de saúde; o engajamento dos profissionais na 
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elaboração, acompanhamento e execução de projetos de qualificação profissional e de 

reorganização do serviço, inclusive com a criação de grupo de trabalho para discutir ações da área; 

e a preocupação em levantar demandas e necessidades dos trabalhadores dos DSEI. 

Já os pontos críticos identificados pelas unidades na realização dessas ações, além do que foi 

mencionado, destacam-se a dificuldade com a liberação de verbas ou atraso no repasse financeiro; a 

dificuldade com a escala de profissionais que atuam em área; as dificuldades de logística para 

realização de ações de educação em área e/ou deslocamento dos profissionais e frequentes 

mudanças de gestão nos DSEI bem como a alta rotatividade de recursos humanos. 

Do ponto de vista tático-operacional, 33 Distritos Sanitários Especiais Indígenas encaminharam o 

Relatório Anual de Gestão. As ações adotadas com maior recorrência foram capacitações em 

diferentes formatos (cursos, oficinas, atualizações), algumas com o apoio de outras instituições, e 

com vasta abrangência temática, especialmente sobre temas da assistência à saúde, como já 

mencionado anteriormente. É importante destacar que poucas ações de qualificação tiveram como 

foco principal a relação intercultural. Acolhimentos a profissionais recém-contratados e elaboração 

de material para ser utilizado durante os processos educativos também foram realizados. 

Quatro (4) distritos [Altamira (14,5% - 39 trabalhadores), Araguaia (0%), Kaiapó do Mato Grosso 

(10% - 18 trabalhadores), Yanomami (22,6% - 113 trabalhadores)] tiveram um alcance baixo, entre 

0-40%. Entre as dificuldades citadas para o não alcance da meta, estão: priorização de elaboração 

de material para capacitação, mudanças na gestão local e dificuldade de compatibilização de datas 

em virtude da escala de trabalho. Um (1) distrito, DSEI Alto Rio Purus, alcançou 63% (87 

trabalhadores), incluindo-se no grupo 40-70%. Três (3) distritos tiveram um alcance entre 70-100%, 

são eles: Alagoas/Sergipe (27,84% - 50 trabalhadores), Mato Grosso do Sul (23,92% - 174 

trabalhadores) e Tocantins (20% - 123 trabalhadores). Vinte e cinco distritos alcançaram 100% de 

trabalhadores qualificados (equivalente a mais de 25% dos trabalhadores do DSEI), são eles: Alto 

Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Bahia, Ceará, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Interior 

Sul, Kaiapó do Pará, Leste de Roraima, Litoral Sul, Manaus, Maranhão, Médio Rio Solimões, 

Médio Rio Purus, Minas Gerais e Espírito Santo, Parintins, Pernambuco, Porto Velho, Potiguara, 

Rio Tapajós, Vale do Javari, Vilhena, Xavante e Xingu. O DSEI Amapá e Norte do Pará não enviou 

os dados no cronograma previsto. 

j) Implementação de Projetos Interculturais 

Ainda na direção da qualificação da atenção à saúde indígena, por meio do protagonismo, resgate e 

valorização das medicinas tradicionais de forma colaborativa e dialógica com as comunidades, 

órgãos, instituições, políticas e parceiros interessados; a implementação de projetos interculturais 

busca trabalhar questões prioritárias de saúde a partir de sinergias entre as abordagens tradicionais e 

modos convencionais de atenção à saúde. No exercício de 2016, dos 34 DSEI apenas 15 não 

conseguiram implementar projetos para atuação em contexto intercultural. No geral, os projetos 

foram implementados por meio de atividades com a participação de pajés, detentores de saber, 

parteiras, agentes indígenas de saúde, pastores, lideranças e a comunidade no geral. Se materializam 

por meio da realização de rodas de conversa, construção de hortas e valorização de plantas 

medicinais, oficinas para trocas de saberes e produção de medicamentos tradicionais. Também vale 

destacar alguns projetos na área de saúde mental, como o “Bem viver indígena” e o projeto 

realizado junto ao Conselho Distrital de Saúde Indígena do DSEI Ceará, denominado “Árvore da 

Vida”. 

Entre as dificuldades apresentadas para a não implementação, estão: a indisponibilidade de recursos 

orçamentários específicos para esses projetos, a ausência de recursos humanos qualificados para o 

tema e a ausência de apoio técnico-científico para realização dessas atividades, o que nos remete a 

necessidade de ampliar o estabelecimento de parceria com instituições de ensino e pesquisa. 
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No nível tático-operacional, 33 Distritos Sanitários Especiais Indígenas enviaram informações 

relativas a implementação de projetos interculturais. Vinte (20) distritos conseguiram implementar 

pelo menos um (1) projeto para atuação em contextos interculturais com protagonismo indígena na 

promoção, prevenção e cuidado em saúde e valorização de práticas tradicionais, são eles: 

Alagoas/Sergipe, Alto Rio Solimões, Araguaia, Ceará, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Interior Sul, 

Kaiapó do Mato Grosso, Leste de Roraima, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, 

Médio Rio Solimões, Pernambuco, Potiguara, Tocantins, Vale do Javari, Vilhena, Xavante, Xingu e 

Yanomami. Treze (13) distritos não conseguiram implementar projeto, estes são: Altamira, Alto Rio 

Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Bahia, Kaiapó do Pará, Litoral Sul, Manaus, Maranhão, 

Médio Rio Purus, Parintins, Porto Velho e Rio Tapajós. E o DSEI Amapá e Norte do Pará não 

enviou informações dentro do cronograma previsto. 

l) Crescimento e desenvolvimento infantil 

Considerando a importância e a finalidade das ações de crescimento e desenvolvimento infantil, a 

partir do exercício de 2016, esse resultado foi considerado prioritário no âmbito dos Planos 

Distritais da Saúde Indígena – PDSI, mesmo porque ele também faz parte do conjunto de metas 

estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Nacional de Saúde (PNS), ambos para o 

período de 2016-2019. A realização da consulta de crescimento e desenvolvimento é essencial para 

o alcance do objetivo estratégico da SESAI, considerando que essas consultas possibilitam a 

detecção precoce de alterações no desenvolvimento infantil e permite intervenções eficazes para 

redução de danos, além de permitir à criança melhoria na qualidade de vida em suas condições 

específicas. Entretanto, por se tratar de uma prioridade recente, o SIASI ainda não dispõe de 

módulo específico para o monitoramento desse resultado. Assim, os DSEI realizam o 

acompanhamento das consultas de crescimento e desenvolvimento por meio de dados consolidados 

em planilhas de monitoramento. Para fins de apuração de desempenho considera-se o número de 

crianças menores de um ano com todas as consultas de crescimento e desenvolvimento 

preconizadas para idade – dado cumulativo, realizadas por médico ou enfermeiro.  

A população total de crianças indígenas menores de 1 ano é de 13.440 (treze mil quatrocentos e 

quarenta). Ao todo 8.050 (oito mil e cinquenta) dessas crianças menores de 1 ano tiveram acesso às 

consultas de crescimento e desenvolvimento preconizadas para a idade em 2016, o que corresponde 

a um percentual executado de 59,90 %, que totaliza 119,80 % da meta nacional pactuada para 2016.  

A meta alcançada, expressa os esforços envidados pelos Distritos para garantir as consultas de 

crescimento e desenvolvimento preconizadas para as crianças menores de um ano. As principais 

ações relatadas pelos Distritos que contribuíram para o alcance da meta foram: capacitações dos 

profissionais médicos e enfermeiros; atuação dos profissionais cooperados do Programa Mais 

Médicos; contratação de novos profissionais para compor as EMSI; busca ativa das crianças com 

visita domiciliar na primeira semana de vida; utilização da estratégia Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância - AIDPI; adoção de estratégia de agendamento dos atendimentos de 

crescimento e desenvolvimento, obedecendo ao calendário de atendimentos mensais nos seis 

primeiros meses de vida e atendimentos bimensais no segundo semestre; elaboração e padronização 

de instrumentos para uso das Equipes de Saúde conforme a realidade do DSEI; aquisição de 

equipamentos médico-hospitalares (balanças e equipamentos antropométricos); entrega aos 

profissionais de saúde do protocolo de diretrizes do programa de saúde da criança e monitoramento 

mensal dos dados. 

Entretanto, as principais dificuldades relatadas foram: entradas de Equipes de Saúde em áreas 

indígenas insuficientes para realizar todas as consultas preconizadas;  aldeias de difícil acesso que 

não permitem a captação da criança logo ao nascimento, bem como dificuldades para manter a 

periodicidade das consultas;  dificuldade de entrada em área indígena nos períodos de seca dos rios; 

longos períodos de estiagem que impediram a entrada das equipes nas comunidades localizadas em 

igarapés de difícil acesso; fatores logísticos como quantidades insuficientes de botes e motores para 
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o deslocamento das equipes de saúde; comunidades indígenas que migram para a sede dos 

municípios e por isso, as equipes apresentam dificuldade de encontrar as crianças nos dias de visita; 

rotatividade de profissionais; grandes distâncias geográficas entre aldeias e polos e diversas aldeias 

de origem nômades ou seminômades em alguns DSEI; baixo  registro dos dados pelas Equipes de 

Saúde no SIASI; resultado novo em fase de implantação/implementação; efetiva coleta de dados do 

desenvolvimento iniciou-se à partir de junho/2016. 

No nível tático-operacional, 33 DSEI prestaram informações, encaminhando em suas análises a 

memória de cálculo utilizada para chegar ao alcance do resultado proposto. O DSEI Xingu não 

enviou essa informação. O alcance dos DSEI se deu da seguinte forma: 12 DSEI alcançaram 

desempenhos entre 0 ≤40% (Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Amapá e Norte do Pará, 

Araguaia, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões, Xavante, Yanomami, Alto Rio Purus, Vale do 

Javari e Xingu); 06  DSEI alcançaram desempenhos entre > 40% ≤ 70% (Cuiabá, Guamá-

Tocantins,  Kaiapó-PA, Leste de RR, Manaus e Potiguara);  03 DSEI alcançaram desempenhos 

entre > 70% < 100% (Bahia, Ceará e Vilhena); 13 DSEI alcançaram desempenhos iguais ou 

superiores a 100% (Alto Rio Solimões, Interior Sul, Kaiapó-MT. Minas Gerais-ES, Parintins, 

Pernambuco, Porto Velho, Rio Tapajós, Tocantins, Alagoas e Sergipe, Litoral Sul, Maranhão e 

Mato Grosso do Sul). 

Entre os Distritos que apresentaram 0% de alcance, DSEI Alto Rio Purus, Médio Rio Solimões, 

Vale do Javari e Yanomami, foram informados o número total de atendimentos realizados, mas não 

especificaram quantas crianças realizaram todas as consultas preconizadas para a faixa etária, o que 

inviabilizou o cálculo do resultado. Dentre as dificuldades relatadas, estão: falta de periodicidade 

para as entradas em área e aldeias de difícil acesso, insuficiência de profissionais técnicos em ações 

de crescimento e desenvolvimento infantil. Destaca-se aqui, o DSEI Médio Rio Solimões que 

apontou para necessidade de adaptação dos marcos do desenvolvimento para utilização do 

acompanhamento das populações indígenas. 

Os 14 DSEI que alcançaram 100% ou mais de realização da meta prevista, investiram 

principalmente na qualificação das Equipes de Saúde em Puericultura e na estratégia Atenção 

Integrada as Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI), reorganização do processo de trabalho das 

equipes, busca ativa das crianças, visita domiciliar na primeira semana de vida, implantação de 

mapa de acompanhamento mensal das crianças e consolidado mensal de atendimentos, 

monitoramento mensal dos dados, e o desenvolvimento de ações de educação em saúde nas 

comunidades. Embora 20 DSEI tenham alcançado a meta pactuada, faz-se necessário que algumas 

estratégias sejam adotadas, tais como: elaboração de proposta de organização de atendimento das 

crianças e de plano de trabalho a ser desenvolvido com as equipes de saúde; sensibilização de 

recursos humanos; definição de fluxo de referência e contra referência para garantir a continuidade 

de tratamento e a pactuação com os municípios, a fim de fortalecer as ações de crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

O desempenho consolidado dos DSEI por resultados esperados para o exercício de 2016 do eixo 

Atenção à Saúde relacionado à Estratégia 1 - Qualificação das ações e equipes de saúde indígena 

que atuam nos DSEI/SESAI dos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI 2016-2019) está 

demonstrado no quadro A.3.1.3 deste relatório de gestão.  

 

 

 

 

 

 



51 

 

Quadro A.3.1.3 – Desempenho Consolidado dos DSEI da Estratégia 1 - Qualificação das ações e equipes de saúde 

indígena que atuam nos DSEI/SESAI dos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI 2016-2019) 

Plano Distrital de Saúde Indígena 

Eixo de Atuação: Atenção à Saúde 

Estratégia: Qualificação das ações e equipes de saúde indígena que atuam nos DSEI/SESAI 

Desempenho Alcançado das unidades 

Descrição dos resultados esperados 0% ≤ 40% > 40% ≤ 70% > 70% < 100% 
≥ 

100% 
TOTAL 

R.1- 75% das crianças menores de 5 anos 

com acompanhamento alimentar e 

nutricional realizado. (Meta PPA) 4 4 8 18 34 

R.2- 75% gestantes com acompanhamento 

alimentar e nutricional realizado. 11 7 12 4 34 

R.3- 10 DSEI contam com plano de 

contingência de DDA e IRA implementado. 29 0 0 04 33 

R4- Acesso ao pré-natal, parto e puerpério 

qualificado e ampliado para 85 % gestantes 

com 4 consultas ou mais. (Meta PPA) 02 06 21 00 29 

R.5- 80% dos óbitos materno, infantil e 

fetal, mulheres em idade fértil investigados. 8 5 12 9 34 

R.6- 77% as crianças menores de 5 anos 

com esquema vacinal completo, de acordo 

com o calendário indígena de vacinação. 

(Meta PPA) 1 3 7 23 34 

R.7- Reduzir em 2% os casos de suicídio 

nos 34 DSEI tendo como linha de base os 

números de 2015. 14 0 0 11 25 

R.8- 40% de cobertura da população 

indígena com primeira consulta 

odontológica programática. (Meta PPA) 7 11 8 8 34 

R.9- Reduzir a IPA 2015 em 20% na área 

indígena da região amazônica. 6 1 1 12 20 

R.10- Reduzir 1,5% do coeficiente de 

incidência de tuberculose na população 

indígena em relação a linha de base de 

2015. 3 7 1 20 34 

R.11- 25% dos trabalhadores da saúde 

indígena qualificados para o trabalho em 

saúde nos contextos interculturais. 4 1 3 25 33 

R.12- Projetos para atuação em contextos 

interculturais implementados nos 34 DSEIS, 

com protagonismo indígena na promoção, 

prevenção e cuidado em saúde e valorização 

de práticas tradicionais. 14 0 19 0 33 

R.13- 50% das Crianças indígenas menores 

de 01 ano com acesso às consultas 

preconizadas de Crescimento e 

Desenvolvimento. (Meta PPA) 12 6 3 13 34 

Fonte: CGAPSI/DASI  

Além do conjunto dos resultados estratégicos discorridos destacam-se outras ações que, embora não 

pertençam ao planejamento estratégico da Secretaria, são relevantes para oferecer mais atendimento 

de saúde à população indígena, ampliando o acesso e a qualidade dos serviços oferecidos. 

Em relação as estratégias implementadas para ampliar o acesso e a qualidade dos atendimentos 

médicos na atenção primária à saúde, destaca-se que o Projeto Mais Médicos possibilitou a 

manutenção de 342 vagas de médicos nos DSEI e, ao final do exercício de 2016, os médicos 
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alocados nos DSEI concluíram o curso de especialização em saúde indígena com a apresentação de 

Projetos de intervenção para obtenção do título de especialistas em Saúde Indígena. 

E, por fim, ressalta-se a realização de parcerias intersetoriais para realização de ações 

complementares de saúde no âmbito dos DSEI, com o apoio de organizações sem fins lucrativos. 

Foram realizadas 3 expedições ao longo de 2016; duas expedições com os Expedicionários de 

Saúde (EDS) e uma expedição com os Voluntários do Sertão.  Estas ações foram direcionadas para 

o atendimento médico especializado, realização de procedimentos e cirurgias para populações 

indígenas. A 35ª Expedição dos EDS foi realizada entre os dias 08 e 16 de julho de 2016 e atendeu 

às demandas cirúrgicas de 121 aldeias, com uma população estimada de 14.912 indígenas de 2 

etnias: Sateré Mawé e Hixkaryana. Foram realizadas 284 cirurgias, 1.827 consultas médicas e 

odontológicas e 4.990 exames e procedimentos. Já a 36ª Expedição ocorreu de 8 a 24 de novembro 

de 2016 e foi voltada para 36 mil indígenas aldeados que vivem no Alto Rio Negro, Amazonas - 

Região de Iauaretê e Içana. No total foram realizadas 312 cirurgias (tracoma/triquíase, catarata, 

hérnia) e 1.605 atendimentos com especialistas médicos, além de 2.914 exames e outros 

procedimentos nas áreas de ginecologia, pediatria e cirurgia geral. Destaca-se ainda, que as ações da 

36ª expedição foram ampliadas para a inclusão de cirurgias voltadas para o tratamento do 

Tracoma/Triquíase, afecção cuja Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza a eliminação 

como causa de cegueira no mundo. Em relação à ação dos Voluntários do Sertão, a 16ª edição 

ocorreu entre os dias 16 e 24 de abril de 2016, no município de Santa Cruz Cabrália – BA, que 

sedia o território indígena com a maior população no âmbito do DSEI-Bahia. Nesta expedição 

foram 36.899 atendimentos médicos, 1.979 cirurgias e 2.932 exames e outros procedimentos, além 

da distribuição de kits de higiene pessoal, bucal e óculos de grau. 

2. Qualificação de serviços de saneamento ambiental ofertados 

Esta estratégia foi conduzida pelo Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena 

(DSESI), Essa estratégia visa contemplar com plenitude a estruturação física e as ações de 

saneamento ambiental, por meio de propostas de projetos alternativos e diretrizes que melhorem a 

rotina dos profissionais dos DSEI, os quais além da elaboração dos projetos acompanham a 

fiscalização das obras em execução, bem como apoiar a reestruturação e melhor qualificar o DSEI 

para a efetividade das ações de monitoramento de qualidade da água e manejo dos resíduos sólidos 

desenvolvidas nas aldeias. O exercício de 2016 foi marcado pela conjuntura econômica restritiva, 

cujo orçamento destinado a contratação de obras sofreu um corte, limitando desde construções 

novas a reformas/ampliações, impactando no alcance das metas estabelecidas para o período. Para a 

implementação da estratégia foram selecionados cinco resultados estratégicos: 

a) 61% das aldeias com população superior a 50 habitantes contam com Sistemas de 

Abastecimento de Água em funcionamento; 

b) 37% ou mais das aldeias com população inferior a 50 habitantes contam com Sistemas de 

Abastecimento de Água em funcionamento; 

c) 55% ou mais das aldeias contam com destinação adequada de dejetos; 

d) Qualidade da água monitorada em 55% das aldeias com SAA implementado; 

e) 40% ou mais de aldeias contam com destino adequado de resíduos sólidos; 

Tais resultados têm como objetivo melhorar as condições do saneamento ambiental nas aldeias, por 

meio de ações que disponibilizem água com qualidade para consumo humano, bem como não haja 

exposição da população aos afluentes gerados e resíduos dispostos em locais e maneira 

ambientalmente corretas. Os resultados previstos nas letras “a”, “b” e “c” estão diretamente 

relacionados com as metas previstas no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Nacional de Saúde 

(PNS), ambos do período quadrienal 2016-2019. O quadro A.3.1.4 deste relatório de gestão 

demonstra o desempenho alcançado nos resultados esperados para o exercício de 2016 relacionados 

a estratégia 2.  
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Quadro A.3.1.4 – Resultados Esperados da Estratégia nº 2- Qualificação de serviços de saneamento ambiental 

ofertados 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Qualificação de serviços de saneamento ambiental ofertados 

Resultados Esperados 2016 

Descrição Programado Executado (%) 

Resultado 14 – 61% das aldeias com população superior a 50 

habitantes contam com Sistemas de Abastecimento de Água 

em funcionamento (base 2015: 58%) 61% 32,5% 53,28 

Resultado 15 – 37% ou mais das aldeias com população 

inferior a 50 habitantes contam com Sistemas de 

Abastecimento de Água em funcionamento (base 2015: 33%) 37% 17,14% 46,32 

Resultado 16 – 55% ou mais das aldeias contam com 

destinação adequada de dejetos (base 2015: 50%) 55% 53,33% 96,96 

Resultado 17 – Qualidade da água monitorada em 55% das 

aldeias com SAA implementado. 55% 3% 5,45 

Resultado 18 – 40% ou mais de aldeias contam com destino 

adequado de resíduos sólidos. 40% 5,28% 13,2 

Fonte: DSESI 

Considerando o exercício de 2011, o período de transição com a FUNASA, somente no ano de 

2012 a SESAI se estruturou com equipes necessárias nos DSEI para elaboração de projetos e 

acompanhamentos das obras, até então contratadas e acompanhadas pela FUNASA e com números 

não muito expressivos. Tendo essa realidade, a SESAI, no período que compreende os exercícios de 

2012 a 2014, teve as metas planejadas em função da quantidade de obras a serem contratadas no 

exercício, conforme descrição do PPA 2012-2015. As obras em sua grande maioria só são 

concluídas nos anos posteriores.  

No decorrer dos exercícios 2012 a 2014, tivemos um alcance surpreendente de obras contratadas 

ainda que muitos DSEI não possuíssem profissionais de engenheira e arquitetura em número 

suficiente. Assim, a partir de 2015, a SESAI definiu contabilizar as obras concluídas, computando o 

quantitativo de obras em execução, contratadas nos exercícios anteriores, acrescida das obras 

contratadas no exercício e que tiveram sua execução concluída no mesmo exercício (2016). Dessa 

forma o quantitativo de obras entregues no exercício de 2016 foi transcrito para o sistema do MS (e-

Car). Quanto às entregas à população indígena, foram concluídas as seguintes obras: 

a) A conclusão das obras de reforma/ ampliação de 30 SAA, com realização da ordem de 

42,86% em relação ao programado para o exercício de 2016 (70);  

b) A conclusão das obras de construção de 26 SAA em aldeias com população acima de 

50 habitantes, com realização da ordem de 32,5% em relação ao programado para o 

exercício de 2016 (80); 

c) A conclusão das obras de construção de 06 SAA em aldeias com população inferior a 

50 habitantes, com realização da ordem de 17,14% em relação ao programado para o 

exercício de 2016 (35); 

d) A ampliação de mais 24 aldeias com destinação adequada dos dejetos, por meio da 

conclusão de obras de construção de MSD em 24 aldeias, com realização da ordem de 

53,33% em relação ao programado para o exercício de 2015 (45) 

Também destacam-se outros avanços significativos: 

a) A atualização dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e de Saúde (PGRS e 

PGRSS) e dos Planos de Monitoramento da Qualidade da Água, pelos 34 DSEI, 

considerando que as Diretrizes de Resíduos Sólidos ainda não foram publicadas. Porém 

as ações de manejo dos resíduos sólidos e monitoramento da qualidade da água e sua 
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execução não mantiveram a periodicidade adequada em todos os DSEI, conforme 

programado nos planos; 

b) O monitoramento de qualidade da água ocorreu em 3% das aldeias, aqui vale destacar 

que é contabilizado como monitoramento as análises realizadas nas aldeias de maneira 

periódica. Não é somado o quantitativo de análises esporádicas, estas somente são 

registradas; 

c) Somente 5,28% das aldeias iniciaram o gerenciamento dos resíduos sólidos, das quais 

só 0,16% tiveram a destinação adequada. 

No exercício de 2016, a SESAI também concluiu obras que não estavam previstas como metas no 

PPA tão pouco no PDSI, tais como uma aldeia com reforma/ampliação de Melhoria Sanitária 

Domiciliar (MSD). 

Considerando o alcance dos resultados pactuados em 2016 foram identificadas as seguintes 

dificuldades:  

a) Quadro técnico insuficiente para atender a demanda do SESANI em alguns DSEI; 

b) Precariedade da infraestrutura técnico-operacional atualmente disponível para o 

SESANI em alguns DSEI; 

c) Dificuldade operacional de alguns DSEI realizarem seus processos licitatórios, 

sobretudo, por insuficiência de profissionais na área meio; 

d) Problemas de execução, por parte da empreiteira; 

Dificuldades essas, que em parte contribuíram para o não acompanhamento das obras que estão em 

execução, visto que os mesmos profissionais que possuem a responsabilidade de elaborar os 

projetos são os mesmos que têm que fiscalizar as obras em muitos casos sem condições estruturais 

de fazê-la.  

O DSESI, a partir do metade do exercício, iniciou um trabalho de maior apoio aos DSEI, 

viabilizando profissionais do nível central para acompanhar de mais perto não só a elaboração de 

projetos, mas também o acompanhamento de obras. Assim como iniciou a implantação em alguns 

DSEI dos projetos de referência de SAA e MSD. 

No nível tático-operacional, a estratégia 2 (Qualificação de serviços de saneamento ambiental 

ofertados) vincula-se ao eixo de atuação Saneamento Ambiental dos Planos Distritais de Saúde 

Indígena PSDSI 2016-2019. O desempenho consolidado dos DSEI, em cada resultado, está 

demonstrado no quadro A.3.1.5 deste Relatório de Gestão. 
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Quadro A.3.1.5 – Desempenho Consolidado dos DSEI da Estratégia 2 - Qualificação de serviços de saneamento 

ambiental ofertados dos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI 2016-2019)  

Plano Distrital de Saúde Indígena 

Eixo de Atuação: Saneamento Ambiental 

Estratégia: Qualificação de serviços de saneamento ambiental ofertados 

Desempenho Alcançado das unidades 

Descrição dos resultados esperados 0% ≤ 40% > 40% ≤ 70% > 70% < 100% ≥ 100% TOTAL 

R.14- 61% das aldeias com população 

superior a 50 habitantes contam com 

Sistemas de Abastecimento de Água em 

funcionamento (base 2015: 58%). 

06 03 01 05 15 

R.15- 37% ou mais das aldeias com 

população inferior a 50 habitantes contam 

com Sistemas de Abastecimento de Água 

em funcionamento (base 2015: 33%). 

05 00 00 03 08 

R.16- 55% ou mais das aldeias contam com 

destinação adequada de dejetos (base 2015: 

50%). 

02 03 00 02 07 

R.17- Qualidade da água monitorada em 

55% das aldeias com SAA implementado. 
32 02 00 00 34 

R.18- 40% ou mais de aldeias contam com 

destino adequado de resíduos sólidos. 
32 02 00 00 34 

Fonte: DSESI - SESANI/DSEI 

No exercício de 2016, os seguintes DSEI não informaram o desempenho de suas ações por meio do 

quadro, contudo, foram contabilizados para fins de desempenho: Alagoas e Sergipe, Altamira, Alto 

Rio Negro, Alto Rio Purus, Amapá e Norte do Pará, Kaiapó do Pará, Pernambuco e Yanomami, 

considerando as informações consolidadas a nível nacional.  

O quadro se refere ao planejamento realizado pelos DSEI, sendo indicado o percentual de 

atendimento ou não das metas, por eles previstas, de forma individual, vale ressaltar que as 

informações consolidadas foram enviadas pelos DSEI e contrapostas com o controle a nível 

nacional.  

Com relação ao alcance das metas atribuídas pelos DSEI no PDSI há duas situações; resultados em 

que todos os DSEI deveriam cumprir a mesma meta a nível nacional (Resultados 17 e 18) e, 

resultados os quais somente alguns DSEI deveriam cumprir (Resultados 14, 15, 16) 

Qualidade da água monitorada em 55% das aldeias com SAA implementado. 

32 DSEI executaram a ação até 40% do planejado na meta, contudo deste número, 18 DSEI 

(Alagoas e Sergipe, Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Amapá e Norte 

do Pará, Araguaia, Bahia, Cuiabá, Guamá Tocantins, Kaiapó do Mato Grosso, Leste de Roraima, 

Litoral Sul, Manaus, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Purus, Minas Gerais e Espírito 

Santo, Parintins, Porto Velho, Potiguara, Rio Tapajós, Tocantins, Vale do  Javari, Vilhena, Xavante, 

Xingú e Yanomami) foram contabilizados com 0% de execução; 

02 DSEI executaram a ação com percentual alcançado entre 40% e 70%, sendo DSEI Alto Rio 

Purus (60%) e DSEI Kaiapó do Pará (67%). 

40% ou mais de aldeias contam com destino adequado de resíduos sólidos. 

32 DSEI executaram a ação até 40% do planejado no resultado esperado, contudo deste número, 18 

DSEI (Alagoas e Sergipe, Altamira, Alto Rio Solimões, Amapá e Norte do Pará, Cuiabá, Guamá 

Tocantins, Interior Sul, Leste de Roraima, Litoral Sul, Manaus, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e 

Espírito Santo, Porto Velho, Potiguara, Tocantins, Vale do  Javari, Xavante e Yanomami) foram 

contabilizados com 0% de execução; 02 DSEI executaram a ação com percentual alcançado entre 

40% e 70%, sendo DSEI Kaiapó do Mato Grosso (61,11%) e DSEI Xingu (62,50%). 
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Quanto as metas específicas por DSEI (Resultados 14, 15 e 16), as quais estão vinculadas somente 

aos DSEI que possuíam obras contratadas e seriam entregues em 2016; 

61% das aldeias com população superior a 50 habitantes contam com Sistemas de Abastecimento 

de Água em funcionamento (base 2015: 58%). 

15 DSEI tinham metas de conclusão de obras: 

DSEI Altamira (05 SAA) – 0% de alcance; 

DSEI Alto Rio Juruá (01 SAA) – 01 entrega, 100% de alcance; 

DSEI Alto Rio Purus (02 SAA) – 0% de alcance;  

DSEI Araguaia (03 SAA) – 03 entregas, 100% de alcance; 

DSEI Bahia (11 SAA) – 08 entregas, 72,3% de alcance; 

DSEI Ceará (14 SAA) – 09 entregas, 64,3% de alcance; 

DSEI Cuiabá (03 SAA) – 02 entregas, 66,7% de alcance; 

DSEI Kaiapó do Mato Grosso (01 SAA) – 01 entrega, 100% de alcance; 

DSEI Leste de Roraima (04 SAA) – 01 entrega, 25% de alcance; 

DSEI Mato Grosso do Sul (01 SAA) – 01 entrega, 100% de alcance; 

DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes (07 SAA) – 04 entregas, 57,1% de alcance; 

DSEI Pernambuco (19 SAA) – 03 entregas, 15,8% de alcance; 

DSEI Porto Velho (03 SAA) – 03 entregas, 100% de alcance; 

DSEI Tocantins (02 SAA) – 0% de alcance; 

DSEI Xavante (04 SAA) – 01 entrega, 25% de alcance. 

37% ou mais das aldeias com população inferior a 50 habitantes contam com Sistemas de 

Abastecimento de Água em funcionamento (base 2015: 33%). 

08 DSEI tinham metas de conclusão de obras: 

DSEI Alto Rio Purus (04 SAA) – 0% de alcance  

DSEI Araguaia (03 SAA) – 01 entrega, 33,3% de alcance; 

DSEI Bahia (11 SAA) – 02 entregas, 18,2% de alcance; 

DSEI Ceará (02 SAA) – 02 entregas, 100% de alcance; 

DSEI Leste de Roraima (02 SAA) – 0% de alcance; 

DSEI Manaus (01 SAA) – 01 entrega, 100% de alcance; 

DSEI Pernambuco (01 SAA) – 01 entrega, 100% de alcance; 

DSEI Xavante (11 SAA) – 01 entrega, 9,1% de alcance 

55% ou mais das aldeias contam com destinação adequada de dejetos (base 2015: 50%). 

07 DSEI tinham metas de conclusão de obras: 

DSEI Kaiapó do Pará (01 SAA) – 01 entregas, 100% de alcance; 

DSEI Interior Sul (02 SAA) – 01 entrega, 50% de alcance; 

DSEI Minas Gerais e Espírito Santo (02 SAA) – 02 entregas, 100% de alcance; 

DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes (03 SAA) – 01 entregas, 33,3% de alcance; 
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DSEI Porto Velho (02 SAA) – 01 entrega, 50% de alcance; 

DSEI Rio Tapajós (02 MSD) – 0% de alcance; 

DSEI Tocantins (07 SAA) – 03 entregas, 42,9% de alcance.  

As Principais dificuldades apontadas pelos DSEI para atendimento das metas estipuladas, foram: 

a) Número insuficiente de profissionais para apoiar os 34 DSEI, simultaneamente, na 

elaboração de projetos, acompanhamento das obras em execução e realização das 

demais atividades afins (por exemplo, visitas técnicas, realização de pequenas 

manutenções, elaboração de termos de referência e demais serviços burocráticos, 

dentre outros). Dessa forma, as ações iniciadas pelo profissional na sede do DSEI (fase 

de projeto) são constantemente interrompidas devido à necessidade de visita às obras 

(fase de execução/manutenção), sendo grandes deslocamentos, inerentes às atividades 

de saúde indígena, fatores que contribuem para que essas ações demorem a serem 

concluídas. Portanto, as demandas para obras contidas nos Planos Distritais de Saúde 

Indígena tornam-se incompatíveis com a força de trabalho da equipe técnica que, além 

de reduzida, nem sempre possui estrutura física, mobiliária e tecnológica (carro, 

equipamentos, computadores, softwares, etc.) para exercerem as suas atividades. 

b) Número insuficiente de profissionais para execução das ações de monitoramento de 

qualidade da água, que devem seguir uma periodicidade determinada, considerando 

que quanto mais aldeias ou mais difícil for a logística desta, maior será a dificuldade de 

executá-la; 

c) Forma de contratação desses mesmos profissionais, atualmente realizada por meio de 

conveniadas ou contratos assemelhados, fato que, pela rotatividade desses contratos, 

fragiliza os vínculos institucionais e dificulta a constituição de uma equipe mais 

consistente e duradoura; 

d) Demora na aprovação do projeto arquitetônico pela Vigilância Sanitária Estadual (no 

caso de projetos de edificações) devido ao seu desconhecimento das especificidades 

inerentes às edificações de saúde em áreas indígenas; 

e) Demora na emissão do parecer da Advocacia Geral da União – AGU na verificação da 

legalidade dos editais para licitação; 

f) Dificuldade operacional de alguns DSEI realizarem seus processos licitatórios, 

sobretudo, por insuficiência de profissionais na área meio; 

g) Abandono dos contratos por parte das empresas contratadas para executarem as obras 

resultando no abandono das mesmas e, consequentemente, no atraso das entregas, ou 

até mesmo a não entrega da obra. Essa situação decorre do fato de que essas obras, em 

muitos casos, estão localizadas em áreas de difícil acesso para transporte de material de 

construção e de equipe. Essa situação gera um custo elevado de mobilização e 

desmobilização que faz com que construtoras de pequeno e médio porte não consigam 

dar continuidade à execução da obra até à sua conclusão. 

3. Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística adequados à execução das 

ações de saúde indígena pelos DSEI. 

Esta estratégia foi conduzida por duas unidades da SESAI. O Departamento de Saneamento e 

Edificações de Saúde Indígena (DSESI), conduziu a restruturação da rede de estabelecimentos do 

SASISUS por meio da execução de obras de edificações de saúde (CASAI, Polo Base e Unidade 

Básica de Saúde Indígena), reformando edificações existentes ou construindo novas edificações. Já 

o Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI) implementou ações para a melhoria da 

organização e funcionamento dos DSEI, incluindo a aquisição de insumos necessários e estrutura 

logística para o atendimento das necessidades dos serviços executados pelos DSEI.  
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A aquisição de equipamentos, serviços e insumos é feita principalmente pelos DSEI, além de 

algumas licitações que são feitas de forma centralizada (SESAI) para fornecimento aos DSEI. São 

necessários insumos, equipamentos e serviços para a execução das atividades-fim (insumos de 

saúde, material médico hospitalar, medicamentos, entre outros) e para as atividades-meio, como 

serviços de limpeza, vigilância, alimentação, equipamentos de tecnologia da informação, transporte 

e logística, entre outros. O DGESI realiza análise processual das licitações, para sugerir adequações 

formais nos termos de referência. No caso específico de medicamentos, é feita uma análise de 

mérito quanto à quantidade e descrição dos itens, considerando que é feito monitoramento mensal 

de abastecimento dos DSEI. Em relação aos materiais médico-hospitalares (MMH), é feita análise e 

recomendações quanto à descrição dos itens. No caso de obras e aquisição de equipamentos e 

insumos de saneamento, a análise de mérito é feita pelo Departamento de Saneamento e Edificações 

da Saúde Indígena (DSESI). Já o Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI) faz análise de 

mérito nas contratações de serviços de alimentação e alguns equipamentos médico-hospitalares. 

Com a definição de resultados estratégicos para alguns objetos de contratação, foi possível 

acompanhar de forma mais adequada alguns pontos críticos. As maiores dificuldades encontradas 

são relacionadas à baixa qualificação e alta rotatividade de profissionais e ao contingenciamento 

orçamentário de 2016, ocasionado devido ao contexto econômico, além de mudanças nas gestões 

dos DSEI, ocasionadas pelo contexto político. Todas as dificuldades geraram atraso e/ou mudança 

de estratégia nas licitações. As prioridades do DGESI no exercício de 2016 foram relacionadas aos 

equipamentos de tecnologia da informação, internet, gestão de patrimônio e medicamentos. 

O DSESI conduziu a parte de edificações de saúde, que visa contemplar com plenitude a 

estruturação física, funcional e organizacional da saúde indígena, por meio de propostas de projetos 

alternativos e diretrizes que melhorem a rotina dos profissionais dos DSEI para elaborar projetos, 

apoiar o acompanhamento na fiscalização das obras em execução de edificações de saúde. Como já 

mencionado, o exercício de 2016 foi marcado pela conjuntura econômica restritiva, cujo orçamento 

destinado a contratação de obras sofreu um corte, limitando desde construções novas a 

reformas/ampliações, impactando no alcance das metas estabelecidas para o período. 

Para implementar a estratégia foram construídos sete resultados: 

a) 4 DSEI contam com Rede de lógica e internet funcionando adequadamente; 

b) Equipes dos DSEI providas com os insumos necessários para executar suas ações; 

c) Equipes do DSEI/SESAI equipadas para execução das ações; 

d) 34 DSEI contam com logística adequada para a execução das ações;   

e) 3 CASAIS construídas ou reformadas; 

f) 100 UBSI construídas ou reformadas, com plena condição de oferta de serviços para a 

população indígena; 

g) 8 Pólos base construídos e em plena condição de apoiar a oferta de serviços para a 

população indígena. 

Destaca-se o resultado relacionado a construção/reforma de Casas de Saúde Indígena (CASAI), por 

fazer parte do conjunto de metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Nacional de 

Saúde (PNS), ambos com vigência quadrienal 2016-2019.  

O quadro A.3.1.6 deste relatório de gestão demonstra o desempenho alcançado nos resultados 

esperados para o exercício de 2016 relacionados a estratégia 3. 
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Quadro A.3.1.6 – Resultados Esperados da Estratégia nº 3- Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e 

logística adequados à execução das ações de saúde indígena pelos DSEI 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística adequados à execução das 

ações de saúde indígena pelos DSEI. 

Resultados Esperados 2016 

Descrição Programado Executado (%) 

R.19- 4 DSEI contam com Rede de lógica e internet 

funcionando adequadamente. 4 DSEI 0 DSEI 0 

R.20- Equipes dos DSEI providas com os insumos 

necessários para executar suas ações. - - - 

R20*- 71 a 80% de medicamentos da Portaria 1.059/2015 

homologados nos processos licitatórios da SESAI/MS. 

114 a 128 itens 

homologados 

127 itens 

homologados 100 

R20*- 25 DSEI com Atas de Registro de Preços de 

medicamentos vigentes para executar suas ações. 25 22 88 

R.21- Equipes do DSEI/SESAI equipadas para execução das 

ações. - - - 

R.22- 34 DSEI contam com logística adequada para a 

execução das ações. - - - 

R.23- 3 CASAIS construídas ou reformadas. 03 03 100 

R.24- 100 UBSI construídas ou reformadas, com plena 

condição de oferta de serviços para a população indígena. 
100 54 54 

R.25- 8 Pólos base construídos e em plena condição de apoiar 

a oferta de serviços para a população indígena. 
08 04 50 

Fonte: DGESI – DSESI 

* Resultados não previstos no Planejamento Estratégico da SESAI 

a) 4 DSEI contam com Rede de lógica e internet funcionando adequadamente. 

Para o alcance desse resultado é fundamental a disponibilização da rede mundia de computadores 

interligados que utilizam um conjunto próprio de protocolos (Internet Protocol Suite ou TCP/IP), 

ou sejas, a Internet, para execução dos trabalhos nos DSEI. A internet nesses distritos é fornecida 

por um contrato gerido pelo Departamento de Informática do Ministério da Saúde 

(DATASUS/SE/MS). O contrato atual prevê a instalação de um link de internet “dedicado” com 

velocidade de 2MB (download). Todas as 34 sedes dos DSEI possuem esse link instalado. Quanto 

aos demais estabelecimentos, o contrato atual abrange também 161 polos base e 70 CASAI. O 

ambiente físico e lógico é necessário para que o DSEI tenha sua rede gerenciada pelo DATASUS, 

permitindo o acesso aos sistemas internos do Ministério da Saúde, às licenças de software que o MS 

utiliza e às restrições de rede para segurança, mantendo a qualidade do link adequada. A maior 

dificuldade para a implantação da rede lógica e da internet é a infraestrutura, que requer a compra 

de switchs, além da instalação de cabeamento estruturado. O cabeamento estruturado e a 

implantação da rede lógica é essencial principalmente na sede dos DSEI e nas CASAI, já que esses 

estabelecimentos possuem maior quantidade de computadores. Nos polos base, que geralmente são 

estabelecimentos com menos estações de trabalho, necessitam apenas da internet. O resultado 

previa a implantação de internet e rede lógica adequada em 100% dos computadores de todos os 

estabelecimentos de 04 DSEI. E isso não ocorreu. A dificuldade para alcance dessa meta se dá 

devido à abrangência dessas unidades, já que os polos base e CASAI possuem estrutura muitas 

vezes inadequada para implantação do cabeamento estruturado, além de não possuírem suporte de 

TI quando não estão nas capitais dos estados (o suporte é fornecido pelo DATASUS presente nos 

Núcleos Estaduais do MS, que se localizam nas capitais). Quanto às sedes de DSEI, 23, num total 

de 34, possuem rede lógica implantada, porém, não está em 100% dos computadores. As demais 

sedes (11) não possuem rede lógica, pois possuem um link de internet satelital, que exige a 

estruturação do cabeamento para implantação da rede lógica. Na revisão dos Planos Distritais de 

Saúde Indígena, pretende-se criar resultados que separem a implantação de internet com a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Suite
https://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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implantação de rede lógica, objetivando acompanhar mais especificamente cada ponto, 

estabelecendo critérios para medir o desempenho alcançado destes resultados. 

b) Equipes dos DSEI providas com os insumos necessários para executar suas ações 

Apesar do resultado ter sido pactuado no planejamento da SESAI, não foram definidas as diretrizes 

para acompanhamento do seu alcance, ou seja, não foi definido o que estaria incluído no termo 

“insumos” e não foi definido quando se pode considerar que as equipes estão “providas com os 

insumos necessários”. Sendo assim, não é possível calcular o alcance dessa meta. Como não foram 

definidos esses parâmetros, serão registradas aqui as informações dos Planos Distritais de Saúde 

Indígena (PDSI) de cada DSEI em relação a esse resultado e algumas informações do Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG). Cabe ressaltar que a aquisição desses 

itens é feita pelos DSEI. No PDSI, os DSEI classificaram insumos como: materiais médico-

hospitalares (MMH); medicamentos; materiais odontológicos; insumos para saneamento ou 

controle de qualidade da água; insumos para resíduos sólidos; insumos para edificações; insumos 

para análises clínicas; entre outros. No planejamento previsto para o exercício de 2016 dos planos 

distritais, destacaram-se as seguintes informações: 16 DSEI planejaram a aquisição de insumos para 

saneamento e controle de qualidade da água; 13 DSEI previram a aquisição de materiais 

odontológicos; 13 DSEI também planejaram a aquisição de medicamentos e 12 DSEI previram a 

aquisição de MMH. Em relação aos demais insumos, 8 DSEI planejaram adquirir “insumos para 

edificações”, 6 DSEI planejaram a aquisição de “insumos para resíduos sólidos” e 6 DSEI previram 

a compra de insumos para análises clínicas. Foi realizada consulta no Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG) para verificar quais DSEI possuem Ata de Registros de 

Preços (ARP) ou contratos vigentes em dezembro de 2016 para aquisição desses insumos. Nesse 

levantamento do SIASG, destacaram-se as seguintes informações: 17 DSEI possuíam ARP ou 

contrato vigente para aquisição de insumos para saneamento e/ou controle da qualidade da água; 15 

DSEI para aquisição de MMH, 11 DSEI para aquisição de insumos odontológicos e 5 DSEI para 

aquisição de insumos de informática. 

Para contribuir com a eficácia desta estratégia, e de modo correlacionado com o resultado acima, 

destacam-se mais dois resultados que foram desenvolvidos ao longo do exercício de 2016. Trata-se 

de resultados relacionados a insumos, mais precisamente aos medicamentos: 71 a 80% de 

medicamentos da Portaria 1.059/2015 homologados nos processos licitatórios da SESAI/MS; e 25 

DSEI com Atas de Registro de Preços de medicamentos vigentes para executar suas ações. 

Com relação ao primeiro resultado, mister se faz alguns esclarecimentos. O nível central da SESAI, 

em Brasília, realiza licitações (conduzidas pelo Departamento de Logística em Saúde - 

DLOG/SE/MS) para aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento dos DSEI, além das 

licitações feitas para o próprio nível central. As licitações são destinadas à realização de Atas de 

Registros de Preços (ARP) com duração de um ano. Com a ARP vigente, é possível realizar a 

programação para execução da ata de acordo com a necessidade real. A Portaria GM/MS nº 

1.059/2015 aprovou o Elenco Nacional de Medicamentos da Saúde Indígena destinado aos 

atendimentos de saúde da atenção básica voltados para a população indígena, com um total de 183 

itens. Desses, 23 itens são demandas em comum com outras secretarias do MS, sendo assim, a 

SESAI licita apenas 160 itens. Para o resultado, o valor total considerado é 160 e a meta de 71 a 

80% se baseia nesse total, o que corresponde a 114 a 128 itens de medicamentos homologados. 

Algumas dificuldades ocorrem nas licitações, o que levou à criação de um resultado para 

acompanhamento desse percentual de homologação das licitações. As pesquisas de preço, feitas 

pelo DLOG/SE/MS, em alguns casos, resultam em valores de referência que não estão adequados 

ao que é oferecido pelas empresas, levando ao fracasso dos itens em razão do preço. Além disso, 

ausências de propostas ou inabilitações técnicas também ocorreram. Nas licitações realizadas em 

2016, 127 itens foram homologados, alcançando um total de aproximadamente 79%, fazendo com 

que a meta estipulada fosse alcançada (71-80%). 
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Com relação ao segundo resultado, ressalta-se que o seu acompanhamento é mensal e sendo assim, 

o resultado executado registrado neste relatório se refere às ARP vigentes em dezembro de 2016. O 

resultado previa 25 DSEI com atas vigentes. Em dezembro de 2016, 22 DSEI estavam com ARP 

vigentes para aquisições de medicamentos (Alagoas e Sergipe, Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio 

Purus, Amapá e Norte do Pará, Araguaia, Cuiabá, Kaiapó do Mato Grosso, Kaiapó do Pará, Leste 

de Roraima, Litoral Sul, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Purus, Minas Gerais e Espírito 

Santo, Pernambuco, Potiguara, Tocantins, Vale do Javari, Vilhena, Xavante e Yanomami), não 

sendo possível alcançar a meta de 25 DSEI. Analisando todo o exercício de 2016, outros 04 DSEI, 

além dos 22 já citados, tiveram ARP para aquisição de medicamentos vigente no ano (Alto Rio 

Negro, Alto Rio Solimões, Guamá-Tocantins e Rio Tapajós).  

As principais dificuldades encontradas na aquisição de medicamentos pelos DSEI são relacionadas 

à força de trabalho (alta rotatividade e baixa qualificação), que são dificuldades encontradas 

também nas demais contratações dos DSEI. O abastecimento de medicamentos nos DSEI também é 

monitorado mensalmente, e pode ser observado no indicador de desempenho denominado 

“Porcentagem de abastecimento de medicamentos”, como será melhor examinado no subitem 3.4 

deste Relatório de Gestão. 

c) Equipes do DSEI/SESAI equipadas para execução das ações 

Esse resultado foi pactuado no planejamento da SESAI, mas não foram definidas diretrizes para 

acompanhamento do alcance do resultado, ou seja, não foi definido o que está incluído no termo 

“equipadas” e não foi definido quando se pode considerar que as equipes estão “equipadas para 

execução das ações”. Sendo assim, não foi possível calcular o alcance dessa meta. Como não foram 

definidos esses parâmetros, serão registradas aqui as informações dos Planos Distritais de Saúde 

Indígena (PDSI) de cada DSEI em relação a esse resultado e algumas informações do Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG). Cabe ressaltar que a aquisição desses 

itens é feita pelos DSEI. No planos distritais, os DSEI classificaram equipamentos como: 

equipamentos médico-hospitalares (EMH); equipamentos ou instrumentos odontológicos; 

equipamentos para saneamento ou controle de qualidade da água; equipamentos de informática; 

entre outros. Nos planejamentos para 2016 dos referidos planos, destacaram-se as seguintes 

informações: 14 DSEI planejaram a aquisição de equipamentos odontológicos, 12 DSEI previram a 

aquisição de equipamentos para saneamento e/ou controle de qualidade da água e 05 DSEI 

planejaram a aquisição de EMH. Foi realizada consulta no SIASG para verificar quais DSEI 

possuem Ata de Registros de Preços (ARP) ou contratos vigentes em dezembro de 2016 para 

aquisição desses equipamentos. Nesse levantamento do sistema SIASG, destacaram-se as seguintes 

informações: 07 DSEI possuíam ARP ou contrato vigente para aquisição de equipamentos para 

saneamento e/ou qualidade da água, 09 DSEI para aquisição de equipamento médico hospitalares 

(EMH), 08 DSEI para aquisição de equipamentos odontológicos, 07 DSEI para manutenção de 

equipamentos odontológicos e pelo menos 28 DSEI possuíam contratação de serviço de reprografia, 

incluindo disponibilização de equipamento ou aquisição de impressora. 

d) 34 DSEI contam com logística adequada para a execução das ações 

Esse resultado foi definido como estratégico, pois estava sendo realizado um Termo de Cooperação 

com a Universidade de Brasília e a Organização Pan-americana de Saúde para a realização de 

estudos relacionados à logística de transportes nos DSEI. Porém, devido a questões orçamentárias, 

o Termo não foi assinado. Sendo assim, não houve acompanhamento deste resultado em 2016. 

Outra limitação do resultado é que não foi definido o que é “logística adequada”, pois isso seria 

definido pelo estudo que seria realizado via Termo de Cooperação. Existem diversas dificuldades na 

adequação da logística nos DSEI. Por esses motivos, não é possível estimar quantos DSEI possuem 

essa adequação para o cálculo do alcance do resultado. Essa logística envolve o transporte de 

profissionais de saúde, indígenas, insumos, equipamentos, entre outros.  Enquanto alguns DSEI 
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realizam apenas transporte terrestre, outros realizam fluvial e aéreo, além do terrestre 

conjuntamente. Dessa forma, é necessário um estudo aprofundado em cada DSEI para definição da 

logística. Quanto aos transportes terrestres, as contratações/aquisições feitas pelos DSEI estão 

elencadas nos itens 5.1.4 e 5.2.1 deste relatório. Quanto ao transporte fluvial, segundo o SIASG, 06 

DSEI possuíam, em dezembro de 2016, contrato ou ARP para aquisição de barco, motor de barco 

ou equipamentos náuticos. Quanto ao transporte aéreo, são feitas contratações de horas-voo nos 

DSEI, sendo que a maior dificuldade é a homologação das pistas de pouso. Estima-se a revisão 

desse resultado em oficinas de planejamento estratégico ao longo do exercício de 2017. 

Com relação aos resultados relacionados à edificações (“e”, “f” e “g”), temos as seguintes entregas 

à população indígena no exercício de 2016: 

Quanto às entregas à população indígena, foram concluídas as seguintes obras:  

 Reforma de 03 CASAI, com realização da ordem de 100% em relação ao programado 

para o exercício de 2016 (03 CASAI);  

 Construção ou reforma/ ampliação de 04 Polos Base, com realização da ordem de 50% 

em relação ao programado para o exercício de 2016 (08 Polos Base);  

 Construção ou reforma/ ampliação de 54 UBSI, com realização da ordem de 54% em 

relação ao programado para o exercício de 2016 (100 UBSI). 

No ano de 2016, a SESAI também concluiu obras que não estavam previstas como metas no PPA 

tão pouco no PDSI: 

 Construção de 01 CASAI;  

 Construção ou reforma/ ampliação de 05 Unidades de Apoio ao AI e ao AISAN. 

Considerando o alcance dos resultados pactuados em 2016 valem as mesmas dificuldades 

identificadas e considerações mencionadas nas obras de saneamento ambiental tendo em vista que 

tratam-se das mesmas equipes de profissionais.  

No nível operacional somente serão demonstrados os alcances das unidades nos resultados de 

edificações de saúde (“e”, “f” e “g”), conforme o quadro A.3.1.7 deste relatório. 

Quadro A.3.1.7 – Desempenho Consolidado dos DSEI da Estratégia 3 - Qualificação de serviços de saneamento 

ambiental ofertados dos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI 2016-2019)  

Plano Distrital de Saúde Indígena 

Eixo de Atuação: Saneamento Ambiental 

Estratégia: Qualificação de serviços de saneamento ambiental ofertados 

Desempenho Alcançado das unidades 

Descrição dos resultados esperados 0% ≤ 40% > 40% ≤ 70% > 70% < 100% ≥ 100% TOTAL 

R.14- 61% das aldeias com população 

superior a 50 habitantes contam com 

Sistemas de Abastecimento de Água em 

funcionamento (base 2015: 58%). 

06 03 01 05 15 

R.15- 37% ou mais das aldeias com 

população inferior a 50 habitantes contam 

com Sistemas de Abastecimento de Água 

em funcionamento (base 2015: 33%). 

05 00 00 03 08 

R.16- 55% ou mais das aldeias contam com 

destinação adequada de dejetos (base 2015: 

50%). 

02 03 00 02 07 

R.17- Qualidade da água monitorada em 

55% das aldeias com SAA implementado. 
32 02 00 00 34 

R.18- 40% ou mais de aldeias contam com 

destino adequado de resíduos sólidos. 
32 02 00 00 34 

Fonte: DSESI - SESANI/DSEI  
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4. Aprimoramento do modelo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS. 

Esta estratégia foi conduzida pelo Gabinete da SESAI, sendo implementada mediante um único 

resultado estratégico; competências da SESAI revisadas e implementadas. 

As mudanças ocorridas na gestão da SESAI, em suas diretorias, e em grande parte das 

Coordenações dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas em 2016 tiveram impacto direto na 

revisão do Regimento Interno da SESAI no que se refere à produção coletiva; no entanto, a revisão 

foi realizada pelos respectivos Departamentos da Secretaria e enviada à área responsável do 

Ministério da Saúde pela consolidação das informações, Coordenação de Inovação de Processos e 

de Estruturas Organizacionais (CODIPE), que por sua vez enviará o documento à Consultoria 

Jurídica do MS para nova análise. Cabe ressaltar, entretanto, que diversas alterações propostas no 

Regimento pelos departamentos não puderam ser acatadas, uma vez que dependem de alteração no 

Decreto 8.901/2016.  

Essas alterações tiveram impacto nas ações em desenvolvimento neste resultado, tais como o 

modelo de governança e redesenho dos fluxos dos processos, os quais ainda não foram 

consolidados, em parte pelas constantes mudanças do período.  

Ainda nesta estratégia, destaca-se a criação do sistema SESAI–RH, rebatizado para aumentar a 

identificação do trabalhador da saúde indígena. Entre os meses de dezembro de 2016 e fevereiro de 

2017 foi realizado o cadastramento de toda a força de trabalho da SESAI pelo sistema. Com o novo 

sistema em prática será possível aperfeiçoar e agilizar o gerenciamento das informações referentes à 

força de trabalho existente na SESAI, que até então era realizado de forma deficitária, por meio de 

planilhas encaminhadas pelos 34 DSEI e pelas conveniadas. Outra importante contribuição da nova 

ferramenta está na transparência que ela possibilita no gerenciamento da força de trabalho nas 

aldeias indígenas, com possibilidade de acompanhamento da data de entrada e de saída das equipes 

de saúde em área, nos 34 DSEI, por exemplo. Em relação ao sistema propriamente dito, por ser 

desenvolvido pelo DATASUS, alguns problemas que poderiam ser de fácil e rápida resolução 

acabam por ser demorados.  

Com o processo de alternância política no primeiro semestre de 2016 e, em seguida, a extinção da 

unidade CODEPACI, que seria consolidada com a edição do Decreto 8.901/2016, as funções de 

educação permanente foram distribuídas para cada área técnica pertinente. Assim, as atividades de 

educação permanente de atenção à saúde passaram a ser desenvolvidas pelo DASI, DSESI e 

DGESI, nas ações de saúde, gestão e saneamento e edificações, respectivamente. 

5. Estruturação e fortalecimento da cultura de planejamento e gestão da informação 

Visando o fortalecimento dos sistemas de informação do SASISUS, foi estabelecido um conjunto 

de ações que possibilitaram identificar os principais nós críticos no desenvolvimento e implantação 

dos sistemas nos DSEI. A estratégia também visa o fortalecimento da cultura de planejamento e 

gestão por meio das ações estratégicas de monitoramento do Plano Estratégico e dos Planos 

Distritais de Saúde Indígena (PDSI) da SESAI Central e dos DSEI, respectivamente. 

A gestão da informação é indispensável para que se garanta a qualidade da captação e envio dos 

dados e posterior utilização destas informações para execução das ações planejadas. Desta forma é 

de suma importância a condução desta estratégia para o SASISUS, tendo como principal desafio os 

sistemas utilizados na saúde indígena e a sua utilização e alimentação pelas unidades da SESAI.  

O Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI) é responsável pela gestão dos sistemas de 

informação utilizados na saúde indígena. Entre eles, se destacam: Sistema de Informação da 

Atenção à Saúde Indígena (SIASI), utilizado para informações demográficas e de saúde; Sistema de 

Georreferenciamento Sanitário e Ambiental Indígena (GEOSI), utilizado para georreferenciamento 

das aldeias, residências e demais elementos relacionados ao saneamento ambiental nessas aldeias; e 
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o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), utilizado para controle de 

abastecimento e distribuição de medicamentos no SUS. Além disso, outras ferramentas vêm sendo 

testadas ou desenvolvidas para auxiliar na gestão de contratos, transportes, almoxarifado e 

patrimônio. O DGESI faz a gestão do desenvolvimento do SIASI e do GEOSI, além da implantação 

e alimentação pelos DSEI. No caso do HÓRUS, a gestão do desenvolvimento é feita pelo 

Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF/SCTIE/MS) e o DGESI faz a gestão da 

implantação e alimentação desse sistema na saúde indígena. As maiores dificuldades encontradas 

estão relacionadas à baixa cultura da informação nos DSEI (resultando muitas vezes em um 

planejamento inadequado), à rotatividade e baixa qualificação do pessoal (principalmente nos 

DSEI), ao contexto tecnológico (infraestrutura de tecnologia da informação e internet inadequadas 

nos estabelecimentos da saúde indígena) e ao contexto econômico, que levou a um 

contingenciamento orçamentário, que dificultou o desenvolvimento de correções e melhorias nos 

sistemas e aquisições relacionadas à tecnologia da informação. Apesar das dificuldades, a criação 

dessa estratégia levou a uma priorização no DGESI, o que fortaleceu a utilização dos sistemas de 

informação, de forma geral. Para a implementação da estratégia foram elaborados quatro resultados 

estratégicos: 

a) 100% dos DSEI contam com o SIASI implementado; 

b) 33% do GEOSI desenvolvido com painel de controle funcionando; 

c) 100% dos DSEI contam com sistema HÓRUS implementado nas sedes, Polos base e 

CASAI; 

O quadro A.3.1.8 deste relatório de gestão demonstra o desempenho alcançado nos resultados 

esperados para o exercício de 2016 relacionados a estratégia 5. 

Quadro A.3.1.8 – Resultados Esperados da Estratégia nº 5- Estruturação e fortalecimento da cultura de planejamento e 

gestão da informação 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Estruturação e fortalecimento da cultura de planejamento e gestão da informação. 

Resultados Esperados 2016 

Descrição Programado Executado (%) 

R27- 100% dos DSEI contam com o SIASI implementado. 34 DSEI 33 DSEI 97 

R28- 33% do GEOSI desenvolvido com painel de controle 

funcionando. 33% 25% 75 

R29- 100% dos DSEI contam com sistema HÓRUS 

implementado nas sedes, Polos base e CASAI. 100% 40% 40 

R29.1* HÓRUS Indígena implantado em 60% das CASAI 

com farmácia. 60% 73% 121,66 

R29.2* HÓRUS Indígena implantado em 30% dos polos 

base com farmácia. 30% 29,7% 99 

Fonte: DGESI 

* Resultados não programados no planejamento estratégico da SESAI 

a) 100% dos DSEI contam com o SIASI implementado 

O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) é o sistema oficial para 

informações sobre os estabelecimentos (DSEI, polos base e CASAI), aldeias, demografia e 

informações de saúde na SESAI. O SIASI possui duas aplicações, o SIASI Local e o SIASI Web. A 

maior parte das informações é digitada no SIASI Local, que é um sistema off-line e depende de 

instalação. Os DSEI podem escolher se instalam o SIASI Local na sede dos DSEI, nos polos base 

ou nas Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI). Cada ponto onde há o SIASI Local instalado é 

denominado “ponto de digitação” (há um total de 220 pontos de digitação). Com o SIASI Local 

instalado e, ocorrendo digitação, o DSEI deve enviar “lotes” de dados para que esses dados 
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cheguem no banco de dados nacional do SIASI, localizado no DATASUS. O resultado é calculado 

a partir do envio de lotes por cada DSEI, sendo considerado implementado o DSEI que envia um ou 

mais lotes nos últimos três meses de pelo menos um dos pontos de digitação. Este resultado é 

acompanhado mensalmente, e, neste RAG, a referência é a implementação em dezembro de 2016 

(que inclui o envio de lotes de outubro a dezembro).  Sendo assim, 33 dos 34 DSEI enviaram um ou 

mais lotes nos últimos três meses de 2016, o que representa 97% de implementação em dezembro 

(apenas o DSEI Alto Rio Negro não enviou lotes nesse período). Cabe ressaltar que, durante o ano 

de 2016, todos os DSEI realizaram digitação no SIASI e enviaram lotes. As maiores dificuldades 

encontradas são relacionadas à: infraestrutura nos pontos de digitação do SIASI, à força de trabalho 

(alta rotatividade e baixa qualificação) e dificuldades na conectividade nos DSEI. Quanto à força de 

trabalho, profissionais de todos os DSEI receberam capacitação sobre SIASI em 2016 e em alguns 

DSEI ocorreu multiplicação dos conhecimentos adquiridos, mas ainda há dificuldades devido à alta 

rotatividade de pessoal. No ano de 2017, será reduzido o tempo de envio de lote para que o SIASI 

seja considerado implementado (em 2016 foi utilizado o parâmetro de 3 meses). Também é feito 

acompanhamento da implementação por ponto de digitação, por meio do indicador de desempenho 

denominado “Proporção de implementação do SIASI. 

b) 33% do GEOSI desenvolvido com painel de controle funcionando 

O Sistema de Georreferenciamento Sanitário e Ambiental Indígena (GEOSI) tem como função 

coletar dados que subsidiem o planejamento para a área de saneamento. São coletadas as 

coordenadas das aldeias, residências, demais imóveis, Sistemas de Abastecimento de Água, entre 

outros e são informadas as condições sanitárias desses elementos. Os pontos georreferenciados 

captados pelo GEOSI acabam sendo utilizados não só para saneamento, mas para planejamento da 

área da saúde e logística. Atualmente, a versão do sistema que está em produção é o GEOSI 

Desktop, sistema legado da FUNASA, defasado tecnologicamente. Dessa forma, está sendo 

desenvolvido o GEOSI Web. Havia sido planejada para o ano de 2016 a conclusão do 

desenvolvimento de 33% do GEOSI Web, incluindo o funcionamento do painel de controle. 

Ocorreram adequações no planejamento e o sistema possuirá menos módulos do que o planejado 

anteriormente. Considerando o planejamento anterior (33%), atualmente estima-se que tenha sido 

desenvolvido menos de 25%. Quanto ao novo planejamento, ainda está sendo definido todo o 

escopo do GEOSI, mas, considerando o escopo para que haja lançamento dessa versão em produção 

(previsão no final de junho de 2017), estima-se um desenvolvimento de mais que 70%. Com a 

redefinição do planejamento, o foco do desenvolvimento para o lançamento do sistema é permitir a 

captação dos pontos georreferenciados das aldeias de forma mais simples, agilizando o trabalho dos 

DSEI. Paralelamente ao desenvolvimento do GEOSI Web, está sendo executado um projeto para 

georreferenciamento de 100% das aldeias que recebem atendimento pela SESAI, com previsão de 

conclusão no final de abril de 2017. Já estão georreferenciadas 2982 aldeias no projeto. Dessas 

1791 já estão no GEOSI. O sistema está sendo desenvolvido via consultoria externa de pessoa física 

(contratação OPAS), sendo essa a maior dificuldade, pois os prazos para execução geralmente são 

maiores do que quando se contrata pessoa jurídica. Pretende-se reavaliar se é necessário o 

acompanhamento desse resultado, considerando que o foco de 2017 será a implementação do 

GEOSI Web nos DSEI. 

c) 100% dos DSEI contam com sistema HÓRUS implementado nas sedes, Polos base e CASAI 

O Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – HÓRUS é o sistema de informação 

utilizado para gestão de insumos farmacêuticos (e outros) no SUS. Existe um módulo destinado à 

utilização na saúde indígena, denominado HÓRUS Indígena. O resultado denominado “100% dos 

DSEI contam com sistema HÓRUS implementado nas sedes, Polos base e CASAI” foi 

superestimado, já que nem todos os polos base e CASAI possuem farmácia e/ou internet e 

computadores.  Sendo assim, foram criados outros resultados para acompanhamento da implantação 
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do HÓRUS: “HÓRUS Indígena implantado em 60% das CASAI com farmácia” e HÓRUS Indígena 

implantado em 30% dos polos base com farmácia”. Todas as sedes de DSEI possuem o HÓRUS 

implantado. O resultado então, foi o seguinte: Total de Estabelecimentos com Farmácia: 470 (34 

DSEI, 360 polos, 66 CASAI); Total de estabelecimentos com Hórus Indígena implantado: 189 (34 

DSEI, 48 CASAI e 107 Polos base), representando aproximadamente 41% de estabelecimentos de 

saúde. Quanto à implantação nas CASAI, alcançou-se um percentual de aproximadamente 73% de 

implantação e, nos polos base, 29,7%. As maiores dificuldades encontradas estão relacionadas à 

infraestrutura nos estabelecimentos, força de trabalho (alta rotatividade e baixa qualificação) e 

dificuldades na conectividade nos DSEI. 

6. Ampliação da qualificação do gasto público com ganhos de eficiência do uso de recursos e 

efetividade das ações em saúde. 

Não foi desenvolvido nenhuma ação nesta estratégia no âmbito da SESAI no exercício de 2016. 

7. Reestruturação do modelo de comunicação e ampliação da sua capacidade produtiva, respeitando 

as especificidades dos povos indígenas 

O exercício de 2016 foi marcado por sucessivas mudanças na condução do Executivo Federal, que 

tiveram início com a substituição do secretário Especial de Saúde Indígena, no início do mês de 

abril, substituição de ministros para pasta da Saúde e, por fim, as constantes mudanças nas 

coordenações dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) em curto espaço de tempo.  

Isso teve impacto direto na falta de definição das diretrizes de fortalecimento da imagem 

institucional da Secretaria. Assim, não foi possível ao Núcleo de Comunicação da SESAI 

estabelecer um planejamento claro voltado ao objetivo de consolidar a marca institucional da 

Secretaria para o ano de 2016, casado, obviamente, com os interesses da gestão que se iniciava. 

Outra questão está relacionada ao processo de reestruturação da equipe, iniciada com a chegada de 

novos profissionais (jornalistas, fotógrafos, designers) contratados pela nova gestão. Com as 

mudanças na condução do Gabinete da SESAI, o Núcleo passou a trabalhar exclusivamente nas 

rotinas de produção jornalística, a exemplo dos atendimentos às demandas de imprensa, produção 

de matérias para o abastecimento da página da SESAI e das redes sociais, e criação de marcas para 

eventos corporativos, enquanto eram definidos os rumos para comunicação da SESAI.  

Em junho de 2016, o Núcleo de Comunicação da SESAI, mediante uma parceria celebrada entre a 

SESAI e a OPAS (Organização Pan-americana da Saúde), deu início à execução de um projeto de 

comunicação que possibilitasse conhecer, mostrar e divulgar para toda a sociedade brasileira, 

mediante um trabalho de fotorreportagem, os impactos do Programa Mais Médicos na Saúde 

Indígena. A criação deste material consistiu na produção de conteúdo do Núcleo de Comunicação 

da SESAI, que realizou as visitas aos DSEI, produziu as fotos e colheu informações com entrevistas 

e produção de reportagens. Essas visitas aconteceram entre os meses de julho e setembro de 2016. 

Além da publicação do livro de fotorreportagem prevista para o primeiro semestre de 2017, foi 

realizada uma exposição de fotos itinerante, que já foi exibida em Washington (EUA), durante 

reunião da OPAS, e que deverá circular pelos 34 DSEI durante o ano de 2017.  

Ainda no segundo semestre de 2016, graças à chegada de novos profissionais no Núcleo, novas 

estratégias de comunicação foram desenvolvidas para melhorar a interlocução com a população 

indígena de todo o país. A principal delas foi executada nas redes sociais, com a produção de cards, 

postagens de mensagens programadas e monitoramento das redes Facebook, Instagram e Twitter. 

Avaliada como o principal meio de interação com usuários indígenas e profissionais da saúde 

indígena, as redes sociais passaram a receber uma maior atenção nos últimos meses e os resultados 

passaram a ser mais satisfatórios. Esta avaliação é feita por meio do aumento de curtidas em 

postagens, compartilhamentos e comentários.  
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Vale ressaltar que os grandes eventos, ainda com a comunicação em processo de reestruturação, não 

deixaram de receber a devida atenção. MVPI (Mês de Vacinação dos Povos Indígenas), realizado 

em Aquidauana (MS); As duas edições dos Expedicionários da Saúde (Parintins e São Gabriel da 

Cachoeira), bem como as inaugurações realizadas no Alto Solimões, Vilhena e Manaus, foram 

eventos que tiveram cobertura jornalística total, com destaque nas redes sociais. 

Principais ações a serem desenvolvidas em 2017 para mitigar as dificuldades encontradas nas 

estratégias adotadas pela unidade: 

a) Uma das principais dificuldades constatadas pelo Núcleo de Comunicação da SESAI 

em sua tarefa cotidiana de dar visibilidade às ações da secretaria, promover 

transparência da gestão e a integração de seus profissionais, concerne à falta de uma 

estrutura correspondente de comunicação na ponta dos serviços, nos 34 DSEI. A 

ausência de Pontos Focais, ou referências técnicas para tratar de assuntos referentes à 

comunicação nos DSEI, promove uma cisão no encadeamento de informações, bem 

como esvazia as possibilidades de otimizar o que vem sendo feito pelos profissionais 

da saúde indígena na ponta dos serviços, no sentido de qualificar a assistência e 

ratificar o compromisso desses profissionais.  

b) Como desdobramentos da inexistência deste profissional nas estruturas administrativas 

dos DSEI, a atuação do NUCOM/SESAI torna-se comprometida, ficando condicionada 

ao que se tem de acesso a essas informações diretamente do nível central, em Brasília. 

c) Diagnosticada esta dificuldade como condição elementar para o efetivo trabalho de 

uma assessoria de comunicação, a determinação/estabelecimento de pontos focais para 

comunicação nos 34 DSEI, designados em ordem expressa pelo Gabinete/SESAI, passa 

a ser uma prioridade para implementação das estratégias de comunicação corporativa 

da instituição. Estes pontos focais passarão a trabalhar com rotinas pré-estabelecidas e 

serão capacitados para serem referências técnicas do Núcleo de Comunicação na ponta. 

Atuarão no levantamento de informações para solicitações/demandas de veículos de 

imprensa; encaminharão constantemente informações das ações que estão sendo 

realizadas pelo DSEI para o NUCOM/SESAI; entre outras coisas. 

d) Este esforço ajudará a disseminar a importância do núcleo de comunicação como uma 

ferramenta gerencial, que pode ser utilizada estrategicamente pelos DSEI para otimizar 

o trabalho e dar transparência à gestão, contribuindo, por outro lado, para melhorar a 

autoestima de trabalhadores e a sua relação com as comunidades indígenas. 

e) Uma vez resolvida a necessidade de pontos focais de comunicação nos DSEI, outra 

importante medida será estabelecer um planejamento de ações focado numa presença 

cada vez mais marcante da equipe de comunicação in loco, de modo a contribuir na 

elaboração de planos regionais de comunicação, construindo propostas viáveis de 

comunicação interna para serem executadas pelos DSEI. Concomitantemente, devem 

ser realizadas oficinas de comunicação para gestores dos DSEI e conselheiros distritais 

de saúde indígena, conforme solicitado pelos próprios em planejamento estratégico da 

SESAI, realizado em 2015. 

f) Na área de promoção, uma nova parceria entre SESAI e OPAS na área de comunicação 

deverá ser consolidada. Desta vez, o objetivo é produzir um Documentário sobre o 

trabalho de imunização no Brasil, que em 2017 comemora 15 anos da cooperação 

técnica Brasil/OPAS. Este documentário deve ser filmado no primeiro semestre de 

2017 e mostrará, por etapas, todo processo de imunização no Brasil, iniciando com a 

chegada de Vacinas no Rio de Janeiro, onde funciona a Central Nacional de 

medicamentos; passando pela sua distribuição por todo Brasil até a chegada numa 

aldeia indígena na Amazônia. O trabalho mostrará ainda como é executada esta 

imunização dentro das aldeias, evidenciando as especificidades da saúde indígena. 
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8. Ampliação das articulações interfederativa e intersetoriais com vistas à integralidade das ações 

de atenção a saúde indígena 

A Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999 estabelece que a rede do SUS é referência para a atenção 

integral à saúde da população indígena, devendo promover as adaptações necessárias na estrutura e 

organização de seus serviços de modo a garantir o respeito às especificidades dessa população. As 

características específicas da assistência à saúde dos povos indígenas determinam a necessidade de 

uma ampla articulação em nível intra e intersetorial, sendo a SESAI, por meio dos DSEI, 

responsáveis pela promoção e viabilização deste processo.  

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas prevê a existência de uma atuação 

coordenada, entre diversos órgãos e ministérios, no sentido de viabilizar as medidas necessárias ao 

alcance de seu propósito. Conforme as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos indígenas (PNASPI) é necessária uma articulação entre gestores federal, estaduais e 

municipais do SUS, para garantir a integralidade da atenção à saúde dos povos indígenas. 

A articulação interfederativa e intersetorial são fundamentais para o cumprimento desse dispositivo 

e é por meio dessa estratégia que pode-se viabilizar e qualificar a inserção da população indígena 

nos fluxos assistenciais do SUS e nos serviços de alta e média complexidade, de maneira oportuna e 

adequada às necessidades e especificidades da população indígena. Uma das ações desta estratégia 

consistiu-se em apoiar a participação dos DSEI em fóruns intersetoriais, como Grupos Condutores 

das Redes de Atenção à Saúde, as Comissões Intergestoras Regionais – CIR e as Comissões 

Intergestores Bipartite – CIB. Estes fóruns são de suma importância, pois são os espaços legítimos 

para as pactuações que garantem o atendimento das especificidades indígenas na rede SUS.  

Para além das instâncias de gestão do SUS, as comissões das redes de cuidado temáticas e 

prioritárias do SUS, como Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de 

Atenção Psicossocial, Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas, Rede de Cuidado à 

Pessoa com Deficiência, também são espaços estratégicos nos quais a participação do DSEI precisa 

ser fortalecida, assim como nas instâncias de monitoramento de agravos e eventos de notificação 

imediata de interesse em Saúde Pública; os Comitês Estaduais de Prevenção do Óbito Materno, 

Fetal e Infantil e as Câmaras Técnicas de Análise de Óbito nos quais os DSEI vêm se inserindo por 

meio da participação de técnicos de referência das Divisões de Atenção à Saúde e apoiadores dos 

DSEI.  

O cadastramento dos estabelecimentos de saúde no Sistema do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - SCNES é outra ação estruturante para a inserção dos DSEI e CASAI 

no processo de regulação, pois é uma das maneiras pelas quais o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena integra-se às referências de serviços no âmbito do SUS. Durante 2016, foi realizado o 

monitoramento do cadastramento dos estabelecimentos de saúde indígena, além da orientação 

constante do DASI aos DSEI para qualificarem o cadastro. Houve um avanço no cadastro dos 

estabelecimentos de saúde no SCNES, identificando-se um aumento de 65% para 76% na 

proporção de estabelecimentos cadastrados. No entanto, apesar do avanço nos cadastramentos, 

foram identificados problemas no preenchimento/ cadastro incorreto dos estabelecimentos de saúde 

indígena no SCNES e morosidade no cadastro por parte do município, por falta de recursos 

humanos e falta de autonomia do DSEI para realizar o cadastramento direto.  

A Portaria nº 1.646/2015 regulamenta a possibilidade dos DSEI cadastrarem seus estabelecimentos 

no sistema. No entanto, para a implementação deste dispositivo é necessário que o Ministério da 

Saúde implante a ferramenta “webservice” para que ocorra a inserção de dados pelos DSEI na base 

de dados nacional do DATASUS, e publique as diretrizes para o registro de informações relativas a 

estabelecimentos que prestam Atenção à Saúde de Populações Indígenas. Outra limitação 

encontrada pelos DSEIS no processo de articulação foi a mudança de gestão dos entes federados e 

dos DSEI, que em alguns locais redundou em descontinuidade das ações de articulação. 
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Uma ação importante trata de qualificar e instituir diretrizes para o funcionamento das CASAI, para 

tanto, foi realizada uma oficina que reuniu representantes das diferentes regiões e DSEI do Brasil, 

para elaboração dos eixos de atuação que servirão para a elaboração da Portaria com as diretrizes de 

atuação destes estabelecimentos. Espera-se que com o estabelecimento da Portaria, haja melhora na 

organização dos fluxos e regulação dos atendimentos, além da qualificação da atenção prestada no 

interior das CASAI. Os eixos são: 1) Prestar serviço de apoio com assistência de enfermagem 24h 

para pacientes indígenas residentes em terras indígenas referenciados na RedeSUS nos municípios 

de referência; 2) Acolher os pacientes e acompanhantes indígenas em ambientes adequados às 

especificidades culturais levando em consideração os dispositivos regulamentares de ambiência, 

alimentação e classificação de risco; 3) Regularizar, orientar e acompanhar o fluxo de atendimento 

do paciente indígena na RedeSUS garantindo o vínculo à atenção básica e a integralidade da 

atenção à saúde; 4) Realizar contra-referência de todos os pacientes indígenas, de modo a favorecer 

a continuidade do tratamento no seu local de origem; 5) Promover atividades socioculturais e 

educativas visando à promoção da saúde dos pacientes e acompanhantes, bem como educação 

continuada para seus quadros técnicos. 

Outra ação desenvolvida no sentido de qualificar a articulação interfederativa foi o estabelecimento 

de critérios de habilitação do incentivo para os estabelecimentos que recebem o Incentivo à Atenção 

Especializada aos Povos Indígenas - IAE-PI. Este incentivo é um dispositivo que tem como 

finalidade apoiar a adequação e qualificação dos serviços prestados nas unidades de atenção 

especializada aos povos indígenas. Foram estabelecidos os seguintes critérios: I - Fazer parte da 

rede de referência para usuários indígenas na região de saúde; II – Pactuar Termo Formal em 

conjunto com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/MS). Estes critérios serão instituídos por 

meio de uma Portaria conjunta com a SAS, cuja minuta está em fase de aprovação. 

A estratégia, conduzida pelo DASI, foi implementada por meio de três resultados esperados para o 

exercício de 2016: 

a) Articulação intersetorial efetiva para melhoria dos determinantes sociais da saúde 

indígena; 

b) 100% dos DSEI inseridos no processo de regulação estadual, regional e municipal; 

c) 31 CASAI inseridas no fluxo de regulação de estados e municípios, alcançando 100% 

das CASAI. 

a) Articulação intersetorial efetiva para melhoria dos determinantes sociais da saúde indígena 

As ações para o alcance deste resultado referem-se a mobilização e sensibilização de entes e atores 

envolvidos na implementação da saúde indígena, compreendendo desde a integração das ações de 

atenção primária até a articulação e pactuação com as redes de saúde de média e alta complexidade 

do SUS. A maior parte das ações estiveram direcionadas para participação em fóruns intersetoriais 

como Grupos Condutores das Redes de Atenção à Saúde e as Comissões Intergestoras Regionais – 

CIR e Comissão Intergestores Bipartite – CIB. A participação nas comissões das redes de cuidado 

temáticas e prioritárias do SUS, como Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas, 

Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. Há também os espaços de participação periódicos de 

comitês de monitoramento de eventos em saúde pública, onde são discutidos casos de doenças, 

agravos e eventos de notificação imediata de interesse em Saúde Pública Estadual e Nacional e 

reuniões de Comitês Estaduais de Prevenção do Óbito Materno, Fetal e Infantil e Câmaras Técnicas 

de Análise de Óbito por meio da participação das referências técnicas das Divisões de Atenção à 

Saúde e apoiadores dos DSEI.  

No que diz respeito à intersetorialidade no âmbito interno dos DSEI, alguns  promoveram mudanças 

na organização do serviço como: melhor adequação das escalas de trabalhos das equipes 

multidisciplinar de acordo com o perfil epidemiológico do território; aumento da cobertura de 
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atendimento; a organização do processo de trabalho da atenção à saúde a partir da linha de cuidado 

integral,  considerando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais e o fortalecimento da 

participação das comunidades indígenas no processo de reorganização. Ainda nesse cenário, 

houveram avanços por meio de ações realizadas pela equipe DIASI/SESANI por meio de 

estratégias como os mutirões de saúde e saneamento em territórios mais vulneráveis.  

Outra ação que concorre para a efetivação da articulação intersetorial para fins de melhoria dos 

determinantes de saúde são aquelas feitas no âmbito das ações promotoras da qualidade de vida das 

comunidades, considerando aspectos culturais, sociais, econômicos. 

Quanto às dificuldades apresentadas pelos DSEI, relatou-se a dificuldade de instalação de alguns 

comitês municipais (como de vigilância do óbito) devido à escassez de recursos humanos 

qualificados localmente.  

Observa-se que este resultado será revisado e alterado, por não se tratar de uma meta quantificada. 

b) 100% dos DSEI inseridos no processo de regulação estadual, regional e municipal 

Este resultado não possui critérios de alcance definidos. O DASI está avaliando a pertinência de sua 

continuidade ou não para o monitoramento durante o exercício de 2017, a partir da possibilidade de 

definição de critérios para seu cumprimento. Os processos de inserção na regulação abarcam uma 

série de atividades que envolvem o processo de articulação interfederativa. Neste sentido, o avanço 

dos DSEI destaca-se no desenvolvimento de ações que concorrem para o cumprimento dos 

resultados, do que efetivamente para alcançá-los, uma vez que este alcance depende de uma série de 

fatores, incluindo a capacidade de gestão dos demais entes federados. A seguir analisa-se algumas 

ações executadas em 2016 que concorrem para este alcance, embora cada uma isoladamente não 

contribuam para o resultado: 

 O cadastramento dos estabelecimentos de saúde no Sistema do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - SCNES é de extrema importância para a inserção dos 

DSEI e CASAI no processo de regulação, pois é uma das maneiras pelas quais o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena integra-se às referências de serviços no 

âmbito do SUS;  

 A participação nas reuniões da CIB e CIR é outra frente que contribui para esta 

inserção e que tem ocorrido de maneira periódica, apesar do fato de que em algumas 

regiões estes espaços encontram-se enfraquecidos;  

 A articulação com as Secretarias Municipais e Estadual da Saúde e outros órgãos para 

inclusão da população indígena na regulação do acesso dos indígenas aos serviços de 

saúde do SUS, em especial os de média e alta complexidade é uma atividade constante 

dos apoiadores nos DSEI, assim como a articulação para inclusão das unidades de 

saúde indígena nas Centrais de Regulação. 

Vale também destacar a realização/participação em eventos como o “Encontro dos Secretários 

Municipais de Saúde: discutindo a organização da Média e Alta Complexidade na Saúde Indígena 

no Estado” (Tocantins) que promovem esta articulação. 

Outra ação que contribui para este resultado é o cadastramento dos indígenas no Cartão SUS, este 

cadastramento pode ser realizado pelos DSEI e pelos municípios e tem ocorrido sem 

intercorrências.  

As dificuldades apresentadas em relação a este resultado foi o desconhecimento dos gestores 

municipais e estaduais acerca do funcionamento do Subsistema; uma dificuldade encontrada para 

realização deste cadastramento, por exemplo, é por ser o município o responsável por validar o 

cadastro do estabelecimento no - SCNES e este, muitas vezes não tem profissionais suficientes para 

fazê-lo. 
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c) 31 CASAI inseridas no fluxo de regulação de estados e municípios, alcançando 100% das 

CASAI 

A análise crítica dos dois resultados é muito semelhante, uma vez que a inserção dos DSEI no fluxo 

de regulação não está apartada da inserção das CASAI, sendo está um estabelecimento de saúde 

vinculado ao DSEI (Portaria GM nº 1.801/15). Os processos de inserção na regulação abarcam uma 

série de atividades que envolvem o processo de articulação interfederativa. Neste sentido, o avanço 

dos DSEI destaca-se mais no desenvolvimento de ações que concorrem para o cumprimento dos 

resultados, do que efetivamente para alcançá-los, uma vez que este alcance depende de uma série de 

fatores, incluindo a capacidade de gestão dos demais entes federados. A seguir relata-se algumas 

ações executadas em 2016 que concorrem para este alcance, embora cada uma isoladamente não 

contribuam para o resultado: 

 O maior desafio para inserção das CASAI na regulação deve-se à dificuldade de 

entendimento dos gestores de que a CASAI configura-se como estabelecimento de 

saúde que acolhe pacientes, referenciados pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde 

Indígenas – EMSI que são removidos para o atendimento de média e alta complexidade 

na rede SUS; 

 O cadastramento dos estabelecimentos de saúde no Sistema do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - SCNES é de extrema importância para a inserção dos 

DSEI e CASAI no processo de regulação, pois é uma das maneiras pelas quais o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena integra-se às referências de serviços no 

âmbito do SUS. Vale destacar que em 2015, houve a publicação da Portaria GM nº 

1.801/15 que definiu as CASAI como estabelecimentos de saúde, possibilitando sua 

inserção no SCNES. No entanto, conforme ocorre com os demais estabelecimentos, 

uma das dificuldades encontradas para realização deste cadastramento é a escassez de 

recursos humanos do município para validar com agilidade o cadastro do 

estabelecimento no – SCNES; 

 A participação nas reuniões da CIB e CIR é outra frente que contribui para esta 

inserção e que tem ocorrido de maneira periódica, apesar de que em algumas regiões 

estes espaços encontrarem-se enfraquecidos;  

 A articulação com as Secretarias Municipais e Estadual da Saúde e outros órgãos para 

inclusão da população indígena na regulação do acesso dos indígenas aos serviços de 

saúde do SUS, em especial os de média e alta complexidade é uma atividade constante 

dos apoiadores nos DSEI, assim como a articulação para inclusão das unidades de 

saúde indígena nas Centrais de Regulação. 

Outra ação que contribui para este resultado é o cadastramento dos indígenas no Cartão SUS, este 

cadastramento pode ser realizado pelos DSEI e pelos municípios e tem ocorrido sem 

intercorrências. 

9. Ampliação da efetividade do controle social em acompanhar e fiscalizar a PNASPI 

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) estabelece como uma de 

suas diretrizes o controle social, que implica em garantir a participação social no SASISUS de 

maneira qualificada, deliberativa, independente e representativa, conforme as prerrogativas 

estabelecidas pela legislação do SUS. O Controle Social na Saúde Indígena é composto das 

seguintes instâncias: Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI), Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena (CONDISI), Fórum de Presidentes de CONDISI (FPCondisi) e Conferências Nacionais de 

Saúde Indígena (CNSI). O objetivo principal da Assessoria de Controle Social (ACS), vinculada ao 

gabinete da SESAI no nível central, é garantir e promover o apoio às ações de fortalecimento do 

Controle Social da Saúde Indígena. Entre as ações de sua responsabilidade, estão o processo de 

capacitação de conselheiros nos DSEI; a realização de reuniões das instâncias do Controle Social 
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(FPCONDISI); a realização de conferências e o fomento a estratégias de melhoria da participação 

social na Saúde Indígena (SI). Os DSEI, por sua vez, têm com prerrogativas capacitar os 

conselheiros em âmbito local, e auxiliar na organização dos encontros dos conselheiros locais e 

distritais e participar, enquanto segmento gestão, do CONDISI, na resolução das propostas oriundas 

das Conferências Locais e Distritais de Saúde Indígena, compatíveis com os PDSI. Para 

implementar a estratégia foram adotados cinco resultados estratégicos esperados para o exercício de 

2016 conforme o quadro A.3.1.8 deste relatório de gestão: 

a) 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada  

b) Instâncias de Controle Social fortalecidas;  

c) Ouvidorias implantadas em todos os DSEI; 

d) Política Nacional de Atenção à Saúde aos Povos Indígenas (PNASPI) revisada e 

publicada. 

Quadro A.3.1.9 – Resultados Esperados da Estratégia nº 9- Ampliação da efetividade do controle social em 

acompanhar e fiscalizar a PNASPI  

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Ampliação da efetividade do controle social em acompanhar e fiscalizar a PNASPI. 

Resultados Esperados 2016 

Descrição Programado Executado (%) 

R.36- 6ª CNSI realizada. 1 0 0 

R.37- Instâncias de Controle Social fortalecidas. - - - 

R.37.1*- Reuniões de FPCONDISI, CONDISI e CLSI 

realizadas. 782 656 84 

R.37.2*- Capacitação/qualificação de conselheiros de saúde 

indígena realizadas. 292 150 51 

R.38- Ouvidorias Implantadas em 29 DSEI 29 0 0 

R.39- PNASPI revisada e publicada 1 0 0 

Fonte: ACS/GAB/SESAI 

* Produtos do Resultado 38 do planejamento estratégico da SESAI 

a) 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada 

Não foi desenvolvido nenhuma ação neste resultado no âmbito da SESAI no exercício de 2016. 

b) Instancias de Controle Social fortalecidas 

Para alcance desse resultado buscou-se a realização de reuniões de Conselhos Locais de Saúde 

Indígena (CLSI), Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) e Fórum de Presidentes de 

CONDISI (FPCONDISI). Além disto, foram realizadas várias capacitações para os referidos 

conselheiros.  

Durante o exercício de 2016, os dados consolidados dos 34 DSEI demonstraram que foram 

realizadas 542 reuniões de CLSI, representando um alcance de 80% do total de reuniões 

programadas para o exercício (675); 110 reuniões de CONDISI realizadas, representando 107% do 

total programado para o exercício (103); e 4 reuniões de FPCONDISI, alcançando 100% de alcance 

em relação ao programado. O aumento do quantitativo de reuniões de conselhos distritais em 

relação ao exercício de 2015, foi provocado, em grande parte, em virtude das atividades de 

construção e aprovação dos Planos Distritais de Saúde Indígena. Tais planos têm por objetivo 

estabelecer o planejamento quadrienal das atividades que serão desempenhadas pelos DSEI e foi 

elaborado com enfoque participativo, contemplando uma construção ascendente e baseada nas 

demandas dos níveis locais, distritais e nacional.  
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As reuniões do Fórum de Presidentes de CONDISI e dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena 

atingiram a meta, com resultados satisfatórios em 2016, com alcances de 100% (4/4*100) e 107% 

(110/103*100), respectivamente. No decorrer do exercício de 2017 os encaminhamentos aprovados 

dessas reuniões devem ser motivo de acompanhamento de sua execução por parte das instâncias de 

controle social, em consonância com as propostas da 5ª CNSI e dos PDSI.  

Já as reuniões de Conselhos Locais de Saúde Indígena não obtiveram os mesmos índices, alcançado 

80% (542/675). Isso se justifica em grande parte às questões de logística, bem como o 

contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros e geralmente serem realizadas em 

territórios indígenas, o que dificulta a acesso a infraestrutura mínima para realização dos eventos. 

Quanto ao quantitativo de conselheiros de saúde indígena capacitados/qualificados, os dados 

demonstraram que 272 conselheiros distritais e 2.157 conselheiros locais foram capacitados ao 

longo do exercício de 2016, totalizando 2.429 conselheiros de saúde indígena qualificados.                

A capacitação/formação dos conselheiros promove o fortalecimento do controle social indígena em 

virtude das atividades atribuídas de controle social, conforme o estabelecido nos Regimentos 

Internos dos Conselhos de Saúde Indígena como na atuação de fiscalização e acompanhamento de 

obras de saneamento, edificações e nas ações de atenção à saúde indígena. As qualificações 

realizadas contribuem para tornar a participação dos conselheiros mais efetivas nos âmbitos de 

atuação local e distrital. Embora o número total de capacitações realizadas não ultrapasse as 

programadas, notam-se discrepâncias regionais com relação ao número e continuidade das 

capacitações, sendo que as regiões norte e centro-oeste continuam apresentando níveis 

insatisfatórios de capacitações para os conselheiros em virtude do montante geral (são as regiões 

com maior número de conselheiros e DSEI).  

Dentre os maiores desafios enfrentados nos processos vinculados ao controle social estão: garantir a 

participação plena da população indígena em sua diversidade ao acesso as unidades de saúde do 

SUS; conscientizar gestores e parceiros quanto à importância da capacitação permanente de 

conselheiros; limitações de estrutura de rede lógica para instalação de equipamentos; acesso a 

internet que possibilitem a aproximação e facilitação do processo participativo; carência de 

infraestrutura, como por exemplo, os de meios de transporte nos DSEI para deslocamento de 

conselheiros; a questão de barreiras culturais e linguísticas entre os povos indígenas envolvidos; as 

diversas alterações climáticas no país, influenciando na realização dos eventos; e os períodos de 

conclusão dos mandatos eletivos, com a necessidade de renovação de membros dos conselhos, 

carecendo de novos períodos de programações de capacitações. A realização de 

capacitação/qualificação geralmente depende dos prazos de mandato eletivo de conselheiros (2 ou 3 

anos). O quadro A.3.1.10 demonstra o desempenho da unidades nas capitações e reuniões realizadas 

no exercício de 2016. 

Quadro A.3.1.10 – Desempenho Consolidado dos DSEI no Eixo de Atuação Controle Social dos Planos Distritais de 

Saúde Indígena (PDSI 2016-2019) 

Eixo de Atuação: Controle Social 

Estratégia: Ampliação da efetividade do controle social em acompanhar e fiscalizar a PNASPI 

Desempenho Alcançado das unidades 

Descrição dos resultados esperados 
0% ≤ 40% > 40% ≤ 70% > 70% < 100% ≥ 100% TOTAL 

Reuniões de Conselhos Distritais de 

Saúde Indígena 2 (6%) 8 (24%) 0 (0%) 

 

24 (70%) 

 

34 

Reuniões de Conselhos Locais de Saúde 

Indígena 11 (32%) 7 (21%) 4 (12%) 12 (35%) 34 

Capacitações de Conselheiros Distritais de 

Saúde Indígena 20 (59%) 3 (9%) 0 (0%) 11 (32%) 34 

Capacitações de Conselheiros Locais de 

Saúde Indígena 15 (44%) 7 (21%) 2 (6%) 10 (29%) 34 

 Fonte: ACS/GAB/SESAI 
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Em relação às reuniões de CONDISI, houve maior incidência de unidades com alcances iguais ou 

superiores a 100%. O mesmo resultado não se repete nas reuniões de CLSI. Nas capacitações de 

conselheiros de CONDISI, observa-se a maior incidência em unidades com o intervalo de 0 a 40% 

de alcance, ou seja, 59% da unidades. E onze unidades com desempenho acima de 100% (32%). O 

mesmo se aplica às capacitações de conselheiros de CLSI. Tais fatos se justificam em razão das 

questões de logística, infraestrutura, aspectos sazonais, atrasos nos repasses de recursos 

orçamentários e financeiros e mandato eletivo, conforme mencionado anteriormente.  

c) Ouvidorias implantadas em todos os DSEI 

A implantação de ouvidorias no âmbito da saúde indígena representam um avanço para o controle 

social, com oportunidade de manifestação dos usuários indígenas, trabalhadores, gestores e 

prestadores de serviços da saúde indígena, assim como a possibilidade de participação da sociedade 

em geral no acompanhamento das ações desenvolvidas pelo SASISUS. Em dezembro de 2015 foi 

implantado o projeto piloto do Sistema Ouvidor SUS em 5 DSEI: Litoral Sul; Manaus; Mato 

Grosso do Sul; Minas Gerais e Espírito Santo; e Pernambuco, e na Sede da SESAI, todavia, o 

registro de demandas iniciou-se em janeiro de 2016. No decorrer do exercício consolidou-se a 

entrada e o registro de demandas das manifestações dos cidadãos, assim como os encaminhamentos, 

orientações e acompanhamentos, com o retorno aos usuários do Sistema de Ouvidoria SASISUS. 

As ouvidorias buscam propiciar uma resolução ágil e adequada aos problemas apresentados, 

conforme os prazos estabelecidos para conclusão das demandas, de acordo com a Portaria 

Ministerial nº 08, de 25 de maio de 2007, que regulamenta o Sistema Ouvidor SUS. 

Nas 06 (seis) ouvidorias implantadas, ocorreu em 2016 o início da emissão de relatórios gerenciais 

para subsidiar a gestão na tomada de decisão com foco na melhoria contínua das ações e serviços de 

saneamento, edificações e atenção à saúde indígena, bem como do funcionamento das instâncias de 

controle social. Foi realizada, em conjunto com o Departamento Geral de Ouvidoria do SUS 

(DOGES),  a programação da capacitação da Ouvidoria para os 29 gestores dos DSEI restantes para 

implantação do Sistema Ouvidor SUS no SASISUS. As constantes mudanças gerenciais nas 

diversas esferas das estruturas administrativas do MS dificultaram a efetivação das ações de 

implantação da Ouvidoria nos DSEI. Além do mais, no segundo semestre do exercício ocorreu o 

contingenciamento de recursos no âmbito da SESAI e a reestruturação do sistema de tele atendentes 

do DOGES, que de certa forma obstaram a realização da atividade prevista. 

Sobre a implantação das Ouvidoras, as constantes mudanças nas diversas esferas da gestão no 

Ministério da Saúde, impossibilitaram a efetivação das ações de implantação da Ouvidoria nos 

DSEI. Além do mais, ocorreu o contingenciamento de recursos no âmbito da SESAI e 

reestruturação do sistema de tele atendentes do Departamento Geral de Ouvidoria do SUS, que de 

certa forma dificultaram a realização da atividade prevista, pois há necessidade que os gestores 

recebam uma capacitação antes da senha de acesso para operar o Sistema Ouvidor SUS. Em 2015 

foram capacitados 18 gestores para operar o Sistema Ouvidor SUS nos 5 DSEI. Também foram 

qualificados 13 tele atendentes para atender a demanda da saúde indígena por meio do canal Disque 

Saúde 136, inclusive com ênfase nos aspectos antropológicos, para minimizar o atendimento aos 

indígenas. Com a Ouvidoria Ativa em 2016, ocorreram os registros de demandas (pedidos de 

informações, solicitações, reclamações e denúncias), por meio dos seguintes canais de entrada: 

Disque Saúde 136; cartas; atendimento presencial nos DSEI, Polos Bases, Casa de Saúde Indígena - 

CASAI e na Sede da SESAI; e por meio da internet no portal: www.saude.gov.br. 

c) Política Nacional de Atenção à Saúde aos Povos Indígenas (PNASPI) revisada e publicada 

No intuito de alcançar o resultado da PNASPI revisada e publicada, foi instituído, por meio da 

Portaria GM/MS nº 21, de 28 de abril de 2015, um Grupo de Trabalho (GT), com o propósito de 

discutir e revisar a Política Nacional de Atenção de Saúde Indígena – PNASPI. Em 2015, foram 
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realizadas duas reuniões. A primeira reunião aconteceu em 31 de agosto de 2015, para tratar a 

contextualização histórica da PNASPI e a estruturação do Grupo de Trabalho. Nesta reunião foi 

decidido que o GT será composto por três subgrupos de trabalho: a) Atenção Integral à Saúde, 

Segurança Alimentar e Nutricional, Sistemas e Práticas Tradicionais de Saúde Indígena; b) Gestão e 

Organização dos Serviços, Saneamento e Edificações de Saúde Indígena; e c) Controle Social, 

Gestão Participativa e Etnodesenvolvimento.  

A segunda reunião, realizada em 21 e 22 de setembro de 2015, tratou dos temas: visão geral a 

respeito das Redes de Atenção à Saúde e Atenção Básica e visão específica da atuação da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena – SESAI na Atenção à Saúde. Contudo, não se consolidou o resultado 

por motivo de contingenciamento orçamentário, impossibilitando a realização das reuniões e 

expirando o prazo de vigência da Portaria GM/MS nº 21, de 28 de abril de 2015.  

No exercício de 2016, o contingenciamento orçamentário continuou, impossibilitando o custeio de 

passagens e diárias aos membros do GT. No segundo semestre de 2016, foi encaminhado à 

Consultoria Jurídica do MS (CONJUR) portaria atualizada para análise e parecer da CONJUR/MS 

visando a sua republicação, estabelecendo assim novos prazos para conclusão dos trabalhos 

iniciados em 2015. No dia 20 de fevereiro de 2017, foi publicada nova portaria (Portaria GM nº 22, 

de 16 de fevereiro de 2017), que institui Grupo de Trabalho, no âmbito da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena do Ministério da Saúde, com a finalidade de elaborar proposta de alteração da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI). O Grupo de Trabalho tem o 

prazo de até 240 dias para a conclusão dos trabalhos, ou seja, apresentar a PNASPI revisada.  

Além das ações programadas destaca-se a participação ativa do controle social na aprovação do 

Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI) para o quadriênio 2016-2019. Os PDSI foram 

construídos com base nas discussões e propostas advindas dos Conselhos Locais de Saúde Indígena 

(CLSI) com aprovação nos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) e posterior 

homologação por parte do Secretário Especial de Saúde Indígena. A cerimônia de homologação do 

PDSI ocorreu no colegiado pleno do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena (FPCONDISI), com a participação de trabalhadores, gestores, prestadores de serviços, 

usuários, lideranças e organizações indígenas atuantes no controle social da saúde indígena no mês 

de dezembro de 2016. 

3.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício 

Conforme já mencionado anteriormente, dentre os 24 objetivos estratégicos do MS, a SESAI é 

responsável pela condução do Objetivo Estratégico nº 13 - Promover a atenção à saúde dos povos 

indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando 

as práticas de saúde e os saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores do SUS para 

prover ações complementares e especializadas, com controle social, composto de nove estratégias 

adotadas no exercício de 2016 e detalhadas no subitem anterior, subitem 3.1 deste relatório de 

gestão. Neste subitem pretende-se demonstrar inicialmente uma breve contextualização da 

importância e relevância deste objetivo para a política pública de saúde indígena bem como os 

riscos inerentes ao seu cumprimento e a necessidade de uma programação que vise corrigir, 

mitigando as dificuldades encontradas no exercício de 2016, representado por um conjunto de ações 

propostas para o exercício de 2017. Também aborda a participação da SESAI diante dos 

compromissos assumidos no Plano Plurianual (PPA) 2016 – 2019, mais precisamente, no Programa 

Temático 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas. 

Compete à União, na forma das Leis nº 9.836/99 e nº 10.683/03, assegurar às populações indígenas 

nacionais o direito à saúde, por meio do exercício da direção superior das políticas públicas 

nacionais de atenção à saúde e do financiamento das ações desenvolvidas em seu âmbito, 

implementadas de forma articulada com os demais órgãos e entidades responsáveis pelas políticas 

indigenistas e de saúde no País.  
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Em respeito às especificidades da realidade e das culturas indígenas, especialmente no que concerne 

à forma de organização dos povos indígenas, e aos seus costumes, às suas línguas, crenças e 

tradições, há o reconhecimento, na Constituição Federal de 88 e em outras leis, da necessidade de 

adotar políticas públicas diferenciadas que promovam e assegurem os seus direitos e interesses, 

especialmente na área da saúde. Por essa razão, a Lei nº 9.836/99 instituiu, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, fundamentado no conceito 

basilar de que cada povo indígena tem suas próprias concepções, seus valores e suas formas 

próprias de vivenciar a saúde e a doença e que as ações de prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde devem considerar esses aspectos, ressaltando os contextos e o impacto da 

relação de contato interétnico, vivida por cada povo.  

Tal lei ratifica a obrigatoriedade de o Poder Público considerar, na formulação e implementação de 

políticas de saúde indígena, a realidade local e as especificidades da sua cultura, especialmente na 

definição do modelo de atenção à saúde, que deve se pautar por uma abordagem diferenciada e 

global, que contemple os aspectos de assistência à saúde e suas estruturas físicas, saneamento 

básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação indígena e integração 

institucional. 

A gestão e execução das ações de atenção básica à saúde dos povos indígenas, bem como a 

estruturação física da rede e as ações de saneamento básico nas aldeias, são desenvolvidas 

diretamente pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de Saúde Indígena e suas 34 

Unidades Gestoras descentralizadas, localizadas nos espaços territoriais, denominadas Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), definidos de acordo com critérios étnicos, sociais, 

antropológicos, de costumes e culturais dos 305 povos indígenas que vivem em todo o território 

nacional. Tais ações são articuladas com o SUS e visam assegurar atenção Integral à saúde desses 

povos, por meio de Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), com o apoio de 

profissionais de diferentes áreas da saúde (médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, 

farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, epidemiologista, sanitaristas, técnicos 

de enfermagem, auxiliares de saúde bucal, agentes indígenas de saúde), e as ações de saneamento 

básico, executadas nas aldeias, e contam com a participação de diferentes profissionais das áreas de 

engenharia, arquitetura, geologia, biologia e química.  

Este Objetivo Estratégico orienta a formulação e a operacionalização dessas ações de atenção à 

saúde indígena e de educação em saúde, segundo as peculiaridades territoriais, ambientais, culturais 

e epidemiológicas, bem como das condições sanitária e sociais dos povos assistidos por cada 

Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI. O SASISUS constitui uma rede de ações e serviços de 

atenção primária a saúde, tendo os cuidados preconizados com foco na família indígena, cujas 

necessidades de saúde devem ser atendidas de forma a garantir a integralidade na atenção à saúde, 

em consonância com as políticas e programas do SUS. Assim, a sua implementação, conforme os 

princípios estabelecidos na Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena (PNASPI), requer a 

adoção de um modelo diferenciado de organização dos serviços de saúde prestados para a 

população indígena que estejam não só voltados para promoção, proteção e a recuperação de saúde, 

como também à garantia do exercício da cidadania por essa população.   

Nesta direção, as ações de articulação intersetorial e interfederativa com estados e municípios para 

integração do SASISUS aos demais níveis e redes de atenção e assistência à saúde, bem como a 

participação junto as instância de gestão, participação e controle do SUS, são necessárias para 

qualificar e humanizar o atendimento de referência dos indígenas na rede assistencial de média e 

alta complexidade do SUS, assim como para promover o planejamento integrado e o trabalho 

colaborativo entre as diferentes áreas técnicas do Ministério da Saúde, instituições de ensino e 

pesquisa, e os demais órgãos e programas governamentais que impactam nos determinantes sociais 

e ambientais da saúde indígena. 
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No entanto, um dos grandes desafios, ainda, relaciona-se com a redução da mortalidade infantil 

indígena, dentre outros. E isso se dá devido a vários fatores tais como a alta rotatividade de 

profissionais qualificados para a realização dessas ações; as dificuldades de transportes e logística 

para essas equipes; as alternâncias dos gestores, sobretudo no nível local; as fragilidade nas 

articulações interfederativa e a falta de estrutura em municípios de referência para a realização de 

exames complementares; as barreiras culturais e a forte migração indígena; as barreiras geográficas 

especialmente em aldeias de difícil acesso, com equipes reduzidas e pouquíssimas entradas em área; 

equipamentos e insumos insuficientes e ações realizadas por alguns DSEI de forma descontínua. 

Ressalta-se que a qualificação das equipes EMSI é imprescindível na redução da mortalidade. A 

alta rotatividade de profissionais e o vínculo precário dos trabalhadores atuantes impactam em 

número insuficiente de profissionais capacitados. Aliás, a insuficiência de recursos humanos 

também foi identificado no atendimento das demandas de saneamento ambiental e edificações bem 

como nos seus processos licitatórios. Ainda com relação à força de trabalho impõe-se o desafio da 

fixação dos trabalhadores nos DSEI em áreas de difícil de acesso. 

Outro risco relevante identificado durante o desenvolvimento das ações refere-se aos sistemas de 

informações da saúde indígena, especialmente o SIASI. A baixa alimentação e utilização do sistema 

se continue em obstáculos ao direcionamento mais efetivo das ações planejadas no campo da saúde 

indígena. A garantia de suporte técnico para a utilização do Sistema de Informação da Atenção à 

Saúde Indígena, fortalecendo-o como fonte oficial dos dados, é fundamental e estratégico para o 

alcance do objetivo central norteado das estratégias adotadas pela SESAI. Em razão da conjuntura 

econômica vivenciada no país, levando a cortes no orçamento destinado à saúde indígena, levou a 

gestão priorizar suas ações de saúde, impactando em restrições orçamentárias para aquisição de 

equipamentos e serviços de TI no exercício de 2016. Além disso, as sedes dos Distritos estão, 

frequentemente, em prédios locados o que dificulta o investimento em estrutura de cabeamento para 

redes de conexão. Em 2016, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Atenção Básica, 

decidiu investir maciçamente no e-SUS AB o que exigirá das áreas de TI envolvidas um estudo de 

integração das plataformas SIASI/e-SUS AB. 

No campo do saneamento ambiental e edificações, foi identificado também problemas de execução, 

por parte das empreiteiras nas obras, tais como a abandono dos contratos por parte das empresas 

contratadas para executarem as obras ou atraso das entregas. Essa situação decorre do fato de que 

essas obras, em muitos casos, estão localizadas em áreas de difícil acesso para transporte de 

material de construção e de equipe, gerando um custo elevado de mobilização e desmobilização que 

faz com que construtoras de pequeno e médio porte não consigam dar continuidade à execução da 

obra até à sua conclusão. Há situações, ainda, em que as obras ou mesmo transporte de material 

para execução das mesmas estão sujeitas à sazonalidade (cheias e vazantes dos rios), o que pode 

comprometer com essas entregas. 

As atividades do controle social desempenham papel central tanto na melhoria dos serviços 

prestados pelo subsistema, quanto no protagonismo das ações de saúde para essa população em 

conformidade com a matriz cultural diversa das 310 etnias indígenas. Dentre os maiores desafios 

enfrentados para o atingimento do objetivo estão em garantir a participação plena da população 

indígena em sua diversidade, conscientizar gestores e parceiros quanto à importância da capacitação 

permanente dos conselheiros, limitações de estrutura de rede lógica para instalação de 

equipamentos que possibilitem a aproximação e facilitação do processo participativo, além das 

barreiras culturais e antropológicas (língua e costumes).    

Diante da grandeza e complexidade do objetivo estratégico, a SESAI tem o objetivo de aprimorar as 

suas áreas técnicas, a fim de não somente alcançar o resultado esperado, como também fazê-lo de 

forma que o mesmo alcance eficácia durável e flexível, absorvendo os avanços tecnológicos da 

medicina tradicional, respeitando e preservando os costumes e tradições dos povos indígenas. 
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 Assim foi proposto um conjunto de ações que devem ser implementadas em 2017 visando mitigar 

as dificuldades encontradas no exercício de 2015, especialmente àquelas previsíveis e sob a 

ingerência e governança da SESAI: 

 Apoiar os DSEI na capacitação sobre qualificação das informações; 

 Monitorar e avaliar as informações de saúde de forma sistemática a partir dos dados 

extraídos do SIASI; 

 Qualificar o registro e análise dos dados e informações do SIASI sobre a saúde em nível 

nacional; 

 Fortalecer as parcerias com instituições externas, especialmente como o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), FUNAI, UNICEF e Organização Pan 

Americana da Saúde (OPAS); 

 Fortalecer as ações intra-ministerial e intersetorial, com áreas afins, como a Secretaria de 

Atenção à Saúde/Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição e com as áreas da saúde 

da criança, saúde da mulher, imunização e doenças imunopreveníveis;  

 Realizar uma Reunião nacional de avaliação das ações de Vigilância Alimentar e 

Nutricional com a participação dos 34 Responsáveis Técnicos de VAN dos DSEI.  

 Implantação da Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com micronutrientes 

(vitaminas e minerais) em pó (NutriSUS) em distritos prioritários para a redução da 

mortalidade infantil e com alto índice de déficit nutricional, segundo indicador 

Estatura/Idade; 

 Implantação do Projeto piloto para adaptação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – 

EAAB para a realidade indígena; 

 Organização das diretrizes, parâmetros e critérios para a elaboração do Plano de 

Contingencia de DDA e IRA em consonância com os objetivos do Plano de Resposta às 

Emergências em Saúde Pública (Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 

2014) e em consonância com as realidades regionais e territoriais dos DSEI; 

 Elaboração do diagnóstico de saúde de DDA e IRA na saúde indígena para definição dos 

DSEI e áreas prioritárias para implementação dos Planos; 

 Elaborar diretrizes para o pré-natal, parto e puerpério em contexto intercultural;  

 Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde sobre a segurança e eficácia 

em relação ao pré-natal em contexto indígena (projeto de Avaliação em Tecnologias de 

Saúde); 

 Contribuir com projetos de aproximação entre os profissionais de saúde e os cuidadores 

indígenas para valorização das práticas tradicionais; 

 Realizar atividades de educação permanente junto aos técnicos de referência dos DSEI 

sobre os temas pertinentes ao pré-natal, parto e puerpério e outros temas importantes à 

saúde das mulheres; 

 Fomentar a participação de representantes da Saúde Indígena nos ambientes de discussão 

sobre mortalidade e no curso de Vigilância do óbito infantil, fetal e por causas mal 

definidas oferecido pela Una-SUS/UFMA;  

 Intensificar o monitoramento dos dados de mortalidade pelo nível central da SESAI para 

permitir a qualificação constante do banco de dados e a identificação dos pontos críticos 

relacionados à investigação; 

 Realização de web conferências com os DSEI com maiores taxas de mortalidade infantil e 

capacitação em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde, visando o 

fortalecimento da Vigilância do Óbito; 

 Providenciar a atualização do módulo de imunização do SIASI e garantir a emissão dos 

relatórios necessários às análises técnicas/gerenciais dos DSEI e DASI/SESAI; 

 Apoiar os DSEI na realização das missões da Operação Gota; 

 Fazer gestão junto aos Coordenadores dos DSEI e Chefes de DIASI para cumprimento dos 

fluxos das informações de saúde indígena; 
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 Programar visitas aos DSEI prioritários com realização do monitoramento rápido de 

cobertura vacinal; 

 Realizar capacitação para monitores em Sala de Vacina; 

 Apoiar os DSEI na realização de capacitações em sala de vacina para os profissionais das 

EMSI; 

 Monitorar os dados sobre a notificações de tentativas de suicídio nos DSEI Prioritários 

para esse agravo; 

 Ampliar as capacitações para elaboração de linhas de cuidados locais para prevenção do 

suicídio e construção de projetos terapêuticos singulares para pessoas em risco de suicídio 

nos DSEI prioritários; 

 Fortalecer a infraestrutura tecnológica, o quantitativo e a qualificação de profissionais para 

ampliar e qualificar o registro e análise das informações em saúde bucal em nível local por 

meio do SIASI; 

 Garantir a adequação do SIASI para a emissão de relatórios consolidados epidemiológico 

e de ações coletivas, bem como para o adequado funcionamento do SIASI WEB; 

 Apoiar os DSEI na qualificação dos profissionais de gestão e na organização os fluxos de 

análise dos processos para abertura de licitação e para descentralização orçamentária, de 

modo a dar maior celeridade aos processos e garantir o abastecimento de insumos básicos 

para a ações de saúde bucal; 

 Realizar aquisições centralizadas de materiais de higiene bucal, equipamentos 

odontológicos e ionômero de vidro, que serão destinados aos distritos conforme 

necessidades; 

 Apoiar a realização do diagnóstico nacional da saúde bucal indígena nos 34 distritos; 

 Avaliar a necessidade de redimensionamento de profissionais para garantir o acesso e a 

cobertura das ações de saúde bucal; 

 Articular e integrar ações nas três esferas de gestão, com intuito de garantir a cobertura 

diagnóstica (BA e BP) e de tratamento nas áreas indígenas com transmissão de malária 

inclusive aos portadores oligo e assintomáticos;  

 Garantir as ações integradas de controle vetorial; 

 Desenvolver ações de educação em saúde para adesão às estratégias;  

 Garantir a qualidade, completude e oportunidade da informação e realizar o 

monitoramento epidemiológico do comportamento da malária, possibilitando a adoção de 

medidas oportunas;  

 Garantir a supervisão e apoio técnico integrado da implementação do plano, visando a 

efetividade e sustentabilidade das ações; 

 Realizar o monitoramento direto nos DSEI com maior incidência de casos tuberculose: 

Mato Grosso do Sul, Kaiapó-Pará, Kaiapó-Mato Grosso, Bahia, Parintins, Vilhena, Porto 

Velho, Médio Rio Solimões, Rio Tapajós, Araguaia, Vale do Rio Javari, Maranhão e 

Xavante, em parceria com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose e Programas 

Estaduais e Municipais de Controle da Tuberculose, Laboratórios Centrais e de Fronteiras; 

 Realizar o monitoramento indireto nos DSEI com objetivo de apoiá-los na implementação 

do programa local; 

 Estabelecer diretrizes e critérios de qualificação para atuação em contexto intercultural; 

  Garantir recursos para a realização das ações; 

 Apoiar à organização de equipes, formação de turmas e manejo de escalas; 

 Revisão de indicadores com estabelecimento de meta e memória de cálculo; 

 Monitorar trimestralmente o planejamento e ações dos distritos por meio de sistema de 

planejamento; 

 Realizar Oficina Nacional da Agenda Integrada de Ações da Criança Indígena com a 

finalidade de fortalecer e ampliar os programas de proteção e atenção integral à saúde da 

criança indígena, com vista a reduzir a mortalidade infantil por causas evitáveis por meio 
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de ações de qualificação da assistência e promoção à saúde, visando assegurar o direito à 

saúde e a qualidade de vida das crianças; 

 Curso de formação de multiplicadores e atualização na estratégia AIDPI Criança; 

 Estimular e apoiar os Distritos Sanitários Especiais Indígenas nas capacitações e 

implementação da estratégia AIDPI Criança; 

 Realizar web conferências para fortalecer a prevenção do óbito infantil por causas 

evitáveis e capacitação em Vigilância do óbito (infantil, fetal e mulheres em idade fértil) 

nos sistemas SIM e SINASC com 34 DSEI visando a fortalecimento dos grupos técnicos 

para qualificação dos dados e recomendações de ações de promoção e prevenção para 

redução da mortalidade infantil; 

 Realizar Capacitações em Vigilância do óbito (infantil, fetal e mulheres em idade fértil) 

nos sistemas SIM e SINASC com 34 DSEI; 

 Implementar a Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do 

SASISUS; 

 Publicar Portaria que institui a Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na 

Infância no SASISUS; 

 Implementar o monitoramento das consultas de crescimento e desenvolvimento por meio 

do SIASI; 

 Monitorar a atualização do módulo de morbidades do SIASI e garantir a emissão dos 

relatórios necessários às análises técnicas/gerenciais dos DSEI e DASI/SESAI; 

 Buscar a ampliação do quadro técnico dos profissionais de saneamento e edificações;  

 Promover capacitações técnica na área da saúde indígena, dos profissionais contratados 

para atuarem no SESANI; 

 Desenvolver ações nas Vigilâncias Sanitárias (VISAS) estaduais visando criar 

mecanismos específicos para a análise dos projetos da saúde indígena; 

 Intensificar a fiscalização com maior frequência, por parte dos profissionais do DSEI, 

perante as empresas contratadas;  

 Fortalecer o planejamento quanto a execução das ações de monitoramento de qualidade da 

água, visando disponibilidade de profissionais, compra de equipamentos e insumos e 

disponibilidade de veículo para atender a periodicidade correta das análises;  

 Intensificar o planejamento das ações do manejo dos resíduos sólidos visando 

disponibilidade de profissionais, compra de equipamentos e insumos, disponibilidade de 

veículo e busca de parcerias com municípios; 

 O DATASUS está com um novo contrato de internet que substituirá os links antigos. Esse 

novo contrato possui uma velocidade mínima de download de 6mb e já foram abertos 

chamados para substituição nos estabelecimentos de saúde indígena. Além disso, serão 

feitas visitas nos DSEI mais críticos. Foi elaborado um modelo de Termo de Referência 

para estruturação do cabeamento e serão indicadas Atas de Registros de Preços aos DSEI 

para aquisição switchs e outros ativos de rede necessários. Assim, o resultado deverá se 

revisado com o estabelecimento de critérios para avaliar o desempenho observado;  

 Definir lista padronizada de Material Médico Hospitalar (MMH), para viabilizar o 

acompanhamento; 

 Fornecer apoio técnico aos DSEI para realização dos processos de compra; 

 Realizar planejamento com antecedência em processos licitatórios; 

 Implantar um sistema para gestão de transporte dos DSEI (estão sendo analisados sistemas 

“software livre” para implantação na saúde indígena);  

 Realizar trabalho para homologação das pistas de pouso junto à ANAC e ao DECEA; 

 Acompanhar as demandas de contratações de serviços de transportes nos DSEI; 

 Realizar estudos sobre logística nos DSEI;  
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 Georreferenciar as aldeias com o objetivo de planejar a logística;  

 Intensificar junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) mecanismos para maior celeridade 

nos repasses orçamentários e financeiros; 

 Firmar parcerias com Instituições Públicas de Ensino para facilitar a construção de 

metodologia pedagógica adequada à realidade da saúde indígena e apoiar na infraestrutura 

para realizar as capacitações de conselheiros e a continuidade permanente dos programas 

de capacitações/qualificações. 

 Sistematização dos processos de acompanhamento e monitoramento dos Planos Distritais 

de Saúde Indígena 2016-2019 

3.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

Para atender aos conteúdos solicitados pelo TCU de acordo com as orientações do sistema e-Contas 

os quais norteiam a elaboração do presente relatório, optou-se por dividir a demonstração das 

informações solicitadas agrupadas em três eixos de atuação da SESAI que se correlacionam com 

outros planos governamentais, tais como o Plano Nacional de Saúde e o Plano Plurianual: Atenção 

à Saúde; Saneamento Ambiental e Edificações de Saúde; e Controle Social;  

As Tabelas 4, 5, 6 demonstram a vinculação estratégica e operacional das ações da SESAI, 

formalizadas no planejamento estratégico do MS e nos Planos de Ação dos DSEI para o exercício 

de 2015, com suas competências previstas no Decreto 8.063/2013 e com as metas previstas no PPA 

2012- 2015, por eixos de atuação. 
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Tabela 4 – Vinculação Estratégica do Eixo Atenção à Saúde  

Vínculos Estratégico Competências – Art. 47 do Decreto nº 8.901/2016 

Metas do PPA 2016-2019 (Objetivo 0962) 

04IU- Alcançar 70% das crianças indígenas menores de 

ano com acesso às consultas preconizadas de crescimento e 

desenvolvimento. 

04IV- Ampliar de 38,6% em 2014 para 60% a cobertura da 

população indígena com Primeira Consulta Odontológica 

Programática. 

04IW- Ampliar de 68% em 2014 para 90% as crianças 

indígenas menores de 5 anos acompanhadas pela vigilância 

alimentar e nutricional. 

03KJ- Ampliar de 76% em 2014 para 85% as crianças 

menores de 5 anos com esquema vacinal completo de 

acordo com o calendário indígena de vacinação. 

04G5 - Ampliar de 83% em 2013 para 90% as gestantes 

indígenas com 5 acesso ao pré-natal. 

Planejamento Estratégico da SESAI (Objetivo 13) 

Resultados - 2016 

A meta 04IU do PPA e a meta 3 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 1 - Resultado 13. 

A meta 04IV do PPA e a meta 4 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 1 - Resultado 8. 

A meta 04IW do PPA e a meta 5 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 1 - Resultado 1. 

A meta 03KJ do PPA e a meta 1 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 1 - Resultado 6. 

A meta 04G5 do PPA e a meta 2 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 1 – Resultado 4.    

Plano Nacional de Saúde (PNS 2016-2019) (Objetivo 5) 

1- Ampliar de 76% em 2014 para 85% as crianças 

menores de 5 anos com esquema vacinal completo de 

acordo com o calendário indígena de vacinação. 

2- Ampliar de 83% em 2013 para 90% as gestantes 

indígenas com acesso ao pré‐natal. 

3- Alcançar 70% das crianças indígenas menores de 1 ano 

com acesso às consultas preconizadas de crescimento e 

desenvolvimento. 

4- Ampliar de 38,6% em 2014 para 60% a cobertura da 

população indígena com Primeira Consulta Odontológica 

Programática 

5- Ampliar de 68% em 2014 para 90% as crianças 

indígenas menores de 5 anos acompanhadas pela vigilância 

alimentar e nutricional.  

IV - 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, em consonância com as políticas e os 

programas do SUS e em observância às práticas de saúde 

e às medicinas tradicionais indígenas; 

V - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e 

avaliar as ações de atenção integral à saúde no âmbito do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

 

Fonte: CGPO/SESAI 
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Tabela 5 – Vinculação Estratégica do Eixo Saneamento Ambiental e Edificações de Saúde 

Vínculo Estratégico Competências – Art. 50 do Decreto nº 8.901/2016 

Metas do PPA 2016-2019 (Objetivo 0962) 

03KM- Implantar 281 sistemas de abastecimento de água 

em aldeias com 6 população acima de 50 habitantes. 

04IY- Implantar em 148 aldeias a destinação final 

adequada dos dejetos. 

04IX- Reformar e/ou ampliar 250 sistemas de 

abastecimento de água em 8 aldeias. 

03YW- Reformar e/ou ampliar 26 Casas de Saúde Indígena 

(CASAI). 

Planejamento Estratégico da SESAI (Objetivo 13) 

Resultados - 2016 

A meta 03KM do PPA e a meta 8 do PNS vinculam-se a 

Estratégia 2 - Resultados 14 e 15.    

A meta 04IY do PPA e a meta 9 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 2 - Resultado 16. 

A meta 04IX do PPA e a meta 7 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 2 - Resultados 14 e 15.  

A meta 03YW do PPA e a meta 6 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 3 - Resultado 19.      

Plano Nacional de Saúde (PNS 2016-2019) (Objetivo 5)  

6- Reformar e/ou ampliar 26 Casas de Saúde Indígena 

(CASAI) 

7- Reformar e/ou ampliar 250 sistemas de abastecimentos 

de água em aldeias 

8- Implantar 281 sistemas de abastecimento de água em 

aldeias com população acima de 50 habitantes 

9- Implantar em 148 aldeias a destinação final adequada 

dos dejetos 

III - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e 

avaliar as ações referentes ao saneamento e às edificações 

de saúde indígena. 

Fonte: CGPO/SESAI 

Tabela 6 – Vinculação Estratégica do Eixo Controle Social 

Vínculo Estratégico Competências – Art. 47 do Decreto nº 8.901/2016 

Iniciativa do PPA 2016/2019 

05WM - Realização da 6ª Conferência Nacional de Saúde 

Indígena 

Planejamento Estratégico da SESAI (Objetivo 13) 

Resultados - 2016 

A Iniciativa 05WM está vinculada à Estratégia 9 - 

Resultado 36. 

Plano Nacional de Saúde (PNS 2016-2019) (Objetivo 5) 

Não há vinculação. Não se trata de meta do PPA e sim de 

uma iniciativa, portanto, não está vinculado ao PNS. 

VI - promover ações para o fortalecimento do controle 

social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

Fonte: CGPO/SESAI  
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3.2. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E DOS 

RESULTADOS DOS PLANOS 

No exercício de 2015 o plano estratégico da SESAI foi acompanhado e monitorado pelo sistema do 

Ministério da Saúde (e-CAR). No exercício de 2016 somente foram acompanhadas e monitoradas 

as metas do Plano Plurianual, num conjunto de nove metas conforme foi demostrado anteriormente. 

As demais metas pertencentes ao planejamento estratégico não foram monitoradas pelo referido 

sistema. Segundo o Departamento de Monitoramento e Avaliação (DEMAS) a justificativa para a 

não inserção dos referidos resultados estratégicos no sistema ECAR/PEMS se deu pela 

incapacidade do sistema ocasionada pela falta de manutenção, com vários problemas técnicos 

ocorridos ao longo do exercício de 2016. 

O cerne do monitoramento no referido sistema concentra-se nos pareceres técnicos, ou seja, análise 

qualitativas realizadas pelos responsáveis por resultados estratégicos, que diferenciam a explicação 

de uma determinada situação, de acordo com a sua própria interpretação da realidade, alinhado à 

metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES), na qual a descrição do problema deve 

apresentar também os planos previstos para atacar suas causas e análise da viabilidade política do 

plano ou o modo de constituir sua viabilidade. Assim os pareceres retratam: 

  Cenário Atual - informações sobre o desempenho das ações a respeito da situação atual 

das entregas e sobre o que foi realizado. Abrange informações sobre o progresso e o 

andamento dos projetos, levando em conta as principais variáveis positivas ou negativas 

que caracterizam o atual cenário; 

 Pontos Críticos - registro de problemas que devem ser documentados, de forma que 

possam ser resolvidos, a fim de minimizar os riscos de atraso nas entregas ou a não 

realização dos objetivos propostos; 

 Recomendações - indicação de decisões que deverão ser tomadas para manter o cenário 

atual, no caso de uma avaliação positiva, ou para superar os pontos críticos apresentados. 

Quanto à periodicidade, o monitoramento é mensal para os resultados prioritários e quadrimestral 

para os demais resultados. No exercício de 2016 a SESAI apresentou 02 resultados com status 

“Satisfatório”; 03 resultados com status “Alerta” e 4 resultados com status “Críticos”, totalizando 

09 resultados monitorados conforme a demonstração da tabela 7 deste relatório.  

Tabela 7 – Situação dos Resultados Monitorados no Sistema e-CAR/MS no exercício de 2016  

Descrição da Meta Situação Status 

Ampliar de 76% em 2014 para 85% as crianças menores de 5 anos com esquema vacinal 

completo de acordo com o calendário indígena de vacinação. Andamento 
 

Ampliar de 83% em 2013 para 90% as gestantes indígenas com acesso ao pré-natal. 

Alcançar 70% das crianças indígenas menores de 1 ano com acesso às consultas 

preconizadas de crescimento e desenvolvimento. 

Andamento 
 

Ampliar de 38,6% em 2014 para 60% a cobertura da população indígena com Primeira 

Consulta Odontológica Programática. 

Ampliar de 68% em 2014 para 90% as crianças indígenas menores de 5 anos 

acompanhadas pela vigilância alimentar e nutricional. 

Reformar e/ou ampliar 26 Casas de Saúde Indígena (CASAI). 

Em atraso 
 

Reformar e/ou ampliar 250 sistemas de abastecimentos de água em aldeias. 

Implantar 281 sistemas de abastecimento de água em aldeias com população acima de 50 

habitantes. 

Implantar em 148 aldeias a destinação final adequada dos dejetos. 

Fonte: e-CAR/PEMS 
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O PPA 2016 – 2019 também foi monitorado semestralmente pelo Sistema Integrado de Orçamento 

e Planejamento (SIOP), no Módulo de Monitoramento Temático do PPA e no Módulo de 

Acompanhamento Orçamentário.                                             

No nível tático operacional os Planos Distritais de Saúde Indígena não foram monitorados tendo em 

vista que a sua homologação só ocorreu em dezembro de 2016. Ainda que as ações ocorressem nos 

territórios de abrangência dos DSEI ao longo do exercício, orientadas pelos próprios PDSI sem a 

respectiva homologação, não houve um acompanhamento e monitoramento sistemático por parte 

das unidades do nível central. No entanto, os PDSI serviram de referência para a elaboração das 

informações dos DSEI contidas neste relatório de gestão, no vasto conjunto de informações 

detalhadas nos subitens 3.1 e 3.1.1 deste relatório. Para isso as unidades elaboraram as suas 

informações se valendo do uso de planilhas do tipo Excel e registros dos sistemas utilizados pela 

saúde indígena (SIASI, HORUS, SISMAT, etc.).       

3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

Este subitem tem por objetivo informar sobre a programação e execução do orçamento da SESAI 

no exercício de 2016. Para isso será demonstrado a relação entre a previsão e a execução das 

principais rubricas do orçamento do referido exercício bem como as conexões do orçamento com o 

objetivo estabelecido no PPA 2016-2019. Também será tratado nesta abordagem, de forma sucinta, 

eventuais dificuldades enfrentadas pela SESAI na execução do orçamento e os reflexos no 

cumprimento deste objetivo. Dessa forma, este subitem está subdividido em: 

1. Objetivo estabelecido no PPA de responsabilidade da SESAI e resultados alcançados; 

2. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade 

SESAI; 

3. Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário; 

4. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos; 

5. Informações sobre a Execução das Despesas; 

6. Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal. 

3.3.1. Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da Unidade e Resultados 

Alcançados 

Conforme mencionado no subitem 3.1.1 deste relatório de gestão o Ministérios da Saúde, 

representado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), é responsável pelo Objetivo 0962 

- Promover a atenção à saúde dos povos indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de 

saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os saberes tradicionais, e 

articulando com os demais gestores do SUS para prover ações complementares e especializadas, 

com controle social, do Programa Temático 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos 

Indígenas. Esse objetivo apresenta um conjunto de nove metas, de responsabilidade integral da 

SESAI financiadas por duas opções orçamentárias, as quais serão melhor examinadas no subitem 

3.3.2 deste relatório. Também contribui com um conjunto de cinco indicadores do programa 

temático, que serão tratados no subitem 3.4 deste relatório de gestão. O quadro A.3.3.1.1 demonstra 

o Objetivo nº 0962 fixado pelo PPA 2016-2019 bem como o conjunto de metas sob a 

responsabilidade da SESAI.   
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Quadro A.3.3.1.1 – Objetivo fixado pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição: 
Promover a atenção à saúde dos povos indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os 

saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores do SUS para prover ações complementares e especializadas, com controle social. 

Código:  0962 Órgão:  Ministério da Saúde 

Programa: Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas Código:  2065 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta Unidade medida 
a) Prevista  

2019 

b) Realizada  

em 2016 

c) Realizada até 

2016 

d) % Realização 

(c/a) 

1 

04IU- Alcançar 70% das crianças indígenas menores de 1 ano 

com acesso às consultas preconizadas de crescimento e 

desenvolvimento.  % 70 59,90 59,60 85,14 

2 

04IV- Ampliar de 38,6% em 2014 para 60% a cobertura da 

população indígena com Primeira Consulta Odontológica 

Programática. % 60 32,79 32,79 54,65 

3 

04IW- Ampliar de 68% em 2014 para 90% as crianças indígenas 

menores de 5 anos acompanhadas pela vigilância alimentar e 

nutricional. % 90 65,89 65,89 73,21 

4 

03KJ- Ampliar de 76% em 2014 para 85% as crianças menores 

de 5 anos com esquema vacinal completo de acordo com o 

calendário indígena de vacinação. % 85 79,7 79,7 93,76 

5 
04G5- Ampliar de 83% em 2013 para 90% as gestantes 

indígenas com acesso ao pré-natal. % 90 97,9 97,9 108,77 

6 
03KM- Implantar 281 sistemas de abastecimento de água em 

aldeias com população acima de 50 habitantes. Unidades 281 26 26 9,25 

7 
04IY- Implantar em 148 aldeias a destinação final adequada dos 

dejetos. Unidades 148 24 24 16,22 

8 
04IX- Reformar e/ou ampliar 250 sistemas de abastecimento de 

água em aldeias Unidades 250 30 30 12,00 

9 
 03YW- Reformar e/ou ampliar 26 Casas de Saúde Indígena 

(CASAI) Unidades 26 3 3 11,53 

Fonte: DASI / DSESI 
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Análise dos Resultados 

Meta 1 – A população total de crianças indígenas menores de 1 ano é de 13.440 (treze mil 

quatrocentos e quarenta). Ao todo 8.050 (oito mil e cinquenta) dessas crianças menores de 1 ano 

tiveram acesso às consultas de crescimento e desenvolvimento preconizadas para a idade em 2016, 

o que corresponde a um percentual executado de 59,90%, com alcance de 119,80 % da meta 

nacional pactuada para 2016 (50%). Os DSEI realizam o acompanhamento das consultas de 

crescimento e desenvolvimento por meio de dados consolidados em planilhas de monitoramento, 

considerando que ainda não há um módulo específico no SIASI para o monitoramento dessa 

informação. Entre as principais dificuldades relatadas destacam-se: entradas de Equipes de Saúde 

em áreas indígenas insuficientes para realizar todas as consultas preconizadas;  aldeias de difícil 

acesso que não permitem a captação da criança logo ao nascimento, bem como dificuldades para 

manter a periodicidade das consultas;  dificuldade de entrada em área indígena nos períodos de seca 

dos rios; longos períodos de estiagem que impediram a entrada das equipes nas comunidades 

localizadas em igarapés de difícil acesso; fatores logísticos como quantidades insuficientes de botes 

e motores para o deslocamento das equipes de saúde; comunidades indígenas que migram para a 

sede dos municípios e por isso, as equipes apresentam dificuldade de encontrar as crianças nos dias 

de visita; rotatividade de profissionais; grandes distâncias geográficas entre aldeias e polos e 

diversas aldeias de origem nômades ou seminômades em alguns DSEI; e baixo  registro dos dados 

pelas Equipes de Saúde no SIASI. Outras considerações relacionadas com a referida meta 

encontram-se descritas no subitem 3.1, na letra l (crescimento e desenvolvimento infantil) da pag.51 

deste relatório de gestão.  

Meta 2 – Dos 34 DSEI que enviaram seus relatórios até o dia 15/03/2017, foi possível inferir a 

realização de 242.249 primeiras consultas odontológicas programáticas. Considerando uma 

população cadastrada no SIASI 2016 de 738.624 indígenas, é possível inferir uma cobertura de 

32,79% da população indígena com primeira consulta realizada. Isso representa um alcance de 

81,97% da meta programada para o ano de 2016 (40%), e representa um aumento de 14,47% no 

número de primeiras consultas odontológicas realizadas nos 34 DSEI em 2015 (n=211.633). Entre 

as principais dificuldades para o alcance do resultado destacam-se: a morosidade dos processos 

licitatórios e da descentralização orçamentária aos DSEI para aquisição dos insumos, materiais e 

equipamentos; dificuldades de logística de transporte das equipes para atendimento; número de 

cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal insuficiente; não substituição de profissionais em 

licença médica ou de maternidade e morosidade no caso de haver substituição definitiva; falta de 

informações epidemiológicas em saúde bucal para avaliação e organização dos serviços; ausência 

de funcionamento ou funcionamento inadequado do SIASI WEB( não gera relatórios consolidados 

epidemiológicos e de atividades coletivas em saúde bucal pelo SIASI Local); e deficiência na 

alimentação dos registros no sistema SIASI por insuficiência de digitadores e de infraestrutura 

adequada. Outras considerações relacionadas com a referida meta encontram-se descritas no 

subitem 3.1, na letra g (saúde bucal) da pag.45 a 47 deste relatório de gestão.  

Meta 3 – Do total de crianças cadastradas no SIASI no exercício de 2016 (94.048), 65,89% 

(61.970) tiveram acompanhamento nutricional realizado pelas equipes multidisciplinares, o que 

corresponde a 87,85% da meta estabelecida para 2016, segundo dados extraídos em 15/02/2017. 

Entre as principais dificuldades relatadas pelos DSEI, destacam-se: fragilidades no registro de 

dados no SIASI para monitorar e avaliar as atividades; insuficiência de equipamentos para 

antropometria; insuficiência de profissionais nutricionistas; alta rotatividade de profissionais; 

dificuldades de transporte para o deslocamento das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena 

(EMSI); ausência de equipe dentro do território por dificuldades logísticas; e alternância de gestores 

nos Distritos. As considerações relacionadas com a referida meta, tais como outros fatores 

intervenientes e as divergências em relação às informações registradas no sistema SIASI, 

encontram-se descritas no subitem 3.1, na letra a (Acompanhamento alimentar e Nutricional de 

crianças < 5 anos e gestantes) da pag.33 a 34 deste relatório de gestão.  
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Meta 4 – O percentual alcançado de crianças < 5 anos com Esquema Vacinal Completo (EVC) em 

dezembro de 2016 foi de 79,7 (n=71.052 crianças), correspondendo a 103,5% da meta nacional 

pactuada (77%), conforme os dados de 34 DSEI, sujeitos a revisão. Não foram utilizados os dados 

do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), devido ao módulo de imunização 

não estar atualizado e a não extrair relatórios atualizados dos indicadores de imunização. Entre as 

principais dificuldades, destacam-se: carência no número de profissionais capacitados para executar 

com qualidade as ações de imunizações em área; Rotatividade de RH; Dificuldade de logística 

(terrestre, aérea ou fluvial) e/ou de acesso geográfico; Redução na oferta de vacinas, pelo Programa 

Nacional de Imunizações (devido a problemas com os laboratórios produtores), o que influenciou 

diretamente no desempenho das unidades principalmente na faixa etária de < 1 ano de idade; 

Dificuldade na aquisição de equipamentos e/ou insumos para estruturar a rede de frio nos DSEI; 

Dificuldade de preenchimento, análise e/ou envio de dados pelas EMSI e/ou por problemas no 

SIASI; Questões culturais (resistência à vacinação, não permitir aplicar várias vacinas injetáveis, 

principalmente nas crianças < 1 ano, conforme preconizado);  e não realização das missões da 

Operação Gota por parte da SVS e Estado Maior da Aeronáutica (EMAER) no ano de 2016. Outras 

considerações acerca da referida meta podem ser observadas no subitem 3.1, na letra e (Vacinação 

Indígena), da pag. 40 a 42 deste relatório de gestão.  

Meta 5 – Em relação à cobertura do pré-natal, de acordo com dados apresentados nas planilha de 

monitoramento locais enviadas por 28 DSEI, foram acompanhadas 14.128 gestações finalizadas em 

2016. Para fins de PPA foi considerado um total de 13.835 gestantes que receberam ao menos 01 

consulta de pré-natal ao longo de 2016, o que representa 97,9% das gestantes com gestações 

finalizadas. No caso do planejamento estratégico a apuração considera pelo menos quatro consultas 

de pré-natal, ou seja, do mesmo total de gestações finalizadas (n=14.128), 10.411 gestantes 

receberam 04 ou mais consultas de pré-natal, o que representa 73,7% de cobertura de pré-natal. A 

meta para 2016 foi de 85%. Logo, considerando o alcance de 97,9% tem-se um desempenho de 

115,17%. Por outro lado, ao considerar 04 consultas ou mais, tem-se uma cobertura de 73,7% e um 

desempenho de 86,70 conforme demonstrado no subitem 3.1, letra c (Acesso ao atendimento de 

pré-natal), das pag. 35 a 37 deste relatório de gestão.    

Metas 6, 7, 8 e 9 – Em relação ao cumprimento dessas metas do PPA 2016-2019, deve-se levar em 

consideração dois eixos bem distintos de atuação: Edificações da Saúde Indígena (construção, 

reforma/ ampliação de Casas de Saúde Indígena- CASAI, de Polos Base e de Unidades Básicas de 

Saúde Indígena – UBSI) e Saneamento Ambiental. As ações desenvolvidas no âmbito do 

saneamento ambiental nas áreas indígenas, sob a responsabilidade da SESAI, destinam-se ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias sanitárias domiciliares, monitoramento de 

qualidade da água e manejo de resíduos sólidos conforme amplamente detalhado no subitem 3.1 

deste relatório de gestão. Essas ações não se limitam somente a implantação de sistema de 

abastecimento de água (SAA), inclui-se também à construção, reforma/ampliação de SAA, cisternas 

e monitoramento da qualidade da água ofertada para consumo humano.  

Na parte de esgotamento sanitário, inclui-se a construção, reforma/ ampliação de sistemas de 

tratamento, na maioria das vezes por meio das Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), que visam 

dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias adequadas à prevenção e 

controle de doenças e agravos. As MSD são complementadas com tratamento biológico por meio da 

construção de fossas (sépticas, absorventes, etc.) e sumidouro.  

Já no manejo de resíduos sólidos objetiva o controle de vetores transmissores de doenças, assim, a 

SESAI, por meio do Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena, vem definindo 

uma metodologia para auxiliar e acompanhar o manejo dos resíduos sólidos com o envolvimento 

das comunidades, trabalhadores e municípios, gerando assim um plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 
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Para fins de demonstração do PPA 2016-2019 deve ser considerado somente as reformas de CASAI 

(destacada em negrito), em relação às edificações da saúde indígena. As outras obras de 

reforma/ampliação de Polos Base e UBSI estão demonstradas no subitem 3.1, Estratégia 3 do 

Planejamento Estratégico da SESAI, letras “e”, “f” e “g”, na pag. 64 deste relatório de gestão. 

Quanto ao saneamento ambiental, deve ser considerado a implantação de sistemas de abastecimento 

de água em aldeias com população acima de 50 habitantes, as reformas/ampliação de SAA e a 

destinação adequada de dejetos, ambas, destacadas em negrito. As outras entregas estão 

demonstradas no mesmo subitem, no Planejamento Estratégico da SESAI, na Estratégia 02, letras b, 

d e “e”, nas pag. 55 a 59 deste relatório de gestão.      

No exercício de 2016, as obras concluídas em benefício das comunidades indígenas foram: 

 Reforma de 03 CASAI, com realização da ordem de 100% em relação ao 

programado para o exercício de 2016 (03 CASAI); 

 Construção ou reforma/ampliação de 04 Polos Base, com realização da ordem de 50% 

em relação ao programado para o exercício de 2016 (08 Polos Base);  

 Construção ou reforma/ ampliação de 54 UBSI, com realização da ordem de 54% em 

relação ao programado para o exercício de 2016 (100 UBSI); 

 A conclusão das obras de reforma/ ampliação de 30 SAA, com realização da 

ordem de 42,86% em relação ao programado para o exercício de 2016 (70);  

 A conclusão das obras de construção de 26 SAA em aldeias com população acima 

de 50 habitantes, com realização da ordem de 32,5% em relação ao programado 

para o exercício de 2016 (80);  

 A conclusão das obras de construção de 06 SAA em aldeias com população inferior a 

50 habitantes, com realização da ordem de 17,14% em relação ao programado para o 

exercício de 2016 (35);  

 A ampliação de mais 24 aldeias com destinação adequada dos dejetos, por meio da 

conclusão de obras de construção de MSD em 24 aldeias, com realização da ordem 

de 53,33% em relação ao programado para o exercício de 2015 (45); 

Destaca-se que todas essas metas contribuem diretamente com as ações relacionadas à saúde, 

tratando da prevenção de possíveis agravos à saúde da população indígena por meio de contato ou 

consumo de água com condições impróprias, infraestrutura de estabelecimentos adequadas aos 

profissionais e usuários e sensibilização quanto à prática da educação ambiental. 

3.3.2. Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de 

responsabilidade da Unidade 

Este subitem tem por objetivo demonstrar as informações sobre o desempenho da SESAI na 

execução das ações fixadas na Lei Orçamentária Anual – LOA, visando financiar sua participação 

no PPA 2016 – 2019. A SESAI executou suas despesas por meio de duas ações orçamentárias: 

Ação Orçamentária 20YP – Promoção Proteção e Recuperação da Saúde Indígena e Ação 7684 - 

Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos, conforme os 

quadros A.3.3.2.1 e A.3.3.2.2 deste relatório de gestão. 
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Quadro A.3.3.2.1 – Ação Orçamentária 20 YP - Promoção Proteção e Recuperação da Saúde Indígena  

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 

Na execução da ação 
( X  ) Integral           (     ) Parcial 

Código 20YP                                                                                             Tipo:  Atividade 

Título Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena 

Objetivo 

0962- Promover a atenção à saúde dos povos indígenas, aprimorando as ações de 

atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os 

saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores do SUS para prover ações 

complementares e especializadas, com controle social. 

Programa 2065- Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas                 Tipo:  Temático 

Unidade Orçamentária  Fundo Nacional de Saúde 

Ação Prioritária 

(   ) Sim      ( X ) Não            Caso positivo: (   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria                        

(    ) Outras 

Lei Orçamentária 2016 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação        Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

1.432.760.000 1.432.760.000 1.252.347.288 1.170.817.107 1.158.709.432 12.107.675 81.630.181 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

População indígena beneficiada – PO 0000 Unidade 690.000 - 690.000 

Unidade Estruturada – PO 0003 Unidade 34 - 34 

 Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física – Metas  

 Valor em 1º de 

janeiro 2016 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

217.992.398,34 173.936.582,61 11.702.643,40 

População Indígena 

Beneficiada 
Unidade 

690.000 

60.692.275,51 53.704.788,30 4.878.359,68 Unidade Estruturada Unidade 34 

Fonte: Tesouro Gerencial-10.3.17/SIOP-27.1.2017 e Caderno de Execução SPO/MS de 23.01.2017  
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Quadro A.3.3.2.2 – Ação Orçamentária 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de 

Agravos 
Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 

Na execução da ação 

( X  ) Integral           (     ) Parcial 

Código 7684                                                                                             Tipo:  Projeto 

Título Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos 

Objetivo 

0962- Promover a atenção à saúde dos povos indígenas, aprimorando as ações de 

atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os 

saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores do SUS para prover ações 

complementares e especializadas, com controle social. 

Programa 2065 -Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas   Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  Fundo Nacional de Saúde 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X ) Não          Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria                    

(    ) Outras 

Lei Orçamentária 2016 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

53.000.000 53.000.000 33.039.226 25.048.661 23.764.486 1.284.176 7.990.564 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Aldeia beneficiada Unidade 172 - 54 

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

Valor em 1º de janeiro 

2016 
Valor Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

87.611.496,60 70.518.981,16 11.976.324,41 Aldeia beneficiada Unidade 07 

Fonte:  Tesouro Gerencial-10.3.17/SIOP-27.1.2017 e Caderno de Execução SPO/MS de 23.01.2017 

Análise Situacional 

A SESAI, no final do exercício de 2015, elaborou a proposta de lei orçamentária anual no valor de 

R$ 1.510.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e dez mil reais), porém, só foi aprovado o valor de R$ 

1.485.760.000,00 conforme disposto na Lei nº 13.255 de 14 de janeiro de 2016 destinada ao 

Programa 2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas para as duas Ações 

Orçamentarias (Ação 20YP e Ação 7684). Estas ações, estão divididas em Planos Orçamentários – 

PO, criados como identificadores orçamentários de caráter gerencial e vinculados à ação 

orçamentária, que tem por finalidade permitir o acompanhamento físico e financeiro da execução. A 

dotação foi distribuída da seguinte forma: 

 Ação 20YP – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena-R$ 

1.432.760.000,00. 

 Plano Orçamentário – 0000 – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde 

Indígena R$ 1.363.800.000,00 (Um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões e 

oitocentos mil reais), referentes às despesas correntes;  

 Plano Orçamentário – 0000 – Promoção, Proteção e Recuperação as Saúde 

Indígena – Emendas Parlamentares – R$ 5.370.000,00 (Cinco milhões, 

trezentos e setenta mil reais); 
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 Plano Orçamentário 0003 – Estruturação de Unidades de Saúde e DSEI para 

Atendimento à População Indígena - R$ 68.960.000,00 (Sessenta e oito milhões, 

novecentos e sessenta mil reais) referentes às despesas de investimento do 

Programa 2065.  

 Ação 7684 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de 

Agravos - R$ 53.000.000,00(Cinquenta e três milhões reais) para as ações de 

Saneamento.  

 Plano Orçamentário – 0000 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas Para 

Prevenção e Controle de Agravos – Emenda Parlamentar – R$ 250.000,00 

(Duzentos e Cinquenta mil reais) 

Ressalte-se que o PO – 0000 no valor de R$ 5.370.000,00 refere-se a Emendas Parlamentares, 

sendo:  

 Emenda nº 201626930013 – autoria Dep. Dorinha Seabra Rezende no valor de R$   

300.000,00 para o Distrito Sanitário Especial Indígena-DSEI-TO no Grupo de Despesa 

de Custeios – 3. Foi empenhado o valor de R$ 274.800,06, ficando disponível R$ 

25.139,94. 

 Emenda nº 201626930009 – autoria Dep. Edmilson Rodrigues no valor de R$   

700.000,00 para o Distrito Sanitário Especial Indígena-DSEI-GUAMÁ-TOCANTINS, 

sendo R$ 420.000,00 no Grupo de Despesa de Custeios – 3. Foi empenhado o valor de 

R$ 350.064,90, ficando disponível R$ 56.347,10 e Crédito Indisponível de R$ 

13.588,00. No Grupo de Despesa de Investimentos-4 - a dotação disponibilizada foi de 

R$ 280.000,00, sendo empenhado o valor de R$ 279.859,99, liquidado/pago o valor de 

R$ 269.285,43 e saldo de R$ 140,01. 

 Emenda nº 201638040009 – autoria Dep. Telmário Mota no valor de R$   3.370.000,00 

para o Distrito Sanitário Especial Indígena-DSEI-Yanomami/RR no Grupo de Despesa 

de Investimentos – 4. Foi concedido e empenhado o valor de R$ 3.000.000,00, ficando 

disponível R$ 4.479,19 e indisponível R$ 366.442,00. 

 Emenda nº 201637830005 – autoria Dep. Zeca do PT no valor de R$ 250.000,00 para o 

Distrito Sanitário Especial Indígena-DSEI-Mato Grosso do Sul no Grupo de Despesa 

de Investimentos – 4. Foi empenhado o valor de R$ 212.653,81, ficando disponível R$ 

37.346,10. 

 Emenda nº 20161770025 – autoria Dep. Jair Bolsonaro no valor de R$ 1.000.000,00 

Grupo de Despesa de Custeios – 3 não prosperou em virtude de divergências entre o 

objeto proposto e a modalidade de aplicação. A emenda visa a aquisição de 

equipamentos para o Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica, responsável 

por desenvolver, pesquisar, produzir e distribuir medicamentos e produtos químico-

farmacêuticos. O LAQFA mantém convênio com o MS e com o SUS com a finalidade 

de atender com medicamentos e assistência médica aos povos indígenas.  

Durante o exercício de 2016 foram solicitadas duas suplementações orçamentárias na Ação 20YP, 

com o objetivo de suprir o déficit orçamentário para atender aos Convênios celebrados com 

Entidades sem Fins Lucrativos- ONG, em ações complementares na atenção à Saúde Indígena no 

valor total de R$ 270.393.000,00. As solicitações não prosperaram em virtude do cenário 

econômico vivenciado pelo Governo Federal, bem como a SESAI não ter dotação orçamentária 

compensatória. 
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Da dotação atualizada de R$ 1.485.760.000,00, foi empenhado R$1.194.693.362,00 em despesas de 

custeios, onde se destaca: 

 R$ 484.349.317,65 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e 

nove mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) referentes ao 

pagamento de subvenções sociais (convênios);  

 R$ 148.331.127,12 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e 

vinte e sete reais e doze centavos) para pagamento de meios de transportes;  

 R$ 10.397.801,62 (dez milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e um reais 

sessenta e dois centavos) referem-se ao pagamento de despesas constantes do Sistema 

de Concessão de Passagens e Diárias-SCDP apenas com diárias;  

 R$ 52.389.231,02 (cinquenta e dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e 

trinta e um e dois centavos) para pagamento de despesas com combustível; empresa 

TICKET SERVICOS S/A. 

 R$ 186.626.870,39 (cento e oitenta e seis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, 

oitocentos e setenta reais e trinta e nove centavos) para pagamento de locação de mão-

de-obra (apoio administrativo + serviço de vigilância + serviço de limpeza e 

conservação);  

 R$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais) para pagamento de 

contribuições (OPAS); 

 R$ 19.719.256,87(dezenove milhões, setecentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta 

e seis reais e oitenta e sete centavos) para aquisição de medicamentos;  

 R$ 5.827.382,05 (cinco milhões, oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e dois 

reais e cinco centavos) para aquisição de materiais médico hospitalar, odontológico e 

laboratorial. 

 R$ 194.861.207,73 (cento e noventa e quatro milhões, oitocentos e sessenta e um mil, 

duzentos e sete reais, setenta e três centavos) para pagamento com passagens + outras 

despesas com locomoção. 

Os montantes de recursos acima mencionados destinaram-se às ações de atenção à saúde para uma 

população de aproximadamente 690.0002 indígenas. 

A Estruturação de Unidades de Saúde com dotação de R$ 68.960.000.00(sessenta e oito milhões, 

novecentos mil reais), aplicados em aquisição de veículos, equipamentos médico-hospitalares e 

odontológicos e de saneamento, equipamentos de informática e georreferenciamento.   

Nas edificações na saúde indígena, destacam-se a construção, reforma e ampliação de Pólos e 

Postos de Saúde, Casa de Saúde Indígena (CASAI) e Sede dos DSEI, entre outras aquisições para a 

infraestrutura dos serviços prestados pela SESAI, nas áreas meio e fim.  

Dos R$ 68.960.000,00, R$ 38.800.000,00 foram destinados ao Departamento de Saneamento e 

Edificações de Saúde Indígena, para construção, ampliação e reforma de unidades de saúde. O 

restante foi assim distribuído: R$ 12.160.000,00 para o Departamento de Atenção à Saúde-DASI e 

R$ 18.000.000,00 para o Departamento de Gestão da Saúde Indígena-DGESI destinados a 

estruturar as unidades de saúde (equipamentos/mobiliário em geral/motores de popa/ 

barcos/equipamentos de informática, veículos, etc.).  

                                                           

2 Dados do SIASI registram uma população indígena de 738.624 (SIASI 2016) 
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O quadro A.3.3.2.3 demonstra os percentuais de empenho ocorridos em 2016 por grupo de despesas 

das ações orçamentárias sob a responsabilidade da SESAI. 

Quadro A.3.3.2.3 – Percentual de empenho das ações orçamentárias por grupo de despesas no exercício de 2016  

Ação 

Orçamentária 
Grupo despesa Dotação Empenhado % Emp 

20YP 
3 CUSTEIO 1.363.800.000,00 1.194.693.362,00 87,6% 

4 INVESTIMENTO 68.960.000,00 57.653.926,00 83,6% 

7684 
3 CUSTEIO 25.000.000,00 19.459.814,00 77,8% 

4 INVESTIMENTO 28.000.000,00   13.579.412,00 48,5% 

TOTAL 1.485.760.000,00 1.285.386.514,00 86,5% 

Fonte: Tesouro Gerencial e Caderno de Execução SPO em 23.03.2017 

A execução da ação 20YP atingiu 87,4% de execução, sendo 87,6% referente a custeio e 83,6% 

referente a despesas de investimentos, ambas considerando as despesas inscritas em restos a pagar. 

Essas despesas não chegaram a atingir o percentual de 100% devido a falta de “limite para 

empenho”. A dotação orçamentária foi executada em consonância com o Decreto nº 8.670 de 

12.2.2016 e alterações, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o 

cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2016.    

A execução da ação 7684 – Saneamento Básico em Aldeias atingiu 62,3% de execução, sendo 

77,8% em custeio e 48,5% em investimento também não alcançou 100%. 

Quanto aos Restos a Pagar, houve a inscrição e reinscrição de restos a pagar de anos anteriores, no 

total de R$ 425.453.426,38(quatrocentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três 

mil, quatrocentos e vinte e seis reais, trinta e oito) no início do exercício de 2016, excetuando-se as 

emendas parlamentares. No total, a execução orçamentária e financeira refletida do programa 2065 

– Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, em valores empenhados e pagos 

alcançaram 87,4%. A aplicação dos créditos concedidos visou à promoção da Atenção Integral dos 

Povos Indígenas, tendo como referência as metas do Programa do PPA 2016-2019, e a 

possibilidade de empenho de todas as despesas, se não fosse os fatores interveniente citados abaixo. 

O gráfico 2 destaca a execução orçamentária das ações considerando as três fases das despesas: 

Empenho, Liquidação e Pagamento. 

Gráfico 2 – Execução Orçamentária da SESAI no exercício de 2016  

 

AÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 

20YP 1.252.347.288,00 1.170.817.106,00 1.158.709.432,00 

7684 33.039.226,00 25.048.661,00 23.764.486,00 

Fonte: Tesouro Gerencial em 03.03.2017 
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3.3.3. Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário 

As dificuldades encontradas no exercício 2016 que impactaram no alcance de algumas metas, 

podem ser traduzidas pelo contexto econômico vivenciado no país durante todo o exercício. O 

Orçamento Anual – LOA/2016 foi sancionado em janeiro, e com a queda na arrecadação do país, o 

decreto de execução orçamentária e financeira contingenciou limite orçamentário por meio das 

despesas discricionárias da saúde, onde se encontra todas as ações orçamentárias da SESAI, e 

contingenciou, também, o limite financeiro. Destacam-se também outros fatores que de certa forma, 

direta ou indiretamente, prejudicaram o desempenho orçamentário, tais como a morosidade nos 

processos licitatórios em decorrência da quantidade insuficiente de recursos humanos na área meio 

de alguns DSEI, que ficaram prejudicados com a publicação do Decreto nº 8.901/2016 que aprova a 

Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de 

Confiança do Ministério da Saúde em cumprimento à Medida Provisória nº  731, de 10 de junho de 

2016, convertida na Lei nº 13.346/2016 onde prescreve o seu Art. 2º: 

§1º  Somente poderão ser designados para as FCPE servidores ocupantes de cargos efetivos 

oriundos de órgão ou entidade de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.  

§ 2º  As FCPE destinam-se ao exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento 

nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo Federal e conferem ao servidor o conjunto 

de atribuições e responsabilidades correspondentes às competências da unidade prevista na 

estrutura organizacional do órgão ou da entidade. 

3.3.4. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos 

Neste subitem serão demonstradas as descentralizações de recursos para outros órgãos e entidades, 

públicas ou privadas, para a execução de ações ou atividades de responsabilidade da SESAI 

conforme os quadros A.3.3.4.1 e A.3.3.4.2 deste relatório de gestão. Os outros quadros solicitados 

pelo TCU conforme as orientações do sistema e-Contas não foram preenchidos por esta unidade. As 

justificativas do não preenchimento dos referidos quadros encontram-se na análise crítica deste 

subitem. Também não foi informado o subitem referente às informações sobre a estrutura de 

pessoal para análise das prestações de contas, tendo em vista que o concedente das transferências é 

o Fundo Nacional de Saúde (FNS), a quem compete a análise e aprovação das referidas prestações 

de contas. Não há pessoal no âmbito desta unidade para análise das prestações de contas, conforme 

foi devidamente registrado no sistema e-Contas.    

Quadro A.3.3.4.1 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundo Nacional de Saúde 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados  
Montantes Repassados no Exercício (em R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênio - - - 484.349.417,65 677.087.578,29 526.674.260,15 

Contrato de Repasse - - - - - - 

Termo de Execução 

Descentralizada 
01 03 02 27.806.946,00 7.916.374,00 24.865.918,14 

Termo de 

Compromisso 
- - - - - - 

Totais 01 03 02 512.156.363,65 685.003.952,29 551.540.178,29 

Fonte: SICONV/GESCON 

As Entidades conveniadas apresentaram contas no exercício de 2014, relativas aos convênios 

encerrados no final de 2013. 
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Quadro A.3.3.4.2 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de 2016 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundo Nacional de Saúde 

Contas apresentadas ao repassador no exercício 

de 2016 

Instrumentos 

Convênios 

Contratos 

de 

Repasse 

Termo de 

Execução 

Descentralizada 

Termo de 

Compromisso 

Contas 

Analisadas 

Quantidade Aprovada 3 - - -  

Quantidade Reprovada 5 - - -  

Quantidade de TCE instauradas  - - - -  

Montante repassado (R$)  260.664.859,88 - - -  

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 21 - - -  

Montante repassado (R$)  545.418.253,35 - - -  

Fonte: SICONV/GESCON 

Análise Crítica: 

Os convênios de saúde indígena, celebrados em 2013, mantiveram-se vigentes, tendo sido ajustados 

seus planos de trabalho, com base no valor repactuado de   R$ 773.925.929,04 (Setecentos e setenta 

e três milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais, quatro centavos), 

destinado a cobrir despesas de saúde indígenas, em caráter complementar, no exercício de 2016. 

Numa comparação de valores (2015 – 2016), o aporte para o exercício de 2016 apresenta um 

acréscimo de R$ 68.675.355,75 (Sessenta e oito milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos 

e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).  Este acréscimo de 9,7%, se deve diretamente 

as novas contratações de 183 profissionais e reajuste salarial referente a convenções coletivas de 

trabalho. 

O valor repassado às entidades em 2016 foi de R$ 484.349.417,65 (Quatrocentos e oitenta e quatro 

milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais, sessenta e cinco centavos).  

Neste total está incluído o valor de R$ 89.466.932,52 (Oitenta e nove milhões, quatrocentos e 

sessenta e seis   mil, novecentos e trinta e dois reais, cinquenta e dois   centavos), referente ao 

exercício de 2015, que por falta de limite orçamentário foi empenhado e pago em 2016.  

Diante das dificuldades orçamentárias em nível de Ministério, houve necessidade de realinhamento 

do cronograma de desembolso dos convênios de saúde indígena, que do valor pactuado para o 

exercício de 2016, ficou reprogramado para 2017 R$ 379.043.443,91 (Trezentos e setenta e nove 

milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais, noventa e um centavos).  

Vale registrar ainda que em relação aos convênios de saúde indígena, celebrados em 2011, com 

vigência até 31/12/2013, conforme consulta no sistema SICONV, suas prestações de contas foram 

apresentadas em 2014, com a seguinte situação: 

 03 prestações de contas Aprovadas; 

 05 prestações de contas Aprovadas com ressalvas; 

 05 prestações de contas reprovadas; 

 21 prestações de contas em análise. 

Quadro A.3.3.4.2 -  Situação da análise das contas prestadas. Trata-se de convênios celebrados em 

2011 que apresentaram prestação contas em 2014, conforme sistema SICONV. Das contas 

analisadas, cinco (05) não figuram no quadro e foram aprovadas com ressalvas, totalizando R$ 

166.629.019,74 (Cento e sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e nove mil, dezenove reais e 

setenta e quatro centavos).  
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Ainda sobre o quadro A.3.3.4.2 informa-se que o TC – Termo de Cooperação nº 67/2011 – OPAS, 

foi celebrado em 2011 e está vigente até 17/07/2021, desta forma, embora sejam apresentadas 

prestações de contas parciais, a análise final só ocorrerá após encerramento da vigência. Quanto aos 

Termos de Execuções Descentralizados a análise e aprovação das contas é   feita pelo órgão de 

controle, diretamente no sistema SIAFI. 

O não preenchimento do quadro solicitado no sistema e-Contas, relacionado ao perfil dos atrasos na 

análise das contas prestadas por recebedores de recursos, justifica-se pela ausência de competência 

da SESAI para análise e aprovação das prestações de contas das referidas transferências. Tais 

convênios de saúde indígena celebrados em 2011, conforme Edital de Chamamento Público nº 

01/2011, tiveram vigência até 31/12/2013. O concedente das transferências é o Fundo Nacional de 

Saúde, a quem compete a análise e aprovação das referidas prestações de contas. Como Gestor 

financeiro do Sistema único de Saúde SUS, segue as diretrizes de gestão descentralizada para 

repasses de recursos destinados à execução das ações de saúde em prol da sociedade brasileira. 

Diante do exposto e ainda o fato das análises das contas serem feitas nas diversas Unidades da 

Federação por meio das Divisões de Convênios do Núcleo Estadual (DICON), ligadas ao Fundo 

Nacional de Saúde e ainda, o fato de que o SICONV não registra o andamento dessas análises, esta 

unidade não dispõe das informações necessárias ao preenchimento do quadro em referência. 

Também foi celebrado no exercício de 2016 o Termo de Execução Descentralizada nº 004/2016 - 

Ministério da Defesa, no valor de R$ 4.999.946,00 (Quatro  milhões, novecentos e noventa e nove 

mil,  novecentos e quarenta e seis reais), com o objetivo de apoio logístico das Forças Armadas à 

Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, visando a realização de ações de saúde em 

comunidades indígenas de difícil acesso, por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Parintins, Bahia e outros a serem definidos entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa no 

curso do exercício, visando o fortalecimento do Sistema único de Saúde – SUS, em parceria com a 

Associação Expedicionários da Saúde (EDS) e a Organização Não Governamental do Sertão. 

Registra-se ainda que foi executado o valor de R$ 22.807.000,00 (Vinte e dois milhões, oitocentos e 

sete mil reais), liberado em 2016, referente ao TC nº 67/2011, com a Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS).   

3.3.5. Informações sobre a execução das despesas 

Neste subitem cumpre demonstrar a consolidação da execução da despesa pelas unidades gestoras 

(UG) que compõem o contexto da SESAI. Foi estruturada em duas partes: por modalidade de 

licitação ou contratação e por grupo e elemento de despesa. Para a apresentação das informações 

foram elaborados os quadros A.3.3.5.1 e A.3.3.5.2, ambos, seguidos de análise crítica da realização 

dessas despesas. 
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Quadro A.3.3.5.1 – Despesas por modalidade de contratação 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2016 % 2015 % 2016 % 2015 % 

1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d) 536.638.088,96 

 

44,91 442.965.088,89 

 

35,91 527.816.315,25 

 

44,68 442.256.870,67 

 

35,59 

a) Convite 142.703,69 0,03 45.830,58 0,01 142.703,69 0,03 45.830,58 0,01 

b) Tomada de Preços 15.780.447,90 2,94 10.946.776,97 2,47 14.896.879,05 2,82 10.946.776,97 2,48 

c) Concorrência 16.838.561,51 3,14 8.641.467,44 1,95 16.547.919,67 3,14 8.641.467,44 1,95 

d) Pregão  503.876.375,86 93,90 423.331.013,90 95,57 496.228.812,84 94,02 422.622.795,68 95,56 

2.Contratações Diretas (h+i) 68.203.287,68 5,71 68.207.616,73 5,53 64.549.567,47 5,46 68.088.539,51 5,48 

h) Dispensa 56.876.389,46 83,89 58.340.071,19 85,53 53.291.359,45 82,56 58.340.071,19 85,68 

i) Inexigibilidade 11.326.898,22 16,61 9.867.545,54 14,47 11.258.208,02 17,44 9.748.468,32 14,32 

3. Regime de Execução Especial (j) 32.089,81 0,003 13.545,67 0,001 32.089,81 0,003 13.545,67 0,001 

j) Suprimento de Fundos 32.089,81 0,003 13.545,67 0,001 32.089,81 0,003 13.545,67 0,001 

4. Pagamento de Pessoal (l) 8.942.007,49 0,75 10.951.300,27 0,89 8.940.167,05 0,76 9.805.144,22 0,79 

l) Diárias 8.942.007,49 0,75 10.951.300,27 0,89 8.940.167,05 0,76 9.805.144,22 0,79 

5. Outros 581.003.195,33 48,63 711.523.876,60 57,68 580.088.679,41 49,10 722.465.945,97 58,14 

6. Total (1+2+3+4+5) 1.194.818.669,27 100 1.233.661.428,16 100 1.181.426.818,99 100 1.242.630.046,04 100 

Fonte: Tesouro Gerencial 10.03.2017    
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Quadro A.3.3.5.2 – Despesas por grupo e elemento de despesa 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

3. Outras Despesas Correntes 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

3350.43 – Transferências a 

Instituições Privadas s/fins lucrativas-

Subvenções Sociais(Convênios)  484.349.417,65 749.480.973,31 484.349.417,65 658.595.109,41 0,00 18.492.197,04 484.349.417,65 18.492.196,88 

3390.39 – Outros Serviços de 

Terceiros-PJ- Op.Int.Orçamentária 189.708.066,19 140.982.663,00 171.159.452,86 135.841.744,89 18.549.613,33 4.898.946,11 170.123.986,29 4.069.284,58 

3390.37 – Locação de mão-de-obra. 184.951.964,42 144.900.725,92 173.338.791,85 142.573.707,94 11.613.172,57 2.491.063,71 170.353.579,34 2.139.164,36 

3390.33 – Passagens e despesas com 

locomoção 148.331.127,12 117.877.735,89 136.950.748,95 111.149.316,64 11.371.378,17 7.171.828,68 130.588.001,35 6.351.298,67 

Demais elementos do grupo 182.247.075,59 167.030.745,90 166.824.102,93 148.977.269,87 15.430.972,66 12.221.179,12 165.778.093,80 8.045.233,10 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

4490.52 – Equipamento e Material 

Permanente. 35.502.074,99 23.973.352,20 15.261.435,23 19.075.620,05 20.240.639,76 22.241.582,49 14.859.802,81 20.496.051,02 

4490.51 – Obras e Instalações  25.345.430,15 25.599.109,45 21.800.697,98 17.371.008,16 3.544.732,17 53.233.425,57 21.524.091,61 32.019.879,22 

4490.39 – Outros Serviços de 

Terceiros PJ-OP.INT.ORC. 85.360,00 77.751,50 85.360,00 77.651,50 0,0 143.162,95 85.360,00 68.586,00 

Fonte: Tesouro Gerencial em 10.03.2017 e Caderno de Execução SPO/SE/MS em 23.01.2017 
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Análise crítica da realização da despesa 

As contratações realizadas nas modalidades Tomada de Preços e Concorrência, constata-se um 

aumento das despesas liquidadas no exercício de 2016 quando comparado ao exercício de 2015, no 

valor de R$ 11.326.898,22 (onze milhões, trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais 

e vinte e dois centavos) e R$ 16.838.561,51(dezesseis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, 

quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), respectivamente.  

A Lei 8.666/93, regulamenta e determina sobre as hipóteses de sua inexigibilidade a compras de 

materiais e equipamentos que sejam fornecidos com exclusividade por uma única empresa, produtor 

ou representante comercial, e esse tipo de contratação é muito comum na saúde indígena, devido à 

especificidade e acesso a distribuição de determinadas compras. Ressalta-se que, essa contratação 

foi realizada a fim de evitar a descontinuidade dos serviços de transporte (locomoção das equipes 

médicas em ações de saúde, que são desenvolvidas em regiões dispersas e de difícil acesso, 

translado de pacientes entres os Polos – Base, CASAI e os hospitais nos diversos municípios do 

país, e abastecimento de barcos, veículos e geradores de energia principalmente nos Polos Base da 

região norte, bem como para o exercício do trabalho de acompanhamento de convênios e obras 

sanitárias desenvolvidas e respectivas ações Administrativas e Operacionais) no âmbito da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena, considerados essenciais para o desenvolvimento das suas 

atividades.   

Quanto aos elementos de despesas mais utilizados pela SESAI destacam-se às Transferências a 

Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (Convênios); Locação de Mão de Obra; Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica; seguidas de Passagens e Despesas com Locomoção. 

No elemento de despesa Locação de Mão de Obra são apropriadas as despesas destinadas ao apoio 

administrativo, secretariado, recepcionista, limpeza, vigilância, artífice, copeirarem e demais 

contratações necessárias para as ações administrativas dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

A elaboração dos Contratos é regulamentado por meio de clausula contratual a previsão de 

readequação orçamentária por conta de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que se configura 

um ato jurídico pactuado entre sindicatos de empregadores e de empregados para o estabelecimento 

de regras nas relações de trabalho em todo o âmbito das respectivas categorias (econômica e 

profissional) e que pode variar até 25% do valor inicial contratado. Portanto as Convenções 

Coletivas de Trabalho acabam por justificar a variação nessa natureza de despesa. 

No elemento de despesa Serviços de Terceiros – PJ, do grupo Despesas Correntes, são apropriadas 

as despesas orçamentárias com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais 

como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de 

comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive 

despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); 

locação de equipamentos e materiais permanentes; software; conservação e adaptação de bens 

imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e 

higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; 

despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche 

(exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros 

congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não 

tributárias.  

No elemento Passagens e Despesas com Locomoção são apropriadas as despesas relacionadas à 

aquisição de passagens (aéreas, terrestres e fluviais), locação de veículos e fretamento aéreo. As 

contratações são feitas por meio de contratos celebrados, em sua maioria, pelos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas cujo objeto é promover o deslocamento dos servidores, equipes 

Multidisciplinares de Saúde, bem como o deslocamento dos indígenas e seus acompanhantes para 

atendimento nas Redes Hospitalares de Média e Alta complexidade nos Estados e Municípios. As 

três modalidades: passagem, locação de Veículos e Fretamento Aéreo são utilizadas para colocar as 
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Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena nas aldeias para realizar o atendimento básico a 

população indígena, transportar pacientes e acompanhantes para serem atendidos na rede do 

Sistema Único de Saúde (SUS) na média e alta complexidade, e garantir também a supervisão em 

área dos profissionais da área do saneamento e estruturação dentre outras.  

As despesas de investimentos são necessárias ao planejamento e execução de obras de edificações e 

saneamento básico em aldeias indígenas, aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente, constituição ou aumento do capital do Estado que não sejam de caráter comercial ou 

financeiro, incluindo-se as aquisições de imóveis considerados necessários à execução de tais obras. 

No elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – PJ são apropriadas as despesas com as 

contratações de empresas que realizam o serviço de plotagem; empresas especializadas em 

elaboração de projetos, topografia e todas as demais despesas ligadas às obras de edificações e 

saneamento.  

Embora não esteja entre as três maiores naturezas de despesa empenhadas/pagas, a natureza 

3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores, teve os valores de empenhados e pagos de R$ 

83.326.779,02 e R$ 82.567.681,50, respectivamente, motivado pela insuficiência de limite para 

empenho. 

Por fim, ressalte-se que a execução orçamentária/financeira do exercício de 2016 foi embasada pelo 

Decreto nº 8.670/2016 e alterações, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, 

estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2016. 

3.3.6. Suprimento de Fundo, Contas tipo B e CPGF 

Neste subitem serão demonstradas as informações sobre a concessão de suprimento de fundos pelos 

instrumentos de que dispõe a SESAI. As despesas realizadas por meio de suprimento de fundos 

serão demonstrada por meio dos demonstrativos dos quadros A.3.3.6.1, A3.3.6.2 e A.3.3.6.3, 

ambos, seguidos de análise crítica. A SESAI utiliza somente o Cartão de Pagamentos do Governo 

Federal, nas modalidades “saque” e “fatura”. 

Quadro A.3.3.6.1 – Concessão de suprimento de fundos 

Exercício 

Financeiro 

Unidade Gestora (UG)  

do SIAFI 

Meio de Concessão 
Valor do maior 

limite individual 

concedido 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  Valor Total 

2016 

257027 DSEI Manaus 01 3.650,00 4.000,00 

257030 DSEI Parintins 02 3.150,00 3.150,00 

257046 DSEI Potiguara 01 710,00 710,00 

257047 DSEI Pernambuco 01 3.652,00 8.000,00 

257049 DSEI Porto Velho 02 1.594,49 1.690,32 

257054 DSEI Tocantins 04 19.273,48 21.865,00 

2015 

257039 DSEI Cuiabá 02 374,89 238,39 

257048 DSEI Litoral Sul 01 526,00 526,00 

257046 DSEI Potiguara 02 3.140,95 3.140,95 

257049 DSEI Porto Velho 01 1.200,00 1.200,00 

257054 DSEI Tocantins 02 8.368,71  8.000,00 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) 
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Quadro A.3.3.6.2 – Utilização de suprimento de fundos 

Exercício 

Unidade Gestora (UG)  

do SIAFI 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total 

(a+b) Código Nome ou Sigla Quantidade  
Valor dos Saques  

(a) 

Valor das Faturas 
(b) 

2016 

257027 DSEI Manaus 01  3.858,50 3.858,50 

257030 DSEI Parintins 02  3.150,00 3.150,00 

257047 DSEI Pernambuco 01  3.652,00 3.652,00 

257046 DSEI Potiguara 01  710,00 710,00 

257049 DSEI Porto Velho 01  1.594,49 1.594,49 

257054 DSEI Tocantins 03  19.273,48 19.273,48 

2015 

257039 DSEI Cuiabá 02 238,39 136,50 374,89 

257048 DSEI Litoral Sul 01 

 

526,00 526,00 

257049 DSEI Porto Velho 01 1.200,00  1.200,00 

257046 DSEI Potiguara 02  3.140,95 3.140,95 

257054 DSEI Tocantins 02  8.368,71 8.368,71 

Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal 

 

 

Quadro A.3.3.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de 2016 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

 

257027 

 

DSEI Manaus 

3390.30 

 

24 434,30  

25 969,00 

26 385,55 

42 211,15 

3390.39 17 1.650,00 

 

257030 

 

DSEI Parintins 
3390.39 

16 1.800,00 

19 1.350,00 

257046 DSEI Potiguara 3390.30 10 710,00 

257047 DSEI Pernambuco 3390.39 67 3.652,00 

 

257049 

 

DSEI Porto Velho 3390.30 

09 862,49 

26 732,00 

 

 

 

 

 

 

 

257054 

 

 

 

 

 

 

 

DSEI Tocantins 
3390.30 

16 2.040,00 

17 285,00 

19 1.667,54 

24 7.885,94 

25 252,00 

26 1.642,66 

28 19,80 

20 5.480,54 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) 

Análise Crítica: 

A Portaria n.º 519, de 07 de maio de 2015, estabeleceu o regime especial de execução para a 

concessão e a aplicação de suprimento de fundos no âmbito do Ministério da Saúde/SESAI, com o 

propósito de atender às especificidades decorrentes da assistência à saúde indígena, bem como, à 

capacitação na utilização de suprimento de fundos e Cartão de Pagamento do Governo Federal 

(CPGF).   
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A operacionalização do suprimento de fundos e do CPGF é realizada pelos DSEI, no âmbito da 

SESAI, por meio de acompanhamento, seja em períodos quinzenais e/ou mensais, mediante 

planilhas instrumentalizadas pelo Sistema de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI).  

A situação geral da prestação de contas de todos os DSEI envolvidos na concessão de suprimento 

de fundos no exercício de 2016, análogo ao de 2015, apresentou acréscimo de 42% em pagamentos 

de bens, serviços e despesas autorizadas e 38% de gastos na utilização do CPGF: modalidade fatura, 

não havendo lançamento na modalidade saque. Ressalta-se que a liberação do valor de maior limite 

individual concedido foi: 33% maior que a do exercício anterior, assim, infere-se que o aumento de 

gastos foi proporcional ao aumento de receitas disponíveis para os DSEI. 

O quadro de classificação dos gastos (A.4.3.3.6.3) descreve a contabilidade das despesas em função 

do objeto dispendido para atender às especificidades da assistência à saúde indígena, 

proporcionando assim, maior transparência e controle para a Administração Pública Federal. 

Em síntese, as despesas foram realizadas dentro do orçado e prazo estabelecido, não havendo, 

portanto, contas impugnadas e respeitando as determinações da Portaria n.º 519 de 07 de maio de 

2015. 

3.4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

Este subitem visa a identificação dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar 

o desempenho da SESAI. No exercício de 2015 a SESAI iniciou a construção do seu Mapa de 

Indicadores Estratégicos. Alguns desses indicadores serviram de referência para avaliação dos 

Planos Distritais de Saúde Indígena 2016-2019, que, conforme mencionado, só foram homologados 

em dezembro de 2016.  

O referido mapa engloba 08 dimensões: 1- Impacto; 2- Acesso e Cobertura de Saúde; 3- 

Saneamento Ambiental; 4- Força de Trabalho; 5- Estrutura; 6- Gestão; 7- Articulação 

Interfederativa e 8- Controle Social, ambos, correlacionados aos eixos de atuação dos PDSI 2016-

2019, num conjunto de 48 indicadores. Ocorre que, na sua maioria, a fonte de coleta é o sistema 

SIASI, e conforme amplamente mencionado neste relatório, especialmente no subitem 3.1, em 

alguns de seus módulos apresentam divergências nas bases cadastrais, problemas técnicos nos fluxo 

de alimentação dos níveis locais para o nível federal, nexos de temporalidade entre 

acompanhamento dos indígenas e registros da informação no sistema, além das limitações de 

infraestrutura tecnológica e limitações de conectividades em áreas de difícil acesso. Outro fator 

relevante reside na ausência de um processo sistemático de acompanhamento e monitoramento dos 

PDSI, o mesmo se aplicando aos indicadores, os quais apresentaram algumas inconsistências na 

apuração dos resultados observados no exercício de 2016. Para o equacionamento dessas 

dificuldades a SESAI optou em apresentar um conjunto de 19 indicadores possíveis cuja a fonte 

necessariamente não é somente o SIASI, mas as planilhas de monitoramento utilizadas pelas áreas 

técnicas e outros sistemas utilizados pelo Ministério da Saúde. O quadro A.3.4.1 demonstra os 

indicadores adotados pela SESAI para avaliação do desempenho da sua gestão.  
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Quadro A.3.4.1 – Conjunto de Indicadores da SESAI 

Dimensão Subdimensão Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Alcançado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

1. Impacto 

Mortalidade 
Coeficiente de mortalidade 

Infantil Indígena. 
43,46/1000 34,76/1.000 33,26/1000 Anual 

(Número de óbitos de residentes com menos de um 

ano de idade/Número de nascidos vivos de mães 

residentes) x 1000 

Morbidade 

Incidência Parasitária Anual 

(IPA) de Malária nos 25 

Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas da Amazônia Legal. 

78/1000 9,9/1.000 49/1000 Anual 
(Número de exames positivos de malária/Número 

total de habitantes) x 1000 

Percentual de Déficit 

Nutricional em crianças 

indígenas < 5 anos. 

8,8%  7,13% 6,33% Mensal  

(Número de crianças indígenas < 5 anos com 

déficit nutricional/Número total de crianças 

indígenas < 5 anos acompanhadas) X100 

Percentual de baixo peso em 

gestantes indígenas. 
12,4%  8,95% 9,19% Mensal 

(Número de gestantes indígenas com baixo 

peso/Número total de gestantes acompanhadas) 

X100 

2. Acesso e 

Cobertura 

Saúde da 

criança 

Proporção de crianças menores 

de 6 meses com aleitamento 

materno exclusivo (AME <6m). 

68% 72% 38,64% Mensal 

(nº de crianças menores 6 meses em aleitamento 

exclusivo sobre o nº total de crianças menores de 6 

meses) x100 

Medicamentos 
Porcentagem de abastecimento 

de medicamentos 
57% 81-100% 58% Mensal 

nº de itens do elenco básico padronizado da saúde 

indígena com estoque superior a 90 dias de 

consumo sobre o nº total de itens do elenco básico 

(x100) 

3. Saneamento 

Ambiental 

Água 

Percentual de aldeias com 

tratamento de água. 
36,50 36,50 32,52 Anual 

(Quantidade de aldeias que possuem tratamento de 

agua / Quantidade de aldeias com Sistema de 

Abastecimento) x 100 

Proporção de aldeias com 

sistemas de abastecimento de 

água monitorados. 

- - 3% Anual 

(Número de aldeias com SAA com MQAI 

implantado / Número total de aldeias com 

abastecimento de água do DSEI) x 100 

Resíduos 

sólidos 

Proporção de aldeias com 

destino adequado de resíduos 

sólidos 

- - 0,16% Anual 
(Número de aldeias com destinação adequada de 

resíduos / Número total de aldeias) x 100 

5. Estrutura Equipamentos 

Proporção de DSEI com 

funcionamento de rede lógica e 

internet 

- 100% 67% Anual 

nº de estabelecimentos (DSEI sede) que possuem 

rede lógica em funcionamento sobre o nº total de 

DSEI (x100) 
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6. Gestão 

Sistema de 

Informação 

Proporção de implementação do 

SIASI 
- 100% 64% Mensal 

nº de estabelecimentos com o SIASI atualizado e 

em operação sobre o nº total de pontos de digitação 

(x100) 

Proporção de implementação do 

sistema Hórus 
38% 100% 40% Mensal 

nº de estabelecimentos com o Sistema Hórus em 

operação sobre o nº total de estabelecimentos com 

farmácia (x100) 

Orçamento 

Proporção de execução 

orçamentária 
91,31% 100% 86,51% Anual 

(Volume de recursos empenhados sobre o volume 

da dotação orçamentária final) x100 

Proporção de execução 

financeira 
82,17% 100% 92% Anual 

(Volume de recursos pago sobre o Volume de 

recursos empenhados) x100 

7. Articulação 

Interfederativa 
Pactuação 

Proporção de estabelecimentos 

de saúde no CNES. 
65% 100% 76% Mensal 

[nºde estabelecimentos de saúde (UBSI, Pólos 

Base, CASAI) inseridos no CNES sobre nº total de 

estabelecimentos de saúde (UBSI, Pólos Base, 

CASAI)] x100 

8. Controle 

Social 

Participação e 

Influência 

Proporção de reuniões de 

Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena realizadas 

89 

103 110 Anual 

 Número de reuniões realizadas pelos CONDISI. 

Proporção de reuniões de 

Conselhos Locais de Saúde 

Indígena realizadas 

638 

675 542 Anual 

 Número de reuniões realizadas pelos CLSI. 

Formação e 

Qualificação 

Proporção de capacitações de 

conselheiros Distritais de Saúde 

Indígena realizadas 

- 54 24 Anual 
Número de capacitações realizadas pelos 

CONDISI. 

Proporção de capacitações de 

conselheiros Locais de Saúde 

Indígena realizadas 

- 238 126 Anual Número de capacitações realizadas pelos CLSI. 

Fonte: DASI  /  DSESI  /  DGESI  /  ACS/GAB /  CGPO 
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Análise Geral 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil em 2016 é de 33,26 por mil nascidos vivos. Os dados 

informados são preliminares, considerando as dificuldades amplamente relatadas em relação ao 

SIASI e as diversas dificuldades logísticas e culturais inerentes a realização da atenção à saúde em 

Terras Indígenas. O fechamento oficial dos dados depende do envio das informações por todas as 

unidades alimentadoras, bem como da revisão das informações registradas, processo ainda em 

andamento. Pode-se notar uma demora no registro de dados no sistema de informação de 

aproximadamente 02 (dois) anos nos valores, uma vez que o processo de qualificação dos dados é 

um processo complexo e demorado, o que ainda ocasiona uma subnotificação de nascimentos e 

óbitos. Portanto, a inserção dos dados de nascimentos e óbito no SIASI, por parte dos DSEI, ainda 

não atingiu a frequência e cobertura ideal de registro bem como a qualificação das informações, 

tendo em vista que para o fechamento dos dados envolve diversas etapas: captação do dado, 

alimentação, qualificação e tratamento. Tal atraso prejudica o cálculo e a análise de indicadores e 

das taxas o que desencadeia uma subenumeração de dados em comparação com as médias históricas 

de mortalidade. 

Vale ressaltar que a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), é a gestora nacional do Sistema 

de Informação de Mortalidade (SIM) e do Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC), e 

estabelece o prazo de até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, para divulgação 

em caráter definitivo dos dados de nascimento e óbito, conforme Portaria Nº 116, de 11 de fevereiro 

de 2009. A referida portaria reforça o entendimento de que o processo de atualização e qualificação 

das informações de óbito e nascimento no SIASI ainda está em andamento, não sendo adequada a 

utilização da informação do CMI extraído nesse período. 

No campo das morbidades, mister se faz alguns esclarecimentos acerca do monitoramento dos casos 

de malária, do percentual de déficit nutricional em crianças indígenas < 5 anos e de baixo peso em 

gestantes indígenas.  

O monitoramento dos casos de malária é realizado em 25 distritos pertencentes a região Amazônica, 

destes, cinco unidades não apresentaram casos de malária a partir do ano de 2014, e por esse motivo 

foi considerado a Incidência Parasitária Anual (IPA) de somente 20 distritos. Na avaliação dos 

dados referente à população indígena sob a responsabilidade sanitária da SESAI, a redução no 

exercício de 2016 (IPA 49/1000 hab.) foi de 18% da IPA em relação ao ano de 2015 (IPA 

59,6/1000 hab.). Considerando o número de casos notificados também é possível observar uma 

redução significativa de 21.811 casos de malária notificados em 2016 em relação aos 26.677 casos 

de malária notificados em 2015. 

Com intuito de fomentar a inserção dos dados de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) no 

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), a SESAI disponibilizou durante o 

ano de 2015, diretrizes e orientações com objetivo alinhar o fluxo de informação e fomentar a 

inserção dos dados coletados no módulo de VAN do SIASI 4.0. Para o cálculo dos indicadores da 

situação nutricional, cabe observar que foram consideradas a situação nutricional do último 

atendimento cadastrado no sistema. Deste modo, a inserção dos dados de acompanhamento do 

estado nutricional de crianças menores de 5 anos e de gestantes no módulo de Vigilância Alimentar 

e Nutricional do SIASI, também possibilitou a extração dos dados de aleitamento materno, déficit 

nutricional de crianças e percentual de baixo peso em gestantes. Vale ressaltar que o módulo de 

VAN ainda se encontra em processo aprimoramento e qualificação dos fluxos de registro e 

alimentação dos dados, apresentando uma subnotificação quando comparados com o 

monitoramento local. O índice de referência pactuado no PPA foi baseado em dado de planilhas de 

monitoramento disponibilizadas sistematicamente ao DASI/SESAI pelos DSEI, no exercício de 

2014. 
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Para redução de déficit nutricional nas aldeias são realizadas ações de fortalecimento das ações de 

Vigilância Alimentar e Nutricional como: Incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses e complementar até os 2 anos de idade, principalmente com mães (em especial as 

adolescentes), parteiras, avós e matriarcas em busca de uma melhor aceitabilidade e entendimento; 

realização de capacitação dos profissionais sobre a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – 

EAAB e a estratégia de Atenção as Doenças Prevalentes na Infância – AIDPI; Oficina Culinária de 

Aproveitamento Integral do Alimento e do cuidado com a criança menor de 5 anos para mães e 

cuidadores, conscientizando sobre a importância de uma alimentação saudável nessa fase da vida, 

incentivando o consumo de alimentos encontrados na aldeia e orientando os prejuízos causados pela 

introdução de alimentos industrializados (processados e ultraprocessados). A EMSI realiza o 

acompanhamento semanal dessas crianças e gestantes, principalmente quando estão recebendo 

suplementação alimentar e caso seja necessário, intensificam com busca ativa. Para justificar os 

desempenhos apresentados, os DSEI relataram como dificuldade a subnotificação das informações 

no SIASI, o dado de déficit nutricional em crianças e baixo peso em gestantes de alguns distritos 

não condiz com a realidade local.  

Especificamente uma dificuldade relatada no acompanhamento das gestantes com baixo peso, foi 

consumo regular de bebidas com alto teor alcoólico, o que dificulta a recuperação nutricional e 

também, as gestantes adolescentes, por já engravidarem com baixo peso. Apesar do indicador de 

baixo peso em gestantes apresentar um índice alto, percebe-se uma transição nutricional para 

sobrepeso/obesidade, pois foi relatado o crescimento do consumo de alimentos industrializados nas 

aldeias. 

No campo do acesso e cobertura, destaca-se a proporção de crianças menores de 6 meses com 

aleitamento materno exclusivo e medicamentos. Para o alcance do índice previsto, os distritos 

relataram que o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é incentivado por meio de ações de 

Educação em Saúde, como, palestras (aldeia e CASAI) com vídeos e apresentações fomentando a 

importância, incentivando e promovendo o AME, informando os benefícios do aleitamento materno 

tanto para a mãe quanto para o crescimento e desenvolvimento adequado da criança,  e também é 

realizado rodas de conversa com orientações para toda comunidade. Contudo, sendo direcionado 

para as mulheres durante a gestação e após o nascimento da criança, caso necessário, é realizado 

também o atendimento individualizado. O envolvimento de todos os setores da Divisão de Atenção 

à Saúde Indígena – DIASI/DSEI e das EMSI corroboraram na sensibilização da população 

indígena. Ainda como estratégia de valorização da AME, no mês de agosto é realizado o “agosto 

dourado”, considerado o mês do aleitamento materno e da adaptação da Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil - EAAB. Dentre as dificuldades relatadas pelos DSEI para justificar os 

desempenhos apresentados, as que mais se destacam foram: a subnotificação dos dados do SIASI, 

demora na desfragmentação dos lotes e baixa mão de obra, tornando assim, o índice observado no 

SIASI não condizente com o monitoramento local. Ainda descreveram como dificuldades para a 

AME, o desmame precoce com a introdução leites industrializados, inclusão de alimentos antes da 

criança completar seis meses e aldeias muito próximas a centros urbanos, contribuindo para a 

descaracterização cultural. Fatores logísticos também foram citados, compreendendo a não entrada 

em área por problemas no transporte terrestre e fluvial, falta de veículos e mudança de gestão 

administrativa, fatores esses amplamente mencionados neste relatório de gestão.  

No caso de medicamentos, foi previsto o índice de 81-100% de abastecimento. Como esse 

indicador é mensal, foi inserido o resultado referente ao mês de dezembro de 2016. O nível central 

da SESAI, em Brasília, realiza licitações (conduzidas pelo Departamento de Logística em Saúde - 

DLOG/SE/MS) para aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento dos DSEIs, além das 

licitações feitas nestes. Essas aquisições abastecem os DSEI com os medicamentos destinados à 

execução das atividades na saúde indígena. Alguns problemas nessas licitações impactam 

diretamente no abastecimento.  



110 

 

Nas aquisições de nível central, as pesquisas de preço, feitas pelo DLOG/SE/MS, em alguns casos, 

resultam em valores de referência que não estão adequados ao que é oferecido pelas empresas, 

levando ao fracasso dos itens em razão do preço. Além disso, ausências de propostas ou 

inabilitações técnicas também ocorreram. Já em relação às licitações conduzidas nos DSEI, as 

principais dificuldades encontradas na aquisição de medicamentos pelos DSEI são relacionadas à 

baixa qualificação da força de trabalho para realização de processos licitatórios 

Quanto aos indicadores relacionados ao saneamento ambiental, mesmo não apresentando registros 

anteriores para sua referência, por serem indicadores novos, compreende-se são indicadores 

importantes a serem monitorados a partir deste exercício, em virtude de se garantir a oferta de água 

para a comunidade com a devida qualidade para o consumo humano. As ações voltadas para o 

manejo dos resíduos sólidos têm como objetivo garantir o bem estar das comunidades, 

considerando principalmente às comunidades de difícil acesso, as quais não possuem coleta dos 

resíduos gerados pela população, seja o residencial como o de serviços de saúde, considerando as 

edificações de saúde construídas para atendimento primário da população. 

Em relação ao indicador de aldeias que possuem SAA com tratamento, no valor apurado houve uma 

diminuição em virtude da quantidade de aldeias, que cresceu, já que no período apurado, novos 

SAA foram entregues e novas aldeias surgiram dentro dos territórios. 

Quanto ao indicador relacionado ao monitoramento da qualidade da agua (Proporção de aldeias 

com sistemas de abastecimento de água monitorados), ressalta-se que o percentual utilizado como 

base foi o apurado no exercício de 2016, considerando somente os DSEI que realizaram análises nas 

mesmas aldeias de forma periódica, ou seja, o efetivo monitoramento da qualidade da água das 

aldeias determinadas no Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Indígena (PMQAI). O 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos iniciou sua efetiva implementação das aldeias em 

2016, assim, 2016 é o ano base para início do acompanhamento desse indicador. 

Na área da gestão, destacam-se os indicador relacionado ao funcionamento de rede lógica e internet, 

e a implementação do SIASI e HORUS.  

Foi prevista a implantação da internet e rede lógica em 100% das sedes dos DSEI, porém, a unidade 

obteve um alcance de 67%. Todos os DSEI possuem internet implantada, porém, 23 DSEI possuem 

rede lógica, o que não permitiu o alcance da previsão. As demais sedes (11) não possuem rede 

lógica, pois possuem um link de internet satelital, que exige a estruturação do cabeamento para 

implantação da rede lógica. Por não possuírem a rede lógica, o DATASUS disponibilizou o acesso 

aos sistemas internos do MS via web, por meio de um aplicativo específico (open-vpn), limitado a 

um único usuário no DSEI. Diferentemente do resultado que previa “4 DSEI contam com Rede de 

lógica e internet funcionando adequadamente”, que focava a implantação em todos os 

estabelecimentos de cada DSEI, o foco deste indicador é o funcionamento da internet rede lógica 

apenas nas sedes dos DSEI. A dificuldade para alcance dessa meta se dá devido à estrutura muitas 

vezes inadequada para implantação do cabeamento estruturado, além da ausência suporte de TI 

quando não estão nas capitais dos estados. Na revisão dos Planos Distritais de Saúde Indígena, 

pretende-se criar indicadores que separem a implantação de internet com a implantação de rede 

lógica, objetivando acompanhar mais especificamente cada ponto, estabelecendo critérios para 

medir o desempenho alcançado destes resultados. Como relação ao SIASI, conforme já descrito no 

seu resultado (100% dos DSEI contam com o SIASI implementado), era prevista a implantação do 

SIASI em todos os DSEI. A diferença deste indicador para o resultado é que o indicador tem como 

base os pontos de digitação (local onde o SIASI está instalado) e o resultado tem como foco o DSEI 

como um todo. O indicador tem como formula de cálculo o nº de estabelecimentos com o SIASI 

atualizado e em operação sobre o nº total de pontos de digitação, multiplicado por 100. Para esse 

indicador, considera-se SIASI atualizado e em operação o estabelecimento (ponto de digitação) que 

enviou dados do SIASI Local para o banco de dados nacional pelo menos uma vez nos últimos três 

meses do cálculo do indicador. Atualmente há um total de 220 pontos de digitação.  
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Apesar do resultado de 67% (148 estabelecimentos), referente ao mês de dezembro/2016, todos os 

pontos de digitação enviaram informações em 2016, e, no início de março de 2017, 85% dos pontos 

de digitação já enviaram dados nesse ano. Conforme já descrito anteriormente, as maiores 

dificuldades encontradas são relacionadas à infraestrutura nos pontos de digitação do SIASI, à força 

de trabalho (alta rotatividade e baixa qualificação) e dificuldades na conectividade nos DSEI. No 

Relatório de Gestão anterior, o indicador era calculado com base no exercício inteiro, e, por esse 

motivo, não é possível utilizar esse resultado como referência.  

Com relação ao sistema Hórus, a previsão era a implantação do HÓRUS em todos os 

estabelecimentos da saúde indígena com farmácia. O alcance do indicador foi de 40%. Considera-se 

que este indicador foi superestimado, já que nem todos os polos base e CASAI têm internet e/ou 

computadores. Sendo assim, foram criados outros resultados para acompanhamento da implantação 

do HÓRUS: “HÓRUS Indígena implantado em 60% das CASAI com farmácia” e HÓRUS Indígena 

implantado em 30% dos polos base com farmácia”, considerando que todas as sedes dos DSEI já 

possuem o HÓRUS implantado. As maiores dificuldades encontradas estão relacionadas à 

infraestrutura nos estabelecimentos, força de trabalho (alta rotatividade e baixa qualificação) e 

dificuldades na conectividade nos DSEI. 

O cadastro dos estabelecimentos do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, foi instituído pela 

Portaria 475 de 1º de dezembro de 2008, que inclui no seu Art.1º a Tabela de Estabelecimentos do 

Sistema do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES), o tipo de estabelecimento 

e seus subtipos. A alimentação do Sistema CNES, é de gestão dos municípios e estados. Os DSEI, 

por meio dos apoiadores técnicos, repassam aos municípios as informações necessárias para o 

cadastramento e validação no SCNES, que devido à falta de recursos humanos suficientes, muitas 

vezes, torna o processo longo.  

Os dados inseridos no SCNES são imprescindíveis para viabilizar o reconhecimento dos 

estabelecimentos de saúde indígena no sistema, da inter-relações entre CASAI/Polo Base e Centrais 

de Regulação para a garantia de acesso da população indígena à média e alta complexidade, dentro 

e fora do território do DSEI. Outra importância do cadastramento é que este é uma das etapas que 

contribui para a construção e qualificação do fluxo regulatório dos pacientes indígenas nos 

municípios e estados. A grande dificuldade no avanço do cadastramento dos estabelecimentos de 

saúde indígena no SCNES se deve ao não reconhecimento dos gestores locais da importância que 

têm os estabelecimentos de saúde (UBSI, Polo BASE e CASAI) no atendimento à população 

indígena no âmbito da atenção básica no território dos DSEI, dentro dos limites municipais e na 

interação destas unidades de saúde às redes de atenção à saúde nas regiões de saúde, agravados em 

regiões de conflitos com os indígenas. 

É de extrema importância a mudança no modelo de transmissão das informações do cadastramento 

dos estabelecimentos da esfera federal para o DATASUS.  Para isto, é necessário que o DSEI tenha 

autonomia em todo processo de cadastramento de seus estabelecimentos no SCNES, conforme 

estabelece a Portaria nº 1.646/2015 que regulamenta a possibilidade dos DSEI cadastrarem seus 

estabelecimentos no sistema CNES. Isto seria viabilizado por meio da implantação da ferramenta 

“webservice”, desta forma a inserção de dados pelos DSEI na base de dados nacional do 

DATASUS seria possível propiciando agilidade e qualificação na informação. 

Com relação ao número de estabelecimentos cadastrados no CNES, o sistema dificultava o 

monitoramento mensal, por não conter os campos DSEI e POLO BASE permitindo a identificação 

de qual DSEI o estabelecimento pertence. Em 2016 a SESAI criou e coordenou um grupo de 

trabalho formado por representantes da SESAI, por meio do Departamento de Atenção à Saúde 

Indígena (DASI), do Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI) e do Departamento de 

Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (DSESI) e por representantes da Secretaria de 

Atenção (SAS) à Saúde por meio do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas 

– (DRAC), com o objetivo de aprimorar e atualizar o cadastramento dos Subtipos de 
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Estabelecimentos de Saúde Indígena no SCNES, que resultou em uma Minuta de Portaria que irá 

ajudar o sistema a atender plenamente as demandas do cadastramento conforme estabelece a  

Portaria/SAS n° 475, de 1° de setembro de 2008 e Portaria GM 1801 de 09 de Novembro de 2015. 

A SESAI monitora mensalmente as informações dos estabelecimentos cadastrados no CNES 

percebendo que se trata de um avanço no cadastramento, porém, é complexo mensurar o percentual 

de estabelecimentos cadastrados em função da variação do número de unidades construídas e 

desativadas para reformas nos DSEI. A tabela abaixo demonstra a quantidade de estabelecimento 

consideradas na apuração do indicador. 

Tabela 8 – Quantidade de Estabelecimento cadastrados no CNES 

Nome DSEI 

(A) Nº 

Estabelecimentos 

cadastrados no 

CNES 

Nome DSEI 

(A) Nº 

Estabelecimentos 

cadastrados no 

CNES 

Alagoas e Sergipe (ALS) 14 Médio Rio Purús (MRP) 1 

Amapá e Norte do Pará (AMP) 18 Parintins (PRT) 16 

Altamira (ALT) 27 Pernambuco (PER) 46 

Alto Rio Juruá (ARJ) 10 Porto Velho (POR) 32 

Alto Rio Purús (ARP) 10 Potiguara (POT) 14 

Alto Rio Negro (ARN) 13 Cuiabá (CUB) 34 

Alto Rio Solimões (ARS) 16 Rio Tapajós (TAP) 31 

Araguaia (ARA) 16 Médio Rio Solimões (MRS) 22 

Bahia (BAH) 25 Tocantins (TOC) 24 

Ceará (CER) 20 Vilhena (VIL) 19 

Minas Gerais e Espírito Santo 

(MES) 20 Xavante (XAV) 13 

Vale do Javari (VJV) 10 Xingu (XIN) 32 

Kaiapó do Pará (KPA) 20 Yanomami (YAN) 40 

Leste de Roraima (LRR) 32 Kaiapó do Mato Grosso (KMT) 4 

Manaus (MAN) 18 Litoral Sul (LIS) 25 

Guamá Tocantins (GTO) 27 Interior Sul (INT) 18 

Maranhão (MAR) 38 Outro - CASAI DF 1 

Mato Grosso do Sul 66  

TOTAL  772 

Fonte: DASI 

Para fins de cadastramento, a SESAI leva em consideração os estabelecimentos ativos e desativados 

no cadastro, como forma da qualificação da informação repassada pelos DSEI e apoiadores. Logo, 

772 estabelecimentos cadastrados, num universo de 1.103 estabelecimentos de saúde, multiplicado 

por 100, tem-se o percentual de 76%. 

Em 2017, a Divisão de Programas e Projeto da Saúde Indígena (DIPROSI) iniciou o processo de 

descentralização das bases do CNES dos municípios e estados para as sedes dos DSEI, propiciando 

assim, autonomia nas correções de erro e inclusão de profissionais e estabelecimentos nos CNES 

pelo DSEI. O município ficará responsável apenas pelo envio da base para o DATASUS. No 

preenchimento deste relatório apenas 01 DSEI (Xavante) não enviou as informações em tempo 

hábil prejudicando a análise final das informações. 
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4. GOVERNANÇA  

Este subitem apresenta as informações sobre a governança da SESAI, explicitando sobre a 

organização do controle social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS). Em 

seguida descreve como se dão as atividades de correição e apuração de ilícitos admistrativos no 

âmbito da SESAI. E, por último, apresenta uma análise da gestão de riscos, de modo a avaliar os 

mecanismos e controles internos adotados na unidade para assegurar a conformidade da gestão e 

garantir o alcance dos objetivos planejados.   

4.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

De acordo com a Lei nº 9.836/1999, que instituiu o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena - 

SASISUS e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos povos 

indígenas, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, com a garantia da 

participação indígena nos órgãos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das 

políticas públicas de saneamento, edificações e atenção à saúde, por meio dos Conselhos de Saúde 

Indígena. No âmbito do Subsistema, de acordo com a Portaria Ministerial GM/MS nº 755/2012, as 

instâncias colegiadas do controle social são:  

a) Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCONDISI), 

composto pelos presidentes dos 34 CONDISI, instância colegiada permanente e 

consultiva; 

b) Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), composto paritariamente por 

usuários indígenas (50%), trabalhadores (25%) e gestores/prestadores de serviço em 

saúde indígena (25%) e constituído legalmente nos 34 Distritos Sanitários Especiais de 

Saúde Indígena (DSEI), com caráter permanente e deliberativo; 

c) Conselho Local de Saúde Indígena (CLSI), composto apenas por indígenas, é uma 

instância permanente, consultiva e propositiva. Atualmente são 390 CLSI em todo o 

país. 

No âmbito da SESAI, a unidade responsável pela condução das atividades relacionadas ao controle 

social é a Assessoria de Controle Social, subordinada ao Gabinete da SESAI. Desta forma, ao 

garantir e promover o apoio às ações de fortalecimento do controle social da saúde indígena prioriza 

uma gestão democrática e participativa das políticas públicas voltadas à saúde da população 

indígena do país. Dentre essas ações incluem-se o processo de formação e capacitação de 

conselheiros de saúde nos DSEI, a realização de reuniões das instâncias do controle social e de 

Conferências Nacionais de Saúde Indígena.  

O FPCONDISI tem como competência exercer o controle social, tendo como atribuição: participar 

da formulação, zelar pelo cumprimento e acompanhar a execução da Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI); e promover o fortalecimento e a articulação do controle 

social no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e do SUS.  

No ano de 2016, o FPCONDISI realizou 04 reuniões, conforme previsão regimental, com fins de 

executar as suas atribuições. Essas competências legais, bem como as demais aprovadas nos 

Regimentos Internos dos Conselhos de Saúde Indígena, constituem-se formas de exercício da 

democracia e da gestão participativa, cumprindo a missão da SESAI de garantir o controle social 

efetivo dentro da saúde indígena. 

Os Conselhos Distritais de Saúde Indígena, por sua vez, têm a previsão regimental de realizarem até 

03 reuniões ordinárias anuais em cada um dos 34 CONDISI. O Controle Social ocorre de forma que 

os conselheiros participem da elaboração e da aprovação do Plano Distrital de Saúde Indígena – 

PDSI, bem como da prestação de contas apresentada pela gestão no decorrer do ano.  
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Além disso, os conselheiros distritais de saúde indígena supervisionam, avaliam, fiscalizam e 

deliberam sobre quaisquer serviços de atenção à saúde, controle social, edificações e saneamento 

em terras indígenas prestados por instituições públicas, privadas e entidades não governamentais, 

conveniadas ou não. 

Para os Conselhos Locais de Saúde Indígena também estão previstas aproximadamente 03 reuniões 

ordinárias anuais, que ocorrem de acordo com a organização de cada CLSI, podendo ocorrer nas 

aldeias, Polos Base ou municípios, onde os conselheiros indígenas participam da discussão e da 

elaboração de propostas nas áreas de atenção à saúde, controle social, edificações e saneamento em 

terras indígenas para que as proposições sejam inclusas e acompanhadas junto ao Plano Distrital de 

Saúde Indígena - PDSI na área de abrangência das aldeias dos CLSI. Sendo assim, os conselheiros 

têm a oportunidade de manifestar e de avaliar as ações executadas, bem como de supervisionar e 

acompanhar o trabalho dos Agentes Indígenas de Saúde – AIS e Agentes Indígenas de Saneamento 

– AISAN e demais profissionais de que compõe a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena – 

EMSI que atuam nas aldeias. As recomendações, denúncias e propostas poderão e deverão ser 

encaminhadas para o nível Distrital, ao CONDISI para que sejam inseridas no Sistema Ouvidor 

SUS. 

Os dois pilares da gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena são: a autonomia dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI e o efetivo controle social com gestão participativa. 

A autonomia administrativa e financeira dos DSEI foi a principal razão da luta pela criação da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI em substituição ao modelo implementado até então 

pela FUNASA. Desde então, o DSEI/SESAI vem buscando promover uma maior democratização 

da saúde e o fortalecimento do protagonismo dos povos indígenas em suas comunidades e regiões, 

na busca da garantia de uma saúde de qualidade.  

Ressalta-se que controle social da saúde indígena está contemplado no Planejamento Estratégico da 

SESAI, onde é previsto o fortalecimento das instâncias do controle social, por meio da garantia de 

reuniões, capacitações, financiamento, inclusão digital e normatização para o efetivo funcionamento 

dos conselhos de saúde indígena, conforme mencionado em itens deste relatório de gestão. 

 Figura 4.1.1 - Modelo de Governança da SESAI 

 
Fonte: Adaptado à SESAI. Referencial Básico de Governança TCU (2014).  
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4.2. ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS 

O Ministério da Saúde possui unidades administrativas específicas para as atividades de Correição e 

Auditoria Interna, são elas, respectivamente, a Corregedoria Geral (CORREG), que conta com a 

Coordenação de Apuração Disciplinar (COAPD) e a Coordenação de Prevenção e Instrução Prévia 

(COPIP), bem como, com relação às atividades de auditoria o Departamento Nacional de Auditoria 

do SUS (DENASUS), ligado à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP).  

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), tem sua atuação finalística executada, no âmbito 

do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), por meio de suas 34 unidades 

desconcentradas, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Essas unidades possuem 

autonomia administrativa, realizando contratações e gerindo seus processos de trabalho para o 

atingimento de suas missões. No desempenho de suas atividades, caso seja identificado 

irregularidades que possam ensejar apurações de responsabilidades os DSEI devem informar ao 

Gabinete da SESAI, para que seja feito o encaminhamento às unidades administrativas que mantem 

a competência correcional no Ministério da Saúde.  

O Gabinete da SESAI, após análise preliminar, e considerando a gravidade do caso, faz o 

encaminhamento para as devidas apurações, cabendo ressaltar que a SESAI não realiza por conta 

própria as instaurações para apurar responsabilidades, visto que há unidades legalmente instituídas 

para este fim. 

4.3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), diferentemente de outras secretarias do 

Ministério da Saúde (MS), é um órgão que possui uma unidade no nível central, responsável pela 

coordenação, em todo o país, da execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas (PNASPI), bem como pelo apoio técnico, administrativo, orçamentário e financeiro às 

suas 34 unidades desconcentradas, localizadas em todo o território nacional, nos espaços 

etnogeográficos denominados Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), onde vivem cerca de 

817.963 indígenas, pertencentes a 305 povos, que falam 274 línguas distintas, cada povo com os 

seus costumes, as suas tradições, religiões e modos de organização social próprios (IBGE, 2010). 

Cada uma dessas unidades desconcentradas se constituem como unidades gestoras, com autonomia 

administrativa, técnica e orçamentária, esta última de acordo com normas da administração pública 

federal, elaboradas e aprovadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) 

e pela Presidência da República (PR). Portanto, os mecanismos de acompanhamento, 

monitoramento, execução orçamentária e fiscalização seguem as mesmas regras, normas e diretrizes 

dos demais órgãos da administração pública federal, incluindo os órgãos de auditoria interna 

(DENASUS e CGU) e auditoria externa (TCU), e a SESAI é também submetida ao 

acompanhamento e à fiscalização realizados pelo Ministério Público Federal (MPF). 

Assim, dada a complexidade da área de saúde indígena, que lida com povos tão distintos com suas 

especificidades e peculiaridades, a gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS 

(SASISUS), incluindo a execução das ações de competência da SESAI, que são ações de promoção 

da saúde, prevenção de doenças e ações de assistência básica às comunidades que vivem em locais 

afastados e até remotos; ações de saneamento básico (construção e manutenção de sistemas de 

abastecimento de água e melhorias sanitárias, além da destinação adequada dos resíduos sólidos); 

ações de apoio ao controle social e ações de educação permanente, as quais precisam ser levadas às 

aldeias geralmente afastadas dos centros urbanos, que não possuem meios tradicionais de 

transporte, cujas vias de acesso utilizadas (terrestre, fluvial ou aérea), exigem da SESAI a utilização 

de formas diversas de execução para atender a enorme diversidade desses povos. 
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Logo, é impossível a SESAI e suas 34 unidades desconcentradas utilizarem normas e padrões iguais 

sem apresentarem certa dificuldade, pois as realidades desses povos não são iguais, mas como 

unidades pertencentes à administração federal elas buscam obedecer as normas legais que regem a 

administração federal, bem como também obedece o código de ética do serviço público federal. 

Observa-se, por outro lado, que embora a Constituição de 1988 tenha assegurado um capítulo 

específico para os índios (Capítulo VIII – Dos Índios, artigos 231 e 232), as leis que vieram a seguir 

e regulamentaram a Carta Magna não levaram em consideração as características específicas desses 

povos. O mesmo se pode afirmar com relação à organização da administração pública federal, cujas 

leis e atos normativos não alcançam as especificidades dessas comunidades. 

Diante de todo o exposto, na análise de risco apresentada neste relatório de gestão levou-se em 

consideração as características especiais dos povos indígenas que influenciam o trabalho que os 

gestores da SESAI nos DSEI e os da própria SESAI central desenvolvem no dia a dia na execução 

da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

No que diz respeito a confiabilidade das informações financeiras, além da utilização do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) como fonte primária dos 

registros, destacam-se as melhorias promovidas na qualificação técnica dos servidores na execução 

de suas ações junto ao processo de execução orçamentária e financeira das despesas realizadas pela 

SESAI, em observância ao conjunto de normas que disciplinam a execução da despesa pública e a 

realização de auditorias realizadas pela CGU. Logo, percebe-se ser suficiente os controles 

administrativos utilizados. 

No que tange à obediência às leis e regulamentos, conforme já mencionado, as unidades da SESAI 

buscam obedecer as normas legais que regem a Administração Pública Federal, incluindo o código 

de ética do serviço público federal. Para que suas competências possam ser exercidas reveste-se de 

procedimentos e instruções operacionais de modo padronizado e postos em documentos formais, 

tais como, a Portaria SESAI nº 15, de 21 de maio de 2014, que regulamenta os procedimentos de 

acompanhamento e monitoramento da execução de ações complementares na atenção à saúde dos 

povos indígenas por meio de convênios no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena do 

Ministério da Saúde (SESAI/MS). E outros normativos que disciplinam os procedimentos 

realizados no âmbito da saúde indígena. Desta forma, procura-se segregar as funções de modo 

adequado nos processos e atividades da SESAI e delegar, quando for o caso, atividades 

acompanhadas de definições claras das responsabilidades assumidas. Valem as mesmas 

considerações para as normas relacionadas às atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 

valores de responsabilidade da SESAI. 

Quanto a salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano, informa-se que 

não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos 

da SESAI. Na ocorrência ou suspeita de fraudes e desvios, é prática da SESAI encaminhar para a 

Corregedoria do MS solicitação de instauração de sindicância para apurar responsabilidades e exigir 

eventuais ressarcimentos. 

Quanto a eficácia e a eficiência das operações da SESAI frente ao seu objetivo, destaca-se a 

formalização do seu planejamento estratégico e dos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI), 

elaborados pelas unidades desconcentradas da SESAI com a participação do controle social 

indígena (conselhos de saúde indígena e lideranças indígenas). O sistema e-car acompanha as 

estratégias adotadas pela SESAI de modo a identificar os processos críticos para a consecução dos 

resultados e produtos estabelecidos. O sistema é constantemente monitorado para avaliar sua 

validade e qualidade ao longo do tempo e tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações 

sofridas, contribuindo assim para a melhoria do desempenho das ações acompanhadas. Suas 

informações, consideradas relevantes pela SESAI, são dotadas de qualidade suficiente para permitir 

ao dirigente tomar as decisões apropriadas. Mesmo porque o monitoramento dessas ações não se 

resume ao sistema, mas em reuniões de colegiado da SESAI e do Ministério da Saúde. A 
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comunicação dessas informações perpassa todos os níveis hierárquicos da SESAI, em todas as 

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. Tais informações estão 

disponíveis para as unidades internas e pessoas da SESAI, sendo apropriada, tempestiva, atual, 

precisa e acessível. 

Apesar de ter o seu planejamento em diversos documentos, não é prática na SESAI o diagnóstico e 

tratamento sistematizado de riscos. No entanto, identifica-os na medida que avança o processo de 

acompanhamento e monitoramento das ações em reuniões de colegiado indicando a probabilidade 

de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. Assim são tratados 

e classificados em uma escala de prioridades para subsidiar informações úteis à tomada de decisão. 

Por fim, entende-se que a SESAI dispõe de procedimentos de controles, no entanto, é preciso 

avançar ainda mais visando não só a eficiência e eficácia no uso dos recursos e resultados 

alcançados, mas sobretudo na efetividade das ações realizadas.    
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5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO  

Este subitem apresenta as informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão dos recursos 

humanos e do patrimônio imobiliário, próprio ou locado de terceiros, da SESAI. Está estruturado 

em dois grupos de informações: gestão de pessoas e gestão do patrimônio e infraestrutura. O 

primeiro grupo contempla as informações sobre a estrutura, os custos e riscos envolvidos na gestão 

de pessoal da SESAI bem como a contratação de pessoal de apoio. O segundo grupo aborda as 

informações sobre a frota de veículos e os bens imóveis, da União, sob a responsabilidade da 

SESAI, e locados de terceiros.  

5.1. GESTÃO DE PESSOAS 

Este subitem tem por finalidade informar sobre a estrutura de pessoal da SESAI, quantificando-a e 

qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o cumprimento da sua missão 

institucional. Para a demonstração das informações foram elaborados seis quadros específicos, 

sendo três deles utilizados para a demonstração da estrutura de pessoal da SESAI, seguido de 

análise crítica. Um quadro demonstrativo para as despesas com pessoal. E dois quadros utilizados 

para a demonstração dos contratos de serviços (limpeza, higiene e vigilância e demais serviços). As 

informações sobre a contratação de estagiários serão demonstradas no Relatório de Gestão da 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, tendo em vista que o referido tema é de competência 

da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP).    

5.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade 

Os quadros A.5.1.1.1, A.5.1.1.2 e A.5.1.1.3 apresentam as informações referentes a força de 

trabalho, a distribuição da lotação efetiva e a estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas 

no âmbito da SESAI. 

Quadro A.5.1.1.1– Força de Trabalho da SESAI 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 1.892 6 12 

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) - 1.892 6 12 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão - 1.881 2 - 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado - 2 - - 

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

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - 9 4 12 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 224 0 26 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 60 13 67 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 0 2.176 19 105 

Fonte: CGESP/SAA/SE/MS 
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Quadro A.5.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 0 1.892 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) - 1.892 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão - 1.881 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado - 2 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório - - 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - 9 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 224 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 60 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 0 2.176 

Fonte: CGESP/SAA/SE/MS  

Quadro A.5.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da SESAI 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 0 227 17 58 

1.1. Cargos Natureza Especial - - - - 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - 227 17 58 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão - 157 - - 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado - 1 - - 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas - 9 4 8 

1.2.4.    Sem Vínculo - 60 13 50 

1.2.5.    Aposentados - 

 

- - 

2.   Funções Gratificadas 0 104 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão - 104 - - 

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)  0 331 17 58 

Fonte: CGESP/SAA/SE/MS 

Análise Crítica 

Os números apresentados no quadro A.5.1.1.1, Força de Trabalho da SESAI, referem-se aos 

servidores do nível central e dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, representando um total 

de 2.176 servidores para realizar as demandas da instituição no exercício de 2016, sendo 1.892 

servidores efetivos, 224 Contratos Temporários da União e 60 servidores sem vínculo com a 

Administração Pública.  

Em relação aos servidores efetivos houve o egresso de 12 servidores, porém a SESAI recebeu 6 

novos servidores. Em relação aos Contratos Temporários da União (CTU) não houve ingresso de 

servidores, porém ocorreu o egresso de 26 servidores, uma vez que a Lei nº 8.745, de 1993, em seu 

artigo 4º, inciso V, dispõe que os contratos temporários não poderão ultrapassar 4 (anos) a contar da 

data do concurso. Em relação aos servidores sem vínculo com a Administração Pública houve o 

ingresso de 13 servidores e o egresso de 67.  
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Quanto ao quadro A.5.1.1.2, Distribuição da Lotação Efetiva, observa-se a ausência de lotação 

efetiva na área meio, tendo em vista as atividades de saúde executadas pela SESAI, que tem como 

missão implementar um novo modelo de gestão e de atenção no âmbito do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena, articulado com o SUS (SASISUS), descentralizado, com autonomia administrativa, 

orçamentária, financeira e responsabilidade sanitária dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI). Por este motivo registrou-se somente a lotação efetiva referente à área fim correspondente a 

SESAI, com 1.892 servidores de carreira, 224 servidores temporários e 60 servidores sem vínculo 

com a Administração Pública, conforme quadro A.7.3.1.1.2 deste relatório. 

Quanto ao quadro A.5.1.1.3, Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções 

Gratificadas da SESAI, constata-se que os dados são referentes à SESAI incluindo os 34 DSEI, 

totalizando 331 cargos, distribuídos da seguinte forma: 

 227 Cargos em Comissão, sendo 157 servidores de carreira vinculado ao órgão, 1 

servidor de carreira em exercício descentralizado, 9 servidores de outros órgãos e 

esferas e 60 sem vínculo. Ressalta-se, no entanto, que a partir de outubro, com a 

publicação da Lei 13.346/2016, todos os cargos de chefia dos DSEI, com exceção dos 

Coordenadores, passaram a ser exclusivos para servidores; no nível central alguns 

cargos também passaram a ser ocupados comente por servidores; 

 104 servidores de carreira vinculados ao órgão com Funções Gratificadas. 

Quanto aos egressos no exercício de 2016, 58 servidores, foram distribuídos da seguinte forma: 50 

servidores sem vínculo com a Administração Pública e 8 servidores de outros órgãos, representando 

os eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na SESAI. O impacto 

causado nos afastamentos de servidores registrados no ano de 2016 causou transtornos na execução 

de atividades desenvolvidas especificamente por servidores da Administração Pública. Exemplos: 

utilização de Sistemas (SIAFI, SIAPE, SIASG), realização de licitação e fiscalização de contratos, 

dentre outras.   

Cabe ressaltar que os 198 servidores do DSEI Amapá e Norte do Pará com contratos via CTU que 

vinham com segunda prorrogação até 31 de dezembro de 2016 tiveram nova prorrogação garantida 

na justiça para 9 de julho de 2017. 

Quanto às providências adotadas para a solução de parte das distorções na área de pessoal, a SESAI 

solicitou em abril de 2015 à CGESP/SAA/SE/MS que fizesse gestões junto ao agora Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP para ampliação de prazo ou autorização de novo 

processo seletivo para substituição dos atuais Contratos Temporários da União. Ainda como forma 

de solucionar a questão da mão de obra na saúde indígena, foi lançado o Edital n.º 07/2016 para 

realização do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 102 (cento e duas) vagas e 

formação de cadastro reserva em cargos da Carreira de Previdência, Saúde e Trabalho e da Carreira 

de Desenvolvimento de Políticas Sociais do quadro do Ministério da Saúde, para exercício e lotação 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) que compõem a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena. 

Por fim, em novembro de 2016, o Ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros, criou, por meio da 

Portaria 2.445 de 11 de novembro de 2016, o Grupo de Trabalho para apresentar proposta de 

modelo de contratação da força de trabalho e melhoria da atenção à saúde indígena que deve 

apresentar em 2017 o resultado final do seu trabalho. Os dados apresentados foram encaminhados 

pela CGESP/SAA/SE/MS, unidade responsável pelo RH do Ministério da Saúde. 

5.1.2. Demonstrativo das Despesa com Pessoal  

As informações referentes aos custos de pessoal da SESAI, incluindo o nível central e 34 DSEI, 

estão demonstradas no quadro A.5.1.2.1 deste relatório de gestão.  
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Quadro A.5.1.2.1 – Custos de pessoal 

Tipologias/ 

Exercícios 

 Vencimentos e 

Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores  

 Decisões 

Judiciais  
 Total  

Retribuições  Gratificações   Adicionais  
 

Indenizações  

 Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 

Despesas 

Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2015 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,00  

2014 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,00  

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2016 115.106.067,81  4.424.762,50  10.386.068,54  5.988.630,95  1.290.612,58  9.843.640,53  11.109.108,40  115.367,49  1.635.627,39  159.899.886,19  

2015 119.109.116,61  4.465.951,44  10.277.849,66  6.335.752,23  1.245.048,10  8.563.767,79  9.123.966,33  115.800,49  1.715.244,88  160.952.497,53  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2016 -  624.685,20  43.321,64  16.404,03  7.589,50  476,59  42.013,40  -  -  734.490,36  

2015 -  650.075,60  54.004,15  19.900,84  6.757,96  0,00  23.615,00  -  -  754.353,55  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2016 -  3.532.181,32  251.334,20  81.677,98  22.405,72  40.354,55  454.050,89  -  -  4.382.004,66  

2015 -  3.571.042,85  298.794,73  94.886,45  14.816,56  51.945,10  316.128,52  -  -  4.347.614,21  

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2016 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,00  

2015 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,00  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2016 5.639.889,95  -  436.062,12  112.209,94  5.903,36  38.903,48  1.550.146,24  0,00  5.200,00  7.788.315,09  

2015 11.788.189,44  -  678.389,18  295.431,62  56.942,02  104.265,63  2.093.690,10  5.360,00  12.480,00  15.034.747,99  

Fonte: CGESP/SAA/SE/MS 
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5.1.3. Gestão de Riscos relacionados ao Pessoal 

Os colaboradores transferidos da FUNASA para a SESAI eram servidores efetivos e contratados 

por meio das Prefeituras e de convênios celebrados pela FUNASA com as Organizações Não-

Governamentais – ONG´s, com recursos transferidos por meio do Incentivo de Atenção Básica aos 

Povos Indígenas – IABPI. Os profissionais foram mantidos até o ano de 2011. Destaca-se também 

que foi realizada a contratação de profissionais via Contrato Temporário da União – CTU. 

Esse modelo de contratação da força de trabalho ensejou contra a FUNASA a Ação Civil Pública nº 

0075100-59.2007.5.10.0018 e o Termo de Conciliação Judicial nº 00751-2007-01810004-DF 

firmados entre o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal (6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão), Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Ministério da 

Saúde, que trata de cessar a terceirização de serviços de saúde junto às comunidades indígenas, e 

solicita a substituição dos colaborados com CTU e terceirizados por servidores efetivos, por meio 

da realização de concursos públicos de provas e títulos. O não cumprimento enseja em multa e a 

próxima audiência a respeito do tema acontecerá no mês de agosto do ano de 2017.  

Com obstáculos para efetivação integral das medidas do Termo de Conciliação Judicial, foram 

pactuados dois Termos Aditivos com prorrogação dos contratos via Conveniadas. No atual modelo 

de atenção à saúde indígena atuam as entidades filantrópicas: Missão Evangélica Caiuá, Instituto de 

Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP e a Associação para o Desenvolvimento da 

Medicina – SPDM/UNIFESP, que são conveniadas de prestação de serviço temporário com 

finalidade de contração de profissionais das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena – EMSI, 

capacitação dos profissionais de saúde e ações de controle social na saúde indígena.  

Contudo, no ano de 2013, na 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena – 5ª CNSI foram 

aprovadas propostas e moções que desaprovaram a realização de concurso público na saúde 

indígena nos moldes de contratação de pessoal da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Ou 

seja, concurso que não sigam critérios, tais como: cotas para os povos indígenas, vagas e salários 

regionalizados, gratificação por período de permanência em aldeias, de acordo com a realidade de 

cada DSEI, experiência de trabalho na área indígena, dentre outros aspectos. 

No ano de 2014, em busca de mais uma alternativa às opções até então existentes, foi proposto um 

novo modelo de atenção e governança da Saúde Indígena, a criação do Instituto Nacional de Saúde 

Indígena – INSI. O Instituto teria o formato de Serviço Social Autônomo e seria vinculado ao 

Ministério da Saúde por meio de contrato de gestão, com a finalidade de executar ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde indígena e de executar as ações de saneamento 

ambiental e edificações de saúde indígena no âmbito do SASISUS. A contratação de pessoal por 

esse modelo se daria por processo seletivo e seriam celetistas. 

O INSI foi discutido e aprovado em algumas instâncias do controle social, sem consenso, no 

entanto as ressalvas e alterações propostas pelos CONDISI não foram incorporadas à redação final 

do Projeto de Lei – PL nº 3.501/2015, que autoriza o Poder Executivo Federal a instituir Serviço 

Social Autônomo denominado Instituto Nacional de Saúde Indígena – rejeitado pelo relator 

parlamentar em 2016.  

Há, ainda, a necessidade de se encontrar alternativas para solucionar o problema relacionado à 

contratação dos Agentes Indígenas de Saúde – AIS e Agentes Indígenas de Saneamento – AISAN, 

devido às especificidades do seu trabalho em comunidades indígenas, assim como, formação 

técnica e a regularização dessas profissões. Existe alternativa, já sinalizada pelo Ministério Público 

Federal, de processo seletivo dos profissionais AIS e AISAN simplificado, modelo que descarta a 

contratação via concurso público. 

O momento econômico atual é de orçamento reduzido e o MPOG já sinalizou que as solicitações 

para realização de concursos públicos não estão sendo acatadas. 
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Foram identificados os seguintes riscos relacionados ao Pessoal: 

 Alta rotatividade de trabalhadores, devido a dificuldade de fixação de profissionais em 

áreas de difícil acesso; 

 Término dos contratos dos CTU e não aprovação pelo MP de concurso para cargo 

efetivo e de processo seletivo; 

 Modelo atual de contratação via conveniadas com instabilidade de vínculo trabalhista e 

instabilidade jurídica, tendo em vista que já existe Ação Civil Pública de iniciativa do 

MPT/MPF; 

 Proposta de concurso público diferenciado para a saúde indígena com amparo legal; 

5.1.4. Contratação de Pessoal de Apoio  

Este subitem apresenta as informações sobre a terceirização regular da mão de obra no âmbito da 

SESAI, com os contratos de serviços de higiene, limpeza, vigilância e demais serviços. 

5.1.4.1. Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

As informações referentes aos contratos de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva estão 

demonstradas no Quadros A.5.1.4.1.1 do Anexo I do presente relatório. Informa-se também que não 

consta no sítio da SESAI as informações sobre os contratos dos serviços de Limpeza, Higiene e 

Vigilância e desta forma utilizou-se o modelo adotado nas orientações do sistema e-Contas. 

5.1.4.2. Contratação de Outros Serviços 

As informações referentes aos contratos dos demais serviços prestados à SESAI estão demonstradas 

no Quadro A.5.1.4.2.1 do Anexo I do presente relatório. 

Análise Crítica  

Os 34 DSEI possuem contratos de terceirização de Mão de Obra seja na área de vigilância, 

Limpeza, dentre outros, no sentido de garantir uma estrutura de gestão adequada e com qualidade. 

Os processos são realizados de acordo com a necessidade de cada Distrito levando um tempo além 

do necessário para elaboração e licitação devido a falta de profissionais, bem como, a pouca 

qualificação dos mesmos. Outra questão importante de se relatar é a dificuldade de se conseguir 

fiscais para os contratos tendo as mesmas justificativas citadas acima.  

5.2. GESTÃO DO PATRIMONIO E INFRAESTRUTURA 

Este subitem destina-se à demonstração da forma como a SESAI gere sua frota de veículos 

automotores bem como os bens imóveis sob sua responsabilidade, tanto de propriedade da União, 

quanto locados de terceiros. 

5.2.1. Gestão da Frota de Veículos 

a. Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos  

A frota de veículos da Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI é regulamentada pelos 

Decretos nº 6.403/2008 e nº 99.658/90, Lei nº 9.327/1996, Portaria MS nº 2.111/2003 e Instrução 

Normativa nº 03/2008, utilizados como apoio para maior eficiência e efetividade no 

acompanhamento, monitoramento e execução das ações da atenção básica previstas na política 

nacional de atenção às populações indígenas do subsistema/SUS, bem como nos casos em que o 
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usuário precisa ser removido para os níveis de atenção de média e alta complexidade. Os veículos 

também são utilizados para transporte de insumos necessários para a implementação das ações de 

saúde indígena para as CASAI, Polos Base e Aldeias. Atende também às atividades de visitas 

técnicas de acompanhamento e recebimento de obras; acompanhamento e/ou fiscalização e 

supervisão de contratos firmados pelo DSEI com terceiros, ações de controle visando atender as 

demandas do DSEI, voltadas para auditorias e fiscalizações, bem como para a fiscalização do 

controle Social.  

b. Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da unidade  

A frota de veículos da SESAI reveste-se de grande importância no desempenho das atividades 

institucionais. É uma ferramenta de apoio aos servidores em suas atividades diárias, bem como no 

desenvolvimento dos trabalhos das equipes multidisciplinares de saúde indígena, visando garantir 

assistência sem descontinuidades dos serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da 

saúde dos povos indígenas, incluindo os relacionados às ações de saneamento ambiental em terras 

indígenas, bem como as ações do Controle Social.  

c. Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da unidade, discriminados por 

grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de 

representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e 

geral  

A SESAI dispõe de uma frota de 2.839 veículos próprios, todos inseridos na categoria de transporte 

Institucional. Em virtude da padronização nos sistemas, abrangendo as orientações do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), no que tange alusivamente a contenção de 

despesas, descontinuou-se o desenvolvimento do sistema SIASI TRANSPORTES, que estava em 

fase inicial no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), assim, atualmente estão sendo 

verificados sistemas disponíveis e com gratuidade por entes particulares, aguardando orientativo ou 

efetivamente um programa a ser disponibilizado por parte do MPOG. Quanto à frota locada, a 

SESAI faz uso de 1.389 veículos, todos inseridos na categoria de transporte comum, Institucional. 

O aumento da frota locada de 2015 para 2016 ocorreu devido a novas contratações realizadas 

durante o ano para suprir a necessidade pontual de cada DSEI.  

d. Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida 

na letra “c” supra  

Esses veículos atingiram um total de 60.706.486 Km rodados, que correspondem a uma média 

anual de 9.709 km por veículo, conforme descrito anteriormente, não dispomos de ferramentas que 

façam a separação do quantitativo de veículos próprios para locados.  

e. Idade média da frota, por grupo de veículos  

A idade média da frota de veículos em uso ou na responsabilidade da SESAI possui certa variação 

considerando o domínio, quanto a frota própria a média estimada é de 05 (cinco anos); 

considerando a frota locada, tem-se uma idade média de 01 (um) ano.  

f. Despesas associadas à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e 

lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 

administração da frota, entre outros)  

No ano de 2016, as despesas com combustíveis atingiram o total de R$ 54.396.809,61 (cinquenta e 

quatro milhões trezentos e noventa e seis mil oitocentos e nove reais e sessenta e um centavos).  
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Nos contratos de locação, os valores contratados já englobam todas as despesas diretas e indiretas, 

inclusive mão-de-obra. Os custos informados na tabela abaixo referem-se ao total gasto com toda a 

frota de veículos, incluindo veículos próprios e locados. Atualmente a SESAI não dispõe de 

ferramentas que façam a separação dos dois montantes. A tabela abaixo demonstra as despesas 

realizadas com combustíveis. Alguns DSEIS possuem contratos de manutenção de veículos que 

foram firmados para atender às demandas pontuais de cada DSEI, e estão devidamente cadastrados 

no sistema SIASG. 

Tabela 5.2.1.1.f – Despesas realizadas com combustíveis 

Mês (R$) 

Janeiro        4.219.452,21  

Fevereiro 4.352.910,48  

Março 4.540.876,75  

Abril 4.544.369,57  

Maio 4.650.889,97  

Junho 4.688.066,02  

Julho 4.896.112,96  

Agosto 4.678.353,62  

Setembro 4.624.678,51  

Outubro  4.442.115,03  

Novembro  4.502.107,84  

Dezembro 4.256.876,65  

TOTAL                   54.396.809,61 

Fonte: TICKET CAR 

   

5.2.2. Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais 

sobre veículos nessas condições 

Na concepção formal dos Distritos, cada qual possui sua Unidade Administrativa de Serviços 

Gerais – UASG, devidamente registrada e operante, que em desdobramento efetuam suas aquisições 

e contratações com orçamento descentralizado, ou atuando na gestão de insumos e patrimônios 

quando adquiridos de maneira central, como consequência executam o gerenciamento da frota de 

veículos próprios em posse de cada unidade Distrital. 

Nesse contexto, como até o presente momento inexiste uma política formal específica no âmbito do 

Ministério da Saúde quanto à destinação dos veículos inservíveis e ou fora de uso, tanto relacionada 

à Coordenação-Geral de Materiais e Patrimônio (CGMAP/SAA/SE/MS) que responde pela 

competência patrimonial no Ente, bem como pela SESAI/MS como secretaria a qual os Distritos 

estão vinculados, as designações fazem referência à observância da Instrução Normativa nº 3, de 15 

de maio de 2008, que dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição 

e alienação de veículos oficiais e dá outras providências, bem como ao Decreto nº 99.658, de 30 de 

outubro de 1990, que regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o 

reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. 

Cabe destacar que conforme levantamento realizado junto aos DSEI, (ver Tabela 6.2.2.1 do Anexo I 

deste Relatório de Gestão), mesmo com resposta efetiva de 35% dos consultados, denota-se que 

existe necessidade de apoio suplementar considerando o parque de veículos a serem instrumentados 

quanto ao desfazimento, assim paralelamente aos normativos designados para a função caberá 

gerência da SESAI junto a CGMAP para definições no que concerne a elaboração de uma política 

para esses bens e ou definição de força tarefa assim dando suporte aos Distritos. 
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5.2.3. Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 

Este subitem tem por finalidade informar sobre a gestão dos imóveis da União que estejam na 

responsabilidade da unidade. Pretende-se que na abordagem deste subitem a unidade contemple 

informações dos pontos principais da política adotada, as normas e regulamentos do tema, os 

números relacionados aos imóveis da União à disposição da unidade e as despesas envolvidas. 

Desta forma, são tópicos que podem figurar na abordagem, entre outros que a unidade julgar 

relevantes: 

a. Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade 

O patrimônio imobiliário da SESAI é regulamentado através da LEI nº 9636/1998, que dispõe sobre 

a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União na 

Administração Pública. Com a criação da Secretaria, através do Decreto 7.336 de 19/10/2010, os 

bens móveis e imóveis pertencentes à FUNASA ficaram transferidos para a SESAI. 

Como área de mediação ante as questões relacionadas ao patrimônio, houve mobilização da SESAI 

juntamente ao Departamento de Patrimônio e Suprimentos Administrativos 

(DIPAS/CGMAPO/SAA/SE-MS), que detém as competências efetivas em relação ao patrimônio do 

Ministério da Saúde, incluindo assim aos DSEI, bem como instrumentando ações em conjunto ao 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS/SGEP-MS), que responde pelas competências 

que envolvem tecnologia da informação e seus desdobramentos; assim provendo a obtenção de 

subsídios para viabilidade dos sistemas (parte lógica), e força de trabalha devidamente instruída. 

Dando continuidade as ações ocorridas em anos anteriores, em 2016 houve programação para 

capacitação em gestão patrimonial, operacionalização do SIPAT e início das atividades in loco, 

contudo realizada apenas em 3 (três) DSEI (Leste Roraima, Yanomami e Cuiabá), porém devido as 

tratativas referentes a troca de gestão o projeto foi suspenso. 

Devido a fatores que perfazem a rotatividade de pessoal, ausência de infraestrutura e principalmente 

a dualidade de competências envolvidas, sem operacionalização de metas efetivas, o sistema de 

controle e gestão de patrimônio encontra-se em fase de estruturação. 

b. Distribuição geográfica dos imóveis da União. Poderá ser utilizado quadro demonstrativo 

abaixo 

A demonstração das informações referentes à distribuição geográfica dos bens imóveis de uso 

especial de propriedade da União estão consignadas no Quadro A.5.2.3.1.b do Anexo I deste 

relatório de gestão. 

c. Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro 

dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet) 

Atualmente os imóveis da União em uso por esta Secretaria, ainda não estão cadastrados e 

atualizados no Sistema de Registro de Imóveis, pois existe a necessidade de treinamento das 

equipes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIS, deu-se início ao procedimento no 

último quadrimestre de 2015, no ano de 2016, por motivos de troca de gestão (como supracitado), 

permaneceu em aberto tais tratativas. 

d. Informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de 

imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento 

com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de contratação, os valores e 

benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão da locação, bem como a forma de 

contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação 
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Não há formalização ou política de cessão de espaços físicos ou imóveis para terceiros, públicos ou 

privados. 

e. Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis 

Tabela 5.2.3.e – Demonstrativo das despesas com reforma e manutenção dos imóveis 

UG 
Despesa no Exercício 

Com Reformas Com Manutenção 

Alagoas e Sergipe R$ 888.333,13 0 

Altamira 0 0 

Alto Rio Juruá  R$ 18.534,10 R$ 10.670,00 

Alto Rio Negro  Não informado Não informado 

Alto Rio Purus  0 0 

Alto Rio Solimões  0 0 

Amapá e Norte Pará Não informado Não informado 

Araguaia 0 0 

Bahia 0 0 

Ceará  0 0 

Cuiabá 0 0 

Guamá-Tocantins Não informado Não informado 

Interior Sul 0 0 

Kaiapó Mato Grosso 0 0 

Kaiapó do Pará 0 0 

Leste de Roraima 0 0 

Litoral Sul 0 0 

Manaus 0 R$ 7.865,50 

Maranhão 0 R$ 126.040,49 

Mato Grosso do Sul Não informado Não informado 

Médio Rio Purus 0 0 

Médio Rio Solimões e Afluentes 0 0 

Minas Gerais R$ 165.374,64 R$ 9.516,89 

Parintins 0 0 

Pernambuco 0 0 

Porto Velho Não informado Não informado 

Potiguara 0 0 

Rio tapajós 0 0 

Tocantins Não informado Não informado 

Vale do Javari 0 0 

Vilhena 0 0 

Xavante 0 0 

Xingu Não informado Não informado 

Yanomami 0 0 

TOTAL R$ 1.072.241,87 R$ 154.092,88 

Fonte: DSEI 

Quanto à qualidade dos registros contábeis, não foi possível avaliar tendo em vista que os imóveis 

não estão cadastrados e atualizados no sistema de registro de imóveis. 

f. Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los 

Devido ao processo de transferência dos imóveis em propriedade da FUNASA para a SESAI estar 

inconcluso, por conseguinte não há de se referenciar as ferramentas de controle na seguridade do 

quantitativo de imóveis e suas atualizações. A mitigação relativa ao item diz respeito à efetivação 

conclusiva do cadastro destes imóveis. 
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5.2.4. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 

Em questionamento realizado aos DSEI, somente o DSEI Alto Rio Juruá manifestou resposta 

conclusiva de acordo com tópicos abaixo elencados:  

a) Identificação dos imóveis objeto de cessão total ou parcial; 

b) Identificação dos cessionários; 

c) Caracterização da cessão: 

i. Forma de seleção do cessionário; 

ii. Finalidade do uso do espaço ou imóvel cedido; 

iii. Prazo da cessão; 

iv. Caracterização do espaça cedido; 

v. Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela unidade como remuneração 

pelo espaço cedido; 

vi. Tratamento contábil dos benefícios recebidos; 

vii. Rateio dos gastos, quando cessão parcial; 

viii. Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela unidade. 

Todas as informações acima estão demonstradas na Tabela 5.2.4.1 deste Relatório de Gestão. 
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Tabela 5.2.4.1 – Informações sobre a cessão de espaços físicos e imóveis do DSEI Alto Rio Juruá 

Estrutura das Informações 

a) b) c) i ii iii iv v vi vii vii 

Alto Rio Juruá 

Polo Base P.Walter, Rua Djauma 

Correia, S/N, Bairro Cristo Rei. CEP 

69.982-000 

CPF: 002.245.012-24 

FRANCISCA FABRICIA 

BEZERRA DE SOUZA 

Cessão 

contratual 

Consulta 

Pública 
Aluguel 31/08/2017 Uso residencial n/a n/a - 

Água e luz 

predial 

Polo base Feijó, Avenida Placido de 

Castro, Nº 1237, Bairro Centro. 

CEP: 69.960-000 

182.971.962-91 FRANCISCO 

AUGUSTO MOREIRA 

Cessão 

contratual 

Consulta 

Pública 
Aluguel 17/08/2017 uso comercial n/a n/a - 

Água e luz 

predial 

Sede do DSEI-ARJ, Rua Afonso 

Pena, Nº 1830, Bairro 25 de agosto. 

CEP: 69.980-000 

96.062.892-49 MARIA ELSA 

VASCONCELOS DE FREITAS 

Cessão 

contratual 

Consulta 

Pública 
Aluguel 06/09/2017 uso comercial n/a n/a - 

Água e luz 

predial 

Polo Base Jordão, Rua Ministro 

Ilmar Galvão, nº 760, bairro centro. 

CEP: 69975-000 

MANOEL PINTO PEREIRA 

NETO - 924.760.402-82 

Cessão 

contratual 

Consulta 

Pública 
Aluguel 13/05/2017 Uso residencial n/a n/a - 

Água e luz 

predial 

Polo Base M. Thaumaturgo, 

Travessa Jose Ananias, Q. 13A, lote 

04, bairro centro. CEP: 69.983-000 

07.075.485/0001-21 

D.M.SARAH - ME 

Cessão 

contratual 

Consulta 

Pública 
Aluguel 01/07/2017 uso comercial n/a n/a - 

Água e luz 

predial 

Polo Base Tarauacá, Rua Manoel 

Vieria da Cunha, nº 901, bairro 

cohab. CEP: 69.970-000 

119.022.802-53 LEIA BENICIO 

DA SILVA 

Cessão 

contratual 

Consulta 

Pública 
Aluguel 02/09/2017 Uso residencial n/a n/a - 

Água e luz 

predial 

Polo Base M. Lima, Avenida Japiim, 

nº 2030, bairro centro. CEP: 69.990-

000 

PATRIMONIO PROPRIO N/A N/A N/A N/A N/A n/a n/a - 
Água e luz 

predial 

CASAI, Avenida Japiim, bairro 

Guarani, CEP: 69.990-000 
PATRIMONIO PROPRIO N/A N/A N/A N/A N/A n/a n/a - 

Água e luz 

predial 

Polo Base Cruzeiro do Sul, Rodovia 

BR 364, km 87 
PATRIMONIO PROPRIO N/A N/A N/A N/A N/A n/a n/a - 

Água e luz 

predial 

Almoxarifado DSEI-ARJ, Rua 

Afonso Pena, nº 1.800, bairro 25 de 

agosto. CEP: 69.980-000 

06.194.107/0001-02 A.J. 

PORTO LTDA 

Cessão 

contratual 

Consulta 

Pública 
Aluguel 30/06/2017 uso comercial n/a n/a - 

Água e luz 

predial 

Fonte: DSEI Alto Rio Juruá 
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5.2.5. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros. 

A demonstração das informações referente aos imóveis locados estão consignadas no quadro 

A.5.2.5.1 do Anexo I deste relatório de gestão. 

Análise Crítica:  

Tendo em vista que os imóveis da SESAI não são em número suficiente para atender a demanda de 

serviços do Órgão, a locação de imóveis apresenta-se como uma alternativa diante da necessidade 

de implantar os programas de Governo e cumprir plenamente sua missão institucional. Os imóveis 

locados destinam-se a instalação de Casas de Saúde Indígenas - CASAIS, Postos de Saúde, sedes 

administrativa para funcionamento dos serviços de saúde, entre outras destinações. Quanto aos 

gastos com reformas e manutenção dos imóveis, são abrangidos nos contratos de locação ou através 

de contrato temporário pontual de cada DSEI, caso haja necessidade. 

5.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Este subitem destina-se à apresentação dos principais sistemas computacionais utilizados pela 

SESAI. 

5.3.1. Principais Sistemas de Informação 

Os principais sistemas de informação utilizados pela SESAI, contribuindo mais diretamente na sua 

missão institucional, são:  

a) Sistema de Informação da Atenção da Saúde Indígena (SIASI);  

O sistema SIASI foi desenvolvido no intuito de captar informações de saúde e da prestação 

dos serviços de saúde, as quais servem para auxiliar os gestores e técnicos no processo 

decisório, para viabilizar o atendimento adequado aos povos indígenas. O SIASI 

atualmente encontra-se na versão 4.0, já estando instalado em todos os DSEI, tendo como 

principais gargalos a subnotificação e a infraestrutura tecnológica inadequada em diversos 

estabelecimentos. A manutenção do sistema é feita por empresa contratada pelo 

DATASUS, sendo o DGESI a unidade responsável para solicitar correções e alterações.  

b) Sistema de Georreferenciamento Sanitário e Ambiental Indígena (GEOSI);  

O GEOSI é utilizado para georreferenciar e cadastrar informações de saneamento básico e 

saúde indígena. Trata-se de um sistema de informação da gestão sanitária das aldeias e 

imóveis indígenas com informações georreferenciadas. O sistema é uma ferramenta para 

tomada de decisões a partir de uma análise espacial voltada para o monitoramento através 

da compilação e processamento de dados de forma organizada e relacionada. Em 2016, o 

sistema já possui xxx aldeias georrefenciadas das 4.968 aldeias existentes, correspondendo 

a 30% do total de aldeias. Atualmente está sendo desenvolvida uma nova versão do 

GEOSI, totalmente web, por meio de consultoria contratada (pessoa física), tendo previsão 

para lançamento no final do primeiro semestre de 2017. 

c) Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS);  

O sistema HORUS Indígena visa qualificar a gestão da Assistência Farmacêutica no 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), contribuindo para a qualificação da 

atenção à saúde prestada à população indígena nos DSEI, Polos Base, CASAI e demais 

unidades de distribuição e dispensação de medicamentos. Trata-se de um sistema de 

monitoramento que visa manter informado o nível central quanto ao fluxo/uso e o nível de 

abastecimento de medicamentos dos 34 DSEI.  
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A manutenção do sistema é feita por empresa contratada pelo DATASUS, sendo o 

Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF/SCTIE/MS) a unidade responsável para 

solicitar correções e alterações. No âmbito da SESAI, o DGESI solicita as modificações 

que são de interesse para a saúde indígena ao DAF. 

d) Sistema de Administração de Material / Medicamentos (SISMAT); 

O SISMAT automatiza todos os processos relativos ao gerenciamento de materiais de 

consumo, no âmbito do Ministério da Saúde. Sua fácil utilização permite ao servidor a 

agilidade nos pedidos, além de garantir ao almoxarifado a administração racional e 

eficiente de materiais utilizados pelo Ministério, em tempo real. É utilizado pelo nível 

central da SESAI, para controle do estoque dos medicamentos adquiridos. 

e) Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SESAI-RH; 

O SESAI-RH é destinado ao cadastro dos profissionais da saúde indígena que possuem 

vínculos precários, como os conveniados, terceirizados e programa mais médicos. Com 

esse cadastro é possível acompanhar o quantitativo da força de trabalho atuante na saúde 

indígena, fornecendo subsídios ao planejamento e execução das ações. 

Quanto ao desenvolvimento ou aprimoramento dos sistemas, lista-se abaixo as maiores 

necessidades da SESAI: 

 SIASI-CASAI (sistema para gerenciamento do encaminhamento de pacientes para 

atendimento nos municípios); 

 Sistema de controle de obras DSESI (Monitoramento do processo de construção das 

Edificações e Saneamento em área Indígena, desde a licitação à construção da obra);  

 Disponibilização de relatórios do SIASI, por meio de Business Inteligence; 

 Sistema para controle de transportes;  

 Sistema de controle de contratos. 
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

Este subitem apresenta as informações sobre os canais de comunicação da SESAI com a população 

indígena (solicitações, reclamações, denúncias e sugestões) bem como as medidas para garantir a 

acessibilidade no âmbito da instituição.  

6.1. CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO  

O Núcleo de Comunicação da SESAI é uma área de atuação que integra a Assessoria de 

Comunicação (ASCOM) do Ministério da Saúde, sendo, portanto, um braço operacional desta. 

Todas as ações pautadas por este núcleo estão em conformidade com a Política de Comunicação 

preconizada pelo Ministério. Desta forma, cabe ressaltar que todas as ferramentas de comunicação 

operacionalizadas pelo Núcleo de Comunicação da SESAI podem ser acessadas no Portal do 

Ministério da Saúde (www.portalsaude.saude.gov.br). Inclusive, o próprio site da SESAI está 

hospedado no Portal do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br/sesai).  

No tocante aos canais de acesso ao cidadão, o portal do Ministério da Saúde 

(www.portalsaude.saude.gov.br) apresenta diversos links que dão possibilidade ao acesso direto às 

informações desejadas, sejam elas notícias, reportagens, ações e programas preconizados pelo 

Ministério, legislações, acesso à informação (transparência), além de contatos diretos com a própria 

assessoria de comunicação. Hospedado dentro do Portal da Saúde, o sitio da SESAI 

(www.saude.gov.br/sesai) fornece, de forma complementar, outros canais de acesso para Saúde 

Indígena, a exemplo: dos Telefones Institucionais, que recebem ligações diárias de profissionais da 

imprensa, estudantes, profissionais liberais, profissionais da saúde, voluntários, ONG’s; da Agência 

de Notícias, que dá acesso às principais informações da Saúde Indígena em tempo real; do Fale 

Conosco, por meio do qual disponibilizamos um endereço eletrônico (sesai@saude.gov.br) para que 

o cidadão possa encaminhar sua reclamação, sugestão, dúvida, crítica, elogio ou solicitação; 

Contatos do Núcleo de Comunicação por meio do endereço (comunicacao.sesai@saude.gov.br); e o 

endereço nas redes sociais/ facebook /Twitter (www.facebook.com/sesai.minisaude / 

@SESAI_MS). 

O sistema de Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, instituído por meio da Lei nº 12.527 

regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. Ao 

regulamentar esse direito, a Lei torna essencial o princípio de que o acesso é a regra, e o sigilo é a 

exceção, consolida e define o marco regulatório sobre o acesso à informação pública sob a guarda 

do Estado e estabelece procedimentos para que a Administração responda a pedidos de informação 

do cidadão. 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) mantem interface para interlocução com a 

estrutura formalmente implantada em todo o Ministério da Saúde, contando com servidores como 

pontos focais para as demandas de competências desta Secretaria. Assim, conforme são recebidas as 

demandas a equipe focal faz a triagem inicial e encaminha às áreas responsáveis, a fim de obter as 

informações, manifestações, ou ainda, as soluções para os casos noticiados/solicitados. 

No ano de 2016 a SESAI recebeu 72 demandas, todas respondidas. Os temas demandados são 

bastante variados, como exemplo: informações sobre dados de saúde (mortalidade, ações dos DSEI, 

vacinação), dados demográficos, entre outros. Considerando que a dinâmica desta atividade tem se 

mostrado positiva, a SESAI pretende manter esta rotina para o ano de 2017. 

Além do sitio da SESAI e as redes sociais mencionadas, destaca-se a participação social das 

comunidades indígenas mediante os Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI), Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena (CONDISI), Fórum de Presidentes de CONDISI (FPCONDISI), 

Conferências Nacionais de Saúde Indígena e a implantação das Ouvidorias no SASISUS em cinco 

DSEI: Litoral Sul, Manaus, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais / Espírito Santo, Pernambuco e na 

sede da SESAI, em Brasília. 
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No entanto, mister se faz alguns esclarecimentos sobres o referidos conselhos. Os Conselhos Locais 

de Saúde Indígena (CLSI) não terem caráter deliberativo. Assim, seus encaminhamentos, emitidos 

nas reuniões plenárias do exercício de 2016, foram remetidos aos Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena (CONDISI), para análise, discussão, verificação de conteúdos duplicados e possíveis 

deliberações, com posterior encaminhamento aos Gestores dos DSEI e a SESAI para resolução das 

demandas. Esses procedimentos não estão sistematizados no âmbito da SESAI. Estima-se que no 

exercício de 2017, tais ações possam ser sistematizadas de modo a organizar todos esses dados para 

subsidiar a tomada de decisão gerencial atrelado ao acompanhamento dos itens previstos nos Planos 

Distritais de Saúde Indígena 2016-2019. 

As Conferências Nacionais de Saúde Indígena são espaços de discussões amplas e democráticas 

com a população indígena, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços da saúde indígena, bem 

como parceiros nas proposições para implementar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas (PNASPI), tais como a FUNAI, Ministério Público, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Casa Civil, Universidades, Organizações Indígenas, 

entre outros, visando o direcionamento das ações concernentes à execução da PNASPI e avaliação 

das ações implementadas. 

A última Conferência Nacional de Saúde Indígena foi realizada em 2013. A próxima está prevista 

para o exercício de 2017 conforme iniciativa programada no Plano Plurianual 2016-2019. Trata-se 

da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Contudo não está definida a sua realização tendo em 

vista que algumas etapas locais e distritais, necessárias para a realização da Conferência, ainda não 

ocorreram. Além disto, outro aspecto a ser observado é que a realização de uma conferência implica 

no dispêndio de montante significativo de recursos financeiros e não houve a inciativa do Fórum de 

Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCONDISI) em solicitar a convocação ao 

Conselho Nacional de Saúde, bem como à SESAI para alocação dos recursos necessários à 

realização do evento. 

Para dar continuidade ao desafio de pôr em prática as propostas emanadas da 5ª Conferência 

Nacional de Saúde (CNS), deve-se acompanhar e tabular os dados realizados nos âmbito dos 

CONDISI/DSEI e em concentrar esforços na execução dessas propostas. Assim, quanto à resolução 

das propostas apresentadas na 5ª CNS, pretende-se criar no âmbito do Fórum de Presidentes de 

Conselhos Distritais de Saúde (FPCONDISI) uma comissão para acompanhar os desdobramentos e 

soluções das demandas na abrangência dos DSEI, observado também o cumprimento dos 

compromissos previstos nos PDSI 2016-2019.  

No exercício de 2016 foram distribuídos 6.948 dos 10.000 exemplares impressos no exercício de 

2015 do livro “5ª Conferência Nacional de Saúde: Relatório Final”, priorizando as remessas para as 

instâncias de controle social (Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias 

Estaduais de Saúde – CONASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – 

CONASEMS), para os conselheiros de saúde usuários indígenas, trabalhadores, gestores e 

prestadores de serviços da saúde indígena, com o objetivo que subsidiem e colaborem no 

acompanhamento e fiscalização no cumprimento das propostas e moções aprovadas na 5ª CNS. 

Também foram entregues a diversas instituições de saúde no país, inclusive as Universidades 

Federais e para organismos internacionais que atuam no campo da saúde, como a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS). Parte dos exemplares impressos está em depósito da SESAI para 

serem entregues aos participantes da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, servindo de 

suporte técnico para subsidiar as próximas discussões e debates sobre a temática saúde indígena.  

Quanto às Ouvidorias, processo que teve início no exercício de 2015 com a capacitação dos 

gestores junto ao Departamento Geral de Ouvidoria do SUS para implantação do Sistema Ouvidor 

SUS em 05 (cinco) DSEI, no exercício de 2016, das 51 demandas formuladas, 37 demandas foram 

solucionadas, alcançando o desempenho de 72%, e 14 (28%) encontram-se pendentes com previsão 

de resolução no exercício de 2017. 
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Abaixo segue de maneira sucinta os principais temas registrados no Sistema Ouvidor SUS no 

SASISUS no decorrer do exercício de 2016: 

a) Denúncia; 

 Demissão de profissionais das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena - 

EMSI; 

 Exoneração de Coordenador Distrital de Saúde Indígena; 

 Utilização indevida de viatura da SESAI; 

 Sobre prestação de serviços indevidos aos DSEI; 

 Não cumprimento de obrigações trabalhistas pelas Conveniadas aos DSEI; 

 Assédio moral no trabalho; 

 Atraso no pagamento de funcionários de empresas terceirizadas; 

 Excesso de pagamentos de diárias; 

 Uso indevido de combustível da saúde indígena; 

 Falta de veículos nos DSEI; 

 Dupla vinculação empregatícia no âmbito da SESAI; 

 Locação de veículos nos DSEI. 

b) Solicitações;  

 Informações sobre indicadores de saúde indígena; 

 Aquisição de ambulância; 

 Construção de posto médico; 

 Consulta com neuropediatra; 

 Uso de medicamento especializado; 

 Atendimento de urgência hospitalar; 

 Tratamento especializado e continuado; 

 Cumprimento da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – 

OIT; 

 De exemplar do livreto: Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas – 

PNASPI; 

 Atendimento de urgência à gestante em Unidades de Saúde do SUS. 

c) Informações;  

 Esclarecimento sobre a aplicação de recursos por Conveniada; 

 Dificuldade de acesso ao Banco Técnico de Informações em Saúde – BITS no 

tema saúde indígena do DOGES; 

 Esclarecimentos sobre a Assistência Farmacêutica no SASISUS; 
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 Situação da estrutura e funcionamento das CASAI; 

 Cadastramento no Sistema de Recursos Humanos da SESAI; 

 Edital de concurso público na saúde indígena. 

d) Reclamações; 

 Dificuldade de acesso às Unidades de Saúde do SUS; 

 Locação de espaço para evento da saúde indígena; 

 Transporte sanitário de pacientes da saúde indígena; 

 Consultas de atendimento ao pré-natal as gestantes indígenas. 

As demandas registradas no Sistema Ouvidor SUS no SASISUS foram atendidas nos prazos 

estipulados pela Portaria Ministerial GM/MS nº 8, de 25 de maio de 2007, com presteza e agilidade 

no atendimento, assim como acompanhamento, orientação e resolução adequada aos problemas 

apresentados pelos usuários do SASISUS, com tramitação junto as áreas técnicas da SESAI, 

Gabinete, DSEI, Conveniadas e Unidades Gestoras (UG), além de interlocução com as Unidades de 

Saúde do SUS em determinadas demandas emergenciais. 

A gestão das demandas em prazos hábeis beneficiam sobremaneira o atendimento aos povos 

indígenas, com impacto positivo nas ações de competência da SESAI, ou seja, saneamento, 

edificações e atenção à saúde indígena.  

Atualmente, dentre os possíveis desafios que serão enfrentados para o pleno funcionamento das 

ouvidorias destacam-se: a dificuldade de acesso à internet e telefone nos municípios onde estão às 

populações indígenas e em DSEI localizados no interior do país; o processo de divulgação do 

funcionamento do Sistema de Ouvidoria; levar a informação aos usuários indígenas, gestores e 

trabalhadores da saúde indígena quanto à importância do processo participativo; a diversidade de 

línguas indígenas e a necessidade de se comunicar de maneira eficaz; o diagnóstico de plataformas 

de acesso mais adequadas para a população indígena; e o não reconhecimento da ouvidoria como 

um instrumento de apoio à gestão. 

Está previsto para o segundo semestre de 2017 a implantação do Sistema Ouvidor SUS nos demais 

29 DSEI, com a formação de gestores do Sistema em cada DSEI, atividade a ser desenvolvida pela 

SESAI em conjunto com o Departamento Geral de Ouvidoria do SUS. 

As demandas geradas pelas ouvidorias no SASISUS continuarão a serem acompanhadas de forma 

mais sistematizada no exercício de 2017, como já teve início no exercício de 2016, com objetivo de 

subsidiar a gestão no âmbito da SESAI. No momento trabalha-se com planilhas de Excel, 

entretanto, faz-se gestão junto ao DOGES e ao DATASUS para sejam ajustados os relatórios do 

Sistema Ouvidor SUS, com objetivo de atender as demandas da saúde indígena, em especial, com o 

aumento de registros quando da implantação do sistema nos 34 DSEI, previsto para ocorrer até o 

final o exercício de 2017. 

6.2. CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Conforme previsto no Decreto 1369/2009, Art. 11, § 1o, o Ministério da Saúde disponibiliza a Carta 

de Serviços ao Cidadão no portal (www.portalsaude.saude.gov.br) no link “Serviços”. 
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6.3. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS 

O Núcleo de Comunicação da SESAI não dispõe de meios e estrutura adequados para medir a 

satisfação dos produtos e serviços realizados por esta secretaria. Compreende, ainda, que esta não é 

uma atribuição do núcleo, mas da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde, que realiza 

anualmente pesquisa de satisfação dos serviços, incluindo aí o tema da saúde indígena. Assim a 

SESAI não realiza pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços, notadamente à 

população indígena, em relação ao cumprimento de compromissos e dos padrões de qualidade 

fixados na Carta de Serviços ao Cidadão. 

6.4. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A 

ATUAÇÃO DA   UNIDADE 

O sitio da SESAI disponibiliza diversos links que dão acesso a informações específicas sobre a 

organização administrativa da secretaria, a missão institucional de cada Diretoria/departamento, 

organograma, agenda do secretário, programas e projetos desenvolvidos, legislação e publicações, 

além de links para prestação de contas e exercício do Controle Social na Saúde indígena. Todos 

estes links estão na página principal do site www.saude.gov.br/sesai. 

6.5. MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E 

INSTALAÇÕES 

Atualmente, o Núcleo de Comunicação da SESAI não dispõe de ferramentas e/ou tecnologias em 

seu Portal (www.saude.gov.br/sesai) que possibilitem acessos diferenciados aos seus serviços e 

produtos por cidadãos portadores de alguma deficiência. 

No que se refere às instalações, para garantir acessibilidade nos estabelecimentos de saúde indígena 

foi publicada a Portaria GM nº 1.801/2015, que define os subtipos de estabelecimentos de saúde 

indígena e estabelece as diretrizes para elaboração de seus projetos arquitetônicos, no âmbito do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), assim transcrito em seu anexo II: 

3 - Circulação e acessos: 

É aconselhável que haja uma restrição em relação ao número de acessos aos 

estabelecimentos de saúde indígena, mantendo assim um maior controle de entrada de 

usuários. Deve ser facilitada a entrada de pessoas com dificuldade de locomoção ou com 

alguma enfermidade sem a ajuda de terceiros. 

Os corredores destinados à circulação de usuários em cadeira de rodas, macas ou camas 

devem ter uma largura mínima de 2,00m para os maiores de 11,00m. Nos demais casos, a 

largura mínima deverá ser de 1,20m. Havendo desníveis de piso superiores a 1,50cm, deve-

se utilizar rampa unindo-os. 

As portas de acesso a usuários devem ter um vão livre mínimo de 0,80 x 2,10m, inclusive 

os sanitários. Todas as portas destinadas à passagem de macas devem ter um vão livre 

mínimo de 1,10 x 2,10m. 

As portas dos sanitários de Portadores de Necessidades Especiais (PNE) devem abrir para 

fora e permitir a retirada da folha pelo lado de fora, conforme especificado na Norma 

Técnica Brasileira (NBR) 9050, e devem ser instalados puxadores horizontais, de 

comprimento 40 cm, localizados a uma distância de 10 cm da face onde se encontra a 

dobradiça, à altura de 90 cm em relação ao piso. As maçanetas devem ser do tipo alavanca 

(BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 1.801, de 09 de novembro de 2015) 

Além das recomendações supracitadas, especialmente nas sedes dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI), nas Casas de Saúde Indígena (CASAI) e nos Polos Base, faz-se uso de rampas e 

escadas adequadas às normas vigentes de acessibilidade (inclinação, piso tátil e corrimão 

adaptados), bem como a localização de vagas especiais nos estacionamentos, em consonância com a 

lei 10.098/2000, o decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT NBR 9050. 
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7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

Segundo o TCU, este subitem visa demonstrar o desempenho financeiro e as informações sobre as 

demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pela unidade.  Também devem ser contempladas 

as informações sobre a implementação da sistemática de apuração de custos e dos novos critérios e 

procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

Conteúdo, a SESAI não dispõe na sua estrutura regimental de unidade com tais competências. Logo 

será objeto de informação deste Relatório de Gestão somente o subistem relacionado à Sistemática 

de apuração de custo, e mesmo assim explictando as informações que forem aplicáveis a sua 

realidade.  

7.1. TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA 

EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS 

E PASSIVOS  

Conteúdo não aplicável à SESAI. O subitem solicitado compete à Subsecretaria de Assuntos 

Administrativos (SAA) conforme o Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016. Atendendo a 

solicitação da Secretaria de Controle Externo do TCU do Estado do Mato Grosso foi encaminhado 

Memorando nº 275/2017 visando as informações solicitadas neste subitem. Até o fechamento deste 

relatório não houve a manifestação da referida unidade. 

7.2. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) não dispõe de unidade reponsável pelo 

gerenciamento de custo e nem está vinculada à Setorial de Custos do Ministéria da Saúde. A Portaria 

GM MS nº 405/2012, a qual estabeleceu a Secretaria Executiva como Órgão Setorial de Custo do 

Governo Federal no âmbito do MS estruturou sua composição por representantes, titular e suplentes, 

das seguintes áreas: I – Coordenação de Monitoramento de Custos (CMC/CGES/DESID/SE/MS); II 

– Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/SE/MS); III – Coordenação-Geral de Gestão de 

Pessoas (CGESP/SAA/SE/MS); e IV – Coordenação-Geral de Serviços Gerais 

(CGSG/SAA/SE/MS).  

Como pode ser observado, a Setorial de Custo não possui subunidade de gerenciamento de custos nas 

secretarias. Assim, não há subunidade no âmbito da SESAI que tenha seus custos apurados, e por 

conseguinte, não utiliza nenhum método, modelo ou práticas de tratamento e alocação para apuração 

de custos relacionados aos seus produtos/serviços visando subsidiar a tomada de decisão.   

A Setorial de Custos utiliza as informações de custos fornecidas pelo relatórios gerados pelo Sistema 

de Informações de Custo do Governo Federal (SIC). Ressalta-se que ainda não houve definição de 

objetos de custos para o Ministério da Saúde e nem uma metodologia de custeio. O SIC utiliza o 

custeio direto para apurar os custos das ações e programas de governo, sendo estes os objetos de 

custos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional e comum a todos os órgãos da Administração 

Pública Federal.  

7.3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS 

EXPLICATIVAS 

Conteúdo não aplicável à SESAI. O subitem solicitado compete ao Fundo Nacional de Saúde 

conforme o Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016. Atendendo a solicitação da Secretaria de 

Controle Externo do TCU do Estado do Mato Grosso foi encaminhado Memorando nº 277/2017 

visando as informações solicitadas neste subitem. Até o fechamento deste relatório não houve a 

manifestação da referida unidade. 
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

Este subitem visa demonstrar como a SESAI trata as deliberações e recomendações do TCU e do 

Órgão de Controle Interno, além de outras informações relacionadas no sistema e-Contas. Não 

serão objetos de informação os subitens relacionados com as informações sobre a revisão dos 

contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, 

considerando que está suspensa a obrigatoriedade da revisão contratual dos preços contratados com 

a Administração Pública, decorrente do acórdão nº 2859/2013 – TCU – Plenário; e com as 

informações sobre ações de publicidade e propaganda, em razão da não ocorrência no exercício de 

2016. Em atenção à solicitação da Controladoria Geral da União (CGU) será demonstrado no 

subitem 8.2 deste Relatório de Gestão as informações sobre a contratação de consultores na 

modalidade “Produto” com Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).   

8.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena, no exercício de 2016, recebeu e/ou tomou conhecimento 

de 08 (oito) Acórdãos oriundos do Tribunal de Contas da União (TCU), quais sejam, Acórdão nº 

9240/2016 – Segunda Câmara, Acórdão nº 2162/2016 – Plenário; Acórdão nº 878/2016-Primeira 

Câmara; Acórdão nº 2842/2016 – Plenário, Acórdão nº 2908/2016 – Plenário; Acórdão nº 

4898/2016 – Primeira Câmara, Acórdão nº 1255/2016– Plenário; e o Acórdão nº 3202/2016– 

Plenário, contendo 3 (três) recomendações e 31 (trinta e uma) determinações envolvendo a temática 

da Saúde Indígena. Somando esse número com os Acórdãos exarados pelo TCU em outros 

exercícios e que se encontravam pendentes de cumprimento e em acompanhamento, chegou-se a 13 

(treze) recomendações e 37 (trinta e sete) determinações contidas em Acórdãos. 

Tendo em vista esse quantitativo, apesar dos esforços envidados por esta Secretaria para cumprir 

todas as deliberações da Corte de Contas, em 2016, foi possível atender e cumprir parcialmente 7 

(sete) recomendações e 13 (treze) determinações, e atendidas integralmente 13 (treze) 

determinações, sendo que 2 (duas) recomendações contidas no Acórdão 402/2009 não se aplicam 

mais conforme entendimento do TCU lavrado no Acórdão 1499/2015-TCU-Plenário (item 9.1), in 

verbis: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de 

monitoramento das determinações e recomendações expedidas por este 

Tribunal mediante o Acórdão 402/2009-Plenário, nos termos estabelecidos 

pelos Acórdãos 1656/2014-Plenário e 2714/2014-Plenário, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar cumpridos os itens 9.2.20, 9.4.3 e 9.4.4 e não mais 

aplicáveis os itens 9.2.4, 9.2.5, 9.3.3, 9.3.4 e 9.4.14, todos do Acórdão 

402/2009-Plenário (grifos nosso) 

(...)  

Em relação Acórdão nº 6809/2015-Primeira Câmara, citado no Relatório Anual de Gestão do 

exercício de 2015, o qual apontou recomendações e determinações relacionadas com a edição de 

normativos sobre concessão, aprovação e acompanhamentos de recursos transferidos, fiscalização 

de convênios, cumprimento de metas, adequação do Sistema SICONV, bem como a construção de 

indicadores gerenciais para compor o modelo de avaliação de desempenho institucional da própria 

Secretaria, informa-se que, no exercício de 2016, foram parcialmente atendidas a determinação do 

item 1.8, e as recomendações dos itens 1.9.1.1 e 1.9.1.2, conforme o quadro 8.1.1 do Anexo I deste 

relatório de gestão. 
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Todavia, esta SESAI tem adotado providências para cumprir integralmente as demais 

recomendações e determinações, mas algumas dessas dependem da adoção de medidas por parte de 

outras áreas finalísticas, como a apuração de responsabilidade de agentes públicos mediante 

instauração de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar – que é competência da 

Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde; ou a instauração de Tomada de Contas Especial – cuja 

competência é do Fundo Nacional de Saúde (FNS).  

Ocorre que o Fundo Nacional de Saúde tem posicionamento particular acerca da instauração de 

TCE quando se trata de devolução de recursos transferidos pelo Ministério da Saúde na modalidade 

fundo a fundo, entendendo que, nesse caso, o citado Fundo não teria essa competência regimental. 

Saliente-se que a questão das competências relativas à implementação de providências saneadoras e 

corretivas recomendadas pelos órgãos de controle, nos casos em que há indicativo de devolução de 

recursos que tenham sido transferidos sob a modalidade (fundo a fundo), é tema que vem sendo, 

exaustivamente, discutido com a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e demais Secretarias 

finalísticas, com o objetivo de se definirem os fluxos e as competências para adoção das 

providências administrativas, inclusive, àquelas referentes à instauração de Tomada de Contas 

Especial para recomposição do Erário, quando esgotadas as providências administrativas nesse 

sentido. Por esse motivo, esse posicionamento do Fundo Nacional de Saúde foi remetido à 

Secretaria de Controle Externo (TCU) do estado de Mato Grosso do Sul, bem como à Secretaria 

Federal de Controle Interno da CGU no exercício de 2015. 

O acompanhamento das determinações ou recomendações do TCU é realizado pela Assessoria do 

Gabinete da Secretaria Especial de Saúde Indígena seguindo os termos da Portaria GM/MS nº 988, 

de 15 de julho de 2015, a qual estabelece os procedimentos de tramitação de documentos 

originários de Órgãos Diligenciadores (OD), no âmbito do Ministério da Saúde. Desta forma, a 

SESAI participa da Rede de Controle Interno existente no Ministério da Saúde, que tem o objetivo 

de aprimorar e fortalecer o controle interno administrativo e é composta pelas Unidades 

Organizacionais (Secretarias do Ministério), conforme previsto no 7º da Portaria nº 988/2015. Além 

disso, a citada Rede possui como atribuições, dentre outras: a) atuar como instância de debate e de 

propostas resolutivas quanto às pendências, conflitos e pontos críticos que surgirem em relação às 

diligências; b) promover o mapeamento das diligências que se encontrarem pendentes de respostas 

e c) promover a articulação com os órgãos de controle, com vistas à resolutividade das diligências e 

à melhoria do fluxo entre o Ministério da Saúde e suas áreas finalísticas, de modo a qualificar os 

trabalhos desenvolvidos. 

As Deliberações e Recomendações que permanecem pendentes de cumprimento por parte desta 

unidade estão demonstradas no quadro A.8.1.1 do Anexo I deste Relatório de gestão.  

8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

Informa-se que, de acordo com o Sistema Monitor da Controladoria-Geral da União (CGU), no 

Plano de Providências Permanentes (PPP) da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), foram 

atendidas 87 (oitenta e sete) recomendações que constavam anteriormente no referido plano.  

Além disso, no exercício de 2016, esta SESAI realizou o tratamento e o acompanhamento de 69 

(sessenta e nove) recomendações oriundas da Controladoria-Geral da União (CGU), as quais estão 

na situação de monitoramento, sendo que foram atendidas 11 (onze) recomendações, 52 (cinquenta 

e duas) estão em análise da manifestação apresentada pela SESAI por parte dos auditores da CGU e 

17 (dezessete) estão com status de providências do gestor – foram incluídas no sistema da CGU no 

segundo semestre de 2016.  

Dentre as principais providências adotadas pela SESAI, destaca-se a solicitação de instauração de 

sindicância ou procedimento administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade de agentes 

e/ou servidores públicos (competência da Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde), relacionadas 
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à devolução de recursos pagos indevidamente, dentre outras medidas administrativas preventivas e 

corretivas cabíveis, tais como a revisão de normativos referente a execução de convênios e rotinas 

utilizadas no uso de Cartão de Pagamento do Governo Federal. 

Atualmente, o acompanhamento das recomendações advindas dos órgãos de controle interno é 

realizado pela Assessoria do Gabinete da Secretaria Especial de Saúde Indígena, seguindo os termos 

da Portaria nº 988, de 15 de julho de 2015, deste Ministério da Saúde, a qual estabelece os 

procedimentos de tramitação de documentos originários de Órgãos Diligenciadores (OD) – 

Controladoria-Geral da União, Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados e 

Municípios, Polícia Federal e órgãos assemelhados, bem como dos Ministérios Públicos Estaduais e 

Federal-, no âmbito do Ministério da Saúde. 

Desde o segundo semestre de 2015, a SESAI também utiliza como ferramenta de acompanhamento 

das demandas da CGU, especificamente, o monitoramento e acompanhamento do cumprimento 

Plano de Providências Permanentes (PPP) através do Sistema Monitor, que foi desenvolvido pela 

Controladoria-Geral da União. 

Cumpre destacar, também, que esta Secretaria participa de Rede de Controle Interno existente no 

Ministério da Saúde, instituída pela Portaria nº 988/2015. A referida Rede de Controle tem o 

objetivo de aprimorar e fortalecer o controle interno administrativo e é composta pelas Unidades 

Organizacionais (Secretarias do Ministério), conforme previsto no 7º da referida Portaria. Além 

disso, a citada Rede possui como atribuições, dentre outras: a) atuar como instância debate e de 

propostas resolutivas quanto às pendências, conflitos e pontos críticos que surgirem em relação às 

diligências; b) promover o mapeamento das diligências que se encontrarem pendentes de respostas 

e b) promover a articulação com os órgãos de controle, com vistas à resolutividade das diligências e 

à melhoria do fluxo entre o Ministério da Saúde e suas áreas finalísticas, de modo a qualificar os 

trabalhos desenvolvidos. 

8.2.1. Informações sobre a Contratação de Consultores na Modalidade “Produto” com 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

Esse subitem tem por objetivo demonstrar as informações dos serviços de consultoria prestados por 

pessoas físicas no âmbito dos projetos de cooperação técnica com a Organização Panamericana de 

Saúde – OPAS. Além disto procura atender à recomendação da SECEX MT quanto aos 

questionamentos da ausência dessas informações no Relatório de Gestão do exercício anterior 

provocados pela Controladoria Geral da União em auditoria realizada nesta unidade no período de 

2/6/2016 a 10/6/2016. As informações estão consignadas no Quadro 8.2.1.1 do Anexo I deste 

relatório de gestão.  

Tendo em vista a necessidade de efetivar a gestão descentralizada nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas visando estruturar a Atenção Primária a Saúde dos Povos Indígenas, desenvolvendo ações 

de atenção integral a saúde no âmbito do Subsistema SASISUS, orientadas pelos princípios 

doutrinários e organizativos do SUS, com objetivo a superação das desigualdades sociais e 

regionais, respeitando a cultura, tradição e modo de vida, oferecendo serviços de atenção integral de 

qualidade, com equidade e de maneira universal, para melhorar a qualidade de vida dos povos 

indígenas, e os cargos existentes na carreira da Previdenciária, Saúde e Trabalho não possuírem 

perfis e quantitativo necessário ao desenvolvimento das ações, torna-se necessária assim a 

contratação de consultores para apoiar o atendimento à demanda. Ressalta-se que os cargos 

existentes na Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho não possuem perfis que atendam às 

exigências técnicas da SESAI/ MS, sendo necessária assim a contratação de prestadores de serviço 

para atender a demanda. 

   



141 

 

8.3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 

DANO AO ERÁRIO 

Este subitem tem por finalidade apresentar uma visão gerencial de como a SESAI trata os ilícitos 

administrativos, especialmente os que resultam em dano ao Erário. 

Constam atualmente 13 (treze) casos em que são apontados, nos Relatórios de Auditoria que a 

Controladoria-Geral da União realizou no âmbito do Subsistema de Saúde Indígena, dano efetivo ao 

erário. São eles: 

a) Relatório de Demandas Externas (RDE) nº. 00190.002501/2014-44 

 Unidade: DSEI/BA 

 Item 2.1.3. Prejuízo estimado: R$ 59.304,96; 

 Item 2.1.4. Prejuízo estimado: R$ 6.408.632,40. 

b) Relatório de Demandas Externas (RDE) nº. 00212.000188/2010-81 

 Unidade: DSEI/ Xavante 

 Item 2.1.1.8. Prejuízo estimado: R$ 334.240,62; 

 Item 2.1.1.9. Prejuízo estimado: R$ 13.640,00; 

 Item 2.1.1.10. Prejuízo estimado: R$ 22.232,62; 

 Item 2.1.1.13. Prejuízo estimado: R$ 3.016.111,32; 

 Item 2.1.1.14. Prejuízo estimado: R$ 39.369,36; 

 Item 2.1.1.15. Prejuízo estimado: R$ 31.383,00. 

c) Relatório de Demandas Externas (RDE) nº 00190.004659/2012-97 

 Unidade: DSEI MG/ES 

 Item 3.1.1.2 – Recomendação 1 Prejuízo estimado: R$92.914,64; 

 Item 3.1.1.3 – Recomendação 1 Prejuízo estimado: R$568.246,51; 

 Item 3.1.1.4 – Recomendação 1 Prejuízo estimado: R$122.662,20. 

d) Relatório de Demandas Externas (RDE) nº 00213.000235/2014-18. 

 Unidade: DSEI Guamá-Tocantins; 

 Item 2.1.2. Prejuízo estimado: R$ 54.780,42; 

 Item 2.1.3. Prejuízo estimado: R$ 85.128,48. 

e) Relatório de Demandas Externas (RDE) nº 00212.000419/2009-12 

 Unidade: DSEI Cuiabá (Santo Antônio de Leverger/MT) 

 Item 2.2.1.2; 

 Item 2.2.1.3; 

 Item 2.2.1.4; 

 Item 2.2.1.5; 

 Item 2.2.1.6; 

 Item 2.2.1.7; 

 Item 2.2.1.8; 

 Item 2.2.1.1; 

 Prejuízo estimado: R$1.556.319,31. 
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Houve instauração de procedimento de Tomadas de Contas Especial, no exercício de 2016, 

relacionados ao Relatório de Demandas Externas (RDE) nº 00212.000419/2009-12 (processo nº 

25000-094168/2016-74) e ao Relatório de Demandas Externas (RDE) nº 00213.000235/2014-18 

relativo ao DSEI Guamá-Tocantins (Acórdão nº 878/2016 – Primeira Câmara - TCU).  

Acrescente-se que, em situações de prejuízos estimados sobre recursos transferidos do Fundo 

Nacional de Saúde para os fundos das unidades subnacionais, no que tange à saúde indígena, há o 

impasse ainda não totalmente solucionado a respeito da iniciativa de instauração do procedimento, 

no qual divergem o Fundo Nacional de Saúde e os outros órgãos. 

Em relação às medidas adotadas pela SESAI para a apuração e minimização de ocorrência de 

ilícitos administrativos, cumpre destacar que a maioria das ocorrências que envolvem potencial ou 

efetivo dano ao erário são encaminhadas à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde, a quem 

compete regimentalmente a apuração dos fatos e aplicação das medidas corretivas. Por outro lado, 

esta Secretaria participa da Rede de Controle Interno existente neste Ministério, instituída pela 

Portaria nº 988/2015 conforme já mencionado. 

Quadro A.8.3.1 – Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de Danos ao Erário 

Casos de dano 

objeto de medidas 

administrativas 

internas 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

Dispensadas Não remetidas ao TCU 

Débito 

< R$ 

75.000 

Prazo         

> 10 

anos 

Outros 

Casos 

Arquivamento Não 

enviadas > 

180 dias do 

exercício 

instauração 

Remetidas 

ao TCU 
Recebimento 

Débito 

Não 

Comprovação 

Débito <  

R$ 

75.000 

 02  -  -  -  -  -  -  - 02 

Fonte: Arquivo Jurídico / Gabinete da SESAI 

8.4. DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE 

OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8.666/1993 

O nível central da SESAI não realiza diretamente pagamento às empresas contratadas. Nas contratações 

realizadas no nível central, destinadas aos DSEI, a SESAI apenas encaminha as notas fiscais para 

pagamento ao Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), quando se trata de aquisição de 

medicamentos, e à Coordenação-Geral de Material e Patrimônio (CGMAP/SAA/SE/MS), quanto a 

outros insumos e serviços. Quando os DSEI realizam contratação direta, por meio de seu orçamento, o 

pagamento é efetuado pelo próprio DSEI, sendo que cada uma dessas unidades possui a sua autonomia 

para gerência do cronograma das contratações. Um dos macroprocessos finalísticos do DGESI é a 

realização de controle interno, efetuado por meio de análises dos processos de contratação, e, por meio 

desse controle, são feitas considerações para que os DSEI cumpram o cronograma de pagamento 

conforme o art. 5º da lei 8.666/1993. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

Esta seção destina-se à organização dos quadros e tabelas que ocupem mais de uma página, dos documentos digitalizados, listas e outros documentos 

utilizados para comprovação ou demonstração de conteúdos do desenvolvimento do relatório. 

ANEXO I 

Quadro A.2.5.1 – Macroprocessos Finalísticos da SESAI 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 

Clientes 

Unidade/ 

Subunidade 

Responsáveis 

Atenção Integral à Saúde 

Indígena 

Conjunto de ações relacionadas com a assistência à saúde 

prestada aos povos indígenas aldeados no âmbito da atenção 

primária, prioritariamente aos que habitam nas terras 

indígenas. Tais ações visam proteger, promover e recuperar 

a saúde dos povos indígenas considerando o fortalecimento 

da medicina tradicional indígena.  

Acompanhamento alimentar e nutricional de 

crianças menores de 5 anos; 

Acompanhamento alimentar e nutricional de 

gestantes; 

Implementação de planos de contingência de 

DDA e IRA implementado; 

Acesso ao pré-natal, parto e puerpério 

qualificado e ampliado para 4 consultas ou 

mais; 

Investigação dos óbitos materno, infantil e 

fetal, mulheres em idade fértil; 

Realização do esquema vacinal completo em 

crianças menores de 5 anos; 

Redução em 2% dos casos de suicídio nos 34 

DSEI tendo como linha de base os números 

de 2015; 

Cobertura da população indígena com 

primeira consulta odontológica 

programática; 

Redução do IPA na área indígena da região 

amazônica; 

Redução do coeficiente de incidência de 

tuberculose na população indígena;  

Populações 

indígenas 

residentes nos 

territórios dos 

34 Distritos 

Sanitários 

Especiais 

Indígenas 

DSEI 

DASI / 

CGAPSI 

 

DSEI / DIASI 
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Trabalhadores da saúde indígena 

qualificados para o trabalho em saúde 

nos contextos interculturais; 

Implementação de Projetos para 

atuação em contextos interculturais 

implementados nos 34 DSEIS, com 

protagonismo indígena na promoção, 

prevenção e cuidado em saúde e 

valorização de práticas tradicionais; 

Acesso às consultas preconizadas de 

Crescimento e Desenvolvimento para 

crianças indígenas menores de 01 ano. 

  

Articulação interfederativa 

para a organização da 

referência de média e alta 

complexidades para a 

população indígena. 

Promoção da articulação e definição de parâmetros para pactuação 

das demandas para o atendimento e apoio as populações indígenas 

referenciados para a média e alta complexidades do SUS e a 

inserção da rede de saúde indígena nas articulações interfederativas, 

de modo a fortalecer a integração entre o SASISUS com o SUS nos 

programas governamentais. 

Articulação intersetorial efetiva para 

melhoria dos determinantes sociais da 

saúde indígena;  

DSEI inseridos no processo de 

regulação estadual, regional e 

municipal;  

CASAI inseridas no fluxo de regulação 

de estados e municípios. 

Comissões 

intergestoras 

Regionais e 

bipartite; 

Municípios com 

populações 

indígenas; 

Hospitais públicos 

regionais e 

municipais. 

DASI 

/CGAPSI/ 

DIPROSI; 

DSEI / CASAI 

Desenvolvimento de 

propostas para saneamento 

ambiental e estruturação 

física das edificações de 

saúde nas aldeias  

Planejamento, a partir das necessidades dos DSEI, das ações de 

saneamento ambiental nas áreas indígenas e edificações de 

estabelecimentos de saúde e unidades administrativas nos DSEI. 

Normatizações DSEI DSESI 
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Planejamento, coordenação, 

supervisão, monitoramento, 

avaliação e elaboração de 

diretrizes para as ações e 

projetos referentes a 

saneamento ambiental e 

estruturação física das 

edificações em áreas 

indígenas 

Monitoramento e avaliação da execução de obras e serviços de 

saneamento ambiental e edificação de saúde pública realizados nos 

DSEI. 

Apoio aos DSEI na elaboração e/ou contratação de projetos técnicos 

de engenharia de saneamento ambiental e edificações de saúde 

pública. 

Apoio aos DSEI na contratação, na fiscalização e no 

acompanhamento da execução de obras e serviços de saneamento 

ambiental e edificação em saúde pública. 

Planejamento e supervisão das ações de educação em saúde 

indígena relacionadas à área de saneamento.  

Apoio aos DSEI na articulação e implantação de obras e serviços de 

saneamento ambiental em áreas indígenas desenvolvidos por órgãos 

estaduais e municipais. 

Acompanhamento, monitoramento, avaliação e apoio aos DSEI nas 

atividades de controle da qualidade da água para consumo humano 

junto aos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água 

das aldeias indígenas. 

Acompanhaento, monitoramento, avaliação e apoio aos DSEI nas 

atividades de manejo dos resíduos sólidos gerados nas aldeias. 

Acompanhamento, monitoramento, avaliação e apoio aos DSEI na 

elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e de Serviços de Saúde nas atividades de manejo 

dos resíduos sólidos e de serviços de saúde das aldeias indígenas. 

Elaboração de Termos de Referências, planejamento e 

acompanhamentos dos processos para desenvolvimento e execução 

de capacitações nas áreas de saneamento ambiental e saúde pública, 

áreas de arquitetura, engenharia e desenvolvimento de projetos de 

edificações de saúde.  

Apoio aos DSEI na formulação, estruturação e implementação de 

ações de operação e manutenção das obras e serviços de saneamento 

ambiental implantados. 

Monitoramento e avaliação das ações de hidrogeologia voltadas para 

o abastecimento de água nas aldeias indígenas. 

Obras  executadas de sanemanento 

ambiental e edificações de saúde 

indígena.  

Projetos Elaborados na área de 

Educação Ambiental. 

Distribuição de água potável. 

Manejo adequado dos resíduos sólidos 

gerados nas aldeias. 

Planos de Gerenciamento dos Resíduos. 

Cursos/ capacitação. 

Informações qualificadas nas áreas de 

saneamento e edificações. 

Projetos elaborados nas áreas de 

saneamento ambiental, saúde pública, 

nas áreas de arquitetura, engenharia e 

desenvolvimento de projetos de 

edificações de saúde. 

Elaboração de projetos, execução de 

obras, informação qualificada e 

serviços destinados ao meio ambiente. 

População 

Indígena 

Profissionais do 

SESANI 

 

DSESI 

DSEI 
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Análise dos projetos de Sistemas de Abastecimento de Água, 

Melhorias Sanitárias Domiciliares e edificações de saúde elaborados 

pelos DSEI. 

Proposição de melhorias nos sistemas de informação de saneamento 

ambiental e edificações de saúde dos DSEI. 

Análise dos processos de manutenção dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e edificações de saúde. 

Elaboração, em caráter suplementar, dos projetos técnicos de 

engenharia de edificações de saúde pública para os DSEI; 

Apoio aos DSEI na formulação, estruturação e implementação das 

ações relacionadas a medidas mitigadoras ou compensatórias de 

obras de empreendimentos em seu território 

Implementação de Sistemas 

de Informação na Saúde 

Indígena 

Trata-se da implementação dos principais sistemas gerenciais no 

âmbito dos Distritos, possibilitando o controle e atuação da 

Secretaria. São eles: 

a) Sistema HORUS Indígena: Sistema de monitoramento que visa 

manter informado o nível central quanto ao fluxo/uso e o nível de 

abastecimento de medicamentos dos 34 DSEI;  

b) Sistema SIASI: Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígenasistema oficial para informações sobre os estabelecimentos 

(DSEI, polos base e CASAI), aldeias, demografia e informações de 

saúde na SESAI e tem como intuito de captar as informações de 

saúde e da prestação dos serviços de saúde, as quais servem para 

auxiliar os gestores e técnicos no processo decisório, para viabilizar 

o atendimento adequado aos povos indígenas;  

c) Sistema GEOSI: Ssitema utilizado para georreferenciar e 

cadastrar informações de saneamento básico e saúde indígena. 

Trata-se de um sistema de informação da gestão sanitária das aldeias 

e imóveis indígenas com informações georreferenciadas. O sistema 

é uma ferramenta para tomada de decisões a partir de uma análise 

espacial voltada para o monitoramento através da compilação e 

processamento de dados de forma organizada e relacionada. 

Dados e informações para a saúde 

indígena. 

 

População 

Indígena; 

DSEI. 

 

 

 

 

DGESI 

Territorialização na saúde 

indígena 

Tem por finalidade a avaliação dos territórios dos Polos Base, o 

apoio no georreferenciamento dos locais de interesse para a saúde 

indígena e o ajuste da configuração dos DSEI.  

Georreferenciamento e redefinição de 

territórios. 
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Gestão da logística nos 

DSEI 

Utilizado em várias frentes de trabalhos, tais como no transporte das 

equipes multidisciplinares de saúde indígena; no acompanhamento e 

monitoramento da execução das ações da atenção básica; no envio 

de mercadorias e medicamentos; e no transporte de pacientes e seus 

acompanhantes para os tratamentos de saúde (consultas médicas, 

cirurgias e exames), além de outras atividades. 

Logística e Transporte 

(equipes e população indígena) 

População 

indígena; 

DSEI. 

DGESI 

Apoio na gestão 

administrativa dos DSEI 

Desenvolvimento de atividades relacionadas à gestão nos DSEI, 

envolvendo o apoio na aquisição de insumos, equipamentos ou 

contratação de diversos serviços. Também se relaciona à aquisição 

de medicamentos e à contratação de serviço para fornecimento de 

combustível aos DSEIs pelo Ministério da Saúde. Além disso, existe 

apoio na gestão patrimonial dos DSEI. 

Produtos e serviços contratados para a 

execução das atividades 
  

Controles Internos 

Conjunto de ações implementadas visando o fortalecimento dos 

controles internos utilizados pela SESAI, tais como a padronização 

das atividades relacionadas ao custeio e investimento, 

medicamentos, MMH e material odontológico, ao uso dos 

combustíveis (Ticket), à lógica de encaminhamentos e instrução 

processual interna, ambos, mediante o estabelecimento de fluxos de 

trabalho. Também estão incluídas as ações de fortalecimento da 

gestão de contratos (SIASI – Contratos), da frota (SIASI – 

Transportes), procedimentos e fluxo de notas fiscais de insumos 

estratégicos da saúde indígena, procedimentos para prorrogação 

contratual, elaboração do plano de transporte distrital, compras e 

contratações e bens imóveis de uso especial, além de várias 

capacitações envolvendo profissionais nas áreas de instrução 

processual, fiscalização de contratos (em especial horas voo), 

SIASG, SPIUNET, SIAFI GERENCIAL, Pregoeiro e elaboração de 

Termo de Referencia, SIPAT e SISMAT. 

Fluxos de processos de trabalho 

estabelecidos 
DSEI DGESI 

Fortalecimento do Controle 

Social no Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena. 

Atividades de reuniões de Conselhos Locais de Saúde Indígena 

(CLSI), Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) e 

Fórum de Presidentes de CONDISI; e capacitações/qualificações de 

conselheiros de saúde indígena. 

Reuniões e capacitações/qualificações. 

 

Conselheiros de 

Saúde Indígena Assessoria de 

Apoio ao 

Controle Social 

– SESAI 

 
Implantação das Ouvidorias 

da Saúde Indígena. 

 

Conjunto de ações que visam a implantação de unidades e formação  

de gestores para atuação nas ouvidorias da saúde indígena nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 

Profissionais capacitados; 

Ouvidoria estruturada e ativa para 

subsidiar melhorias das ações de gestão 

da SESAI. 

DSEI 

População 

Indígena 

Fonte: DASI / DSESI / DGESI / CODEPACI / Assessoria de Controle Social/GAB
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Quadro A.3.1.1- Planejamento Estratégico da SESAI – Exercício de 2016 

Objetivo 7 -  Promover a atenção à saúde dos povos indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os 

saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores do SUS para prover ações complementares e especializadas, com controle social. 

Estratégias Resultados / Produtos 

E1- Qualificação das ações  e 

equipes de saúde indígena que 

atuam nos DSEI/SESAI.  

R.1- 75% das crianças menores de 5 anos com acompanhamento alimentar e nutricional realizado. (Meta PPA / PNS) 

R.2- 70% gestantes com acompanhamento alimentar e nutricional realizado. 

R.3- 10 DSEI contam com plano de contingência de DDA e IRA implementado. 

R.4- Acesso ao pré-natal, parto e puerpério qualificado e ampliado para 85 % gestantes com 4 consultas ou mais. (Meta PPA / PNS) 

R.5- 80% dos óbitos materno, infantil e fetal, mulheres em idade fértil investigados. 

R.6- 77% as crianças menores de 5 anos com esquema vacinal completo, de acordo com o calendário indígena de vacinação. (Meta 

PPA/PNS) 

R.7- Reduzir em 2% os casos de suicídio nos 34 DSEI tendo como linha de base os números de 2015. 

R.8- 40% de cobertura da população indígena com primeira consulta odontológica programática. (Meta PPA/PNS) 

R.9- Reduzir a IPA 2015 em 20% na área indígena da região amazônica. 

R.10- Reduzir 1,5% do coeficiente de incidência de tuberculose na população indígena em relação a linha de base de 2015. 

R.11- 25% dos trabalhadores da saúde indígena qualificados para o trabalho em saúde nos contextos interculturais. 

R.12- Projetos para atuação em contextos interculturais implementados nos 34 DSEIS, com protagonismo indígena na promoção, 

prevenção e cuidado em saúde e valorização de práticas tradicionais. 

R.13- 50% das Crianças indígenas menores de 01 ano com acesso às consultas preconizadas de Crescimento e Desenvolvimento. (Meta 

PPA/PNS) 

E2- Qualificação de serviços de 

saneamento ambiental ofertados. 

R.14- 61% das aldeias com população superior a 50 habitantes contam com Sistemas de Abastecimento de Água em funcionamento (base 

2015: 58%). (Meta PPA/PNS) 

R.15- 37% ou mais das aldeias com população inferior a 50 habitantes contam com Sistemas de Abastecimento de Água em 

funcionamento (base 2015: 33%). (Meta PPA/PNS). 

R.16- 55% ou mais das aldeias contam com destinação adequada de dejetos (base 2015: 50%). (Meta PPA/PNS).  

R.17- Qualidade da água monitorada em 80% das aldeias com SAA implementado. 

R.18- 40% ou mais de aldeias contam com destino adequado de resíduos sólidos. 

E3- Provimento de infraestrutura, 

equipamentos, insumos e logística 

adequados à execução das ações de 

saúde indígena pelos DSEI. 

R.19- 4 DSEI contam com Rede de lógica e internet funcionando adequadamente. 

R.20- Equipes dos DSEI providas com os insumos necessários para executar suas ações. 

R.21- Equipes do DSEI/SESAI equipadas para execução das ações. 

R.22- 34 DSEI contam com logística adequada para a execução das ações.   

R.23- 3 CASAIS construídas ou reformadas (Meta PPA/PNS) 

R.24- 100 UBSI construídas ou reformadas, com plena condição de oferta de serviços para a população indígena. 

R.25- 8 Pólos base construídos e em plena condição de apoiar a oferta de serviços para a população indígena. 
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E4 - Aprimoramento do modelo de 

gestão do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena do SUS. 

R.26- Competências da SESAI revisadas e implementadas. 

E5 - Estruturação e fortalecimento 

da cultura de planejamento e gestão 

da informação. 

R.27- 100% dos DSEI contam com o SIASI implementado. 

R.28- 33% do GEOSI desenvolvido com painel de controle funcionando.  

R.29- 100% dos DSEI contam com sistema Hórus implementado nas sedes, Pólos base e CASAI.. 

E6 - Ampliação da qualificação do 

gasto público com ganhos de 

eficiência do uso de recursos e 

efetividade das ações em saúde. 

R.30- Qualificação do gasto público com ganho de eficiência do uso de recurso e efetividade das ações em saúde. 

R.31- Relação custo x efetividade das ações de saúde melhorada pela SESAI. 

E7 - Reestruturação do modelo de 

comunicação e ampliação da sua 

capacidade produtiva, respeitando 

as especificidades dos povos 

indígenas. 

R.32- Imagem institucional da SESAI fortalecida. 

E8 - Ampliação das articulações 

interfederativa e intersetoriais com 

vistas à integralidade das ações de 

atenção a saúde indígena. 

R.33- Articulação intersetorial efetiva para melhoria dos determinantes sociais da saúde indígena. 

R.34- 100% dos DSEI inseridos no processo de regulação estadual, regional e municipal. 

R.35- 31 CASAI inseridas no fluxo de regulação de estados e municípios, alcançando 100% das CASAI. 

E9 - Ampliação da efetividade do 

controle social em acompanhar e 

fiscalizar a PNASPI. 

R.36- 6ª CNSI realizada. 

R.37- Instâncias de controle social fortalecidas. 

R.38- Ouvidorias Implantadas em todos os DSEI. 

R.39- PNASPI revisada e publicada. 

Fonte: E-car 2016* Não inserido no e-CAR 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE 

UG/Gestão: 257023 CNPJ: 00.394.544/0042-53 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim 

2012 Serviço de limpeza e conservação 16.713.008/0001-35 31/10/2016 31/10/2017 X 
  

P 

2014 Serviço de limpeza e conservação 09.198.704/0001-95 13/01/2016 13/01/2017 X 
  

P 

2016 Serviço de limpeza e conservação 10.665.003/0001-06 26/06/2016 26/06/2017 X 
  

A 

2016 Serviço de limpeza e conservação 11.687.760/0001-35 20/06/2016 20/06/2017 X 
  

A 

2016 Serviço de limpeza e conservação (Emergencial) 10.665.003/0001-06 15/08/2016 15/02/2017 X 
  

A 

2015 Serviço de limpeza e conservação (Emergencial) 08.646.852/0001-62 01/10/2015 29/03/2016 X 
  

E 

2014 Serviço de vigilância armada e desarmada para a Sede e os Polos 
11.179.264/0007-66 

12/11/2016 12/11/2017 
 

X 
 

P 

2014 Serviço de vigilância desarmada 16.208.738/0001-89 14/11/2016 14/11/2017 
 

X 
 

P 

Observações: Dados atualizados em 13/01/2017 

Fonte: SIASG 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome:  Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena - Altamira – PA 

UG/Gestão: 257042  CNPJ:   

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido 

dos Trabalhadores 

Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim 

29/2011 
VIGILÂNCIA ARMADA - EMPRESA: POLO SEGURANÇA 

ESPECIALIZADA LTDA    
02.650.833/0001-23 26/10/2011 25/10/2017  X  A 

02/2014 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EMPRESA: D.B. CAVALLI-

ME      
02.704.186/0001-95        22/07/2014 21/07/2017 X   A 

Observações: Dados atualizados em 13/01/2017 

Fonte: SIASG 

Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá 

UASG: 257021 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim 
F M S 

2013 Limpeza, Higiene e conservação. 84646405/0001-91 07/05/2016 07/05/2017 X   P 

2012 Vigilância Ostensiva e Conservação Patrimonial.  09228233/0001-10 01/12/2015 01/12/2016  X  E 

Fonte: SELOG DSEI-ARJ 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus 

UASG: 257022 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade mínimo exigido 

dos trabalhadores contratados Sit. 

Início Fim F M S 

2015 Vigilância Desarmada 
Estação VIP 

09.228.233/0001-10 
24/08/2015 24/08/2017 

 
X  P 

2012 Limpeza e Higienização 
Grupo Status CNPJ 

13.413.559/0001-95 
10/12/2012 10/12/2017 X   P 

2015 Limpeza e Higienização 
E.J.RODRIGUES CNPJ 

13.993.675/0001-20 
23/02/2015 23/02/2017 X   P 

2016 Limpeza e Higienização 

D S MAIA LIMA 

CNPJ 13.286.217/0001-

51  

20/05/2016 20/05/2017 X   A 

2016 Limpeza e Higienização 

 K & A COMERCIO E 

SERVICOS - EIRELI 

CNPJ  

13.913.045/0001-07  

20/05/2016 20/05/2017 X   A 

Fonte: SELOG/DSEI-ARP 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões 

UASG: 257025 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade mínimo exigido 

dos trabalhadores contratados Sit. 

Início Fim F M S 

2012 Limpeza e higiene 10.969.189/0001-89 10/02/2012 09/02/2017 X   P 

2014 Vigilância Ostensiva 07.030.464/0001-90 10/04/2014 08/04/2017 X   P 

Fonte: SIASG (2016) 

Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará 

UASG: 257031 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade mínimo exigido 

dos trabalhadores contratados Sit. 

Início Fim F M S 

2016 
Contratação de empresa especializada em 

vigilância 
12.753.624/0001-69 12/09/2016 08/04/2017 

 
X  A 

2014 
Contratação de empresa especializada em 

limpeza 
09.193.807/0001-62 01/11/2014 02/11/2016 

 
X  A 

2013 
Contratação de empresa especializada em 

vigilância 
08.531.731/0001-75 08/08/2013 10/08/2016  X  A 

Fonte: SELOG/DSEI-Amapa e Norte do Pará 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia 

UASG: 257037 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2015 Limpeza e Higiene 84.646.405/0001-91 30.04.2015 29.04.2017 X   A 

2016 Vigilância Ostensiva 12.283.174/0001-98 08.02.2016 07.02.2017 X   A 

2016 Vigilância Ostensiva 12.283.174/0001-98 08.02.2016 07.02.2017 X   A 

2016 Vigilância Ostensiva 12.283.174/0001-98 08.02.2016 07.02.2017 X   A 

Fonte: Serviço de Recursos Logísticos – DSEI ARA planilha de contratos vigentes 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Bahia 

UASG: 257032 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

14/2013 Contratação da prestação de serviços continuados de 

vigilância, sem aporte de armas. 

11.550.400/0001-97 16/05/2013 16/05/2017  X  E 

08/2015 Contratação de serviços de Limpeza, Asseio e 

Conservação, com disponibilização de materiais de 

higienização para o Polo Base de Itamaraju, Ribeira do 

Pombal, Ibotirama e respectivos Postos de Saúde 

situados em Aldeias Indígenas. 

07.770.857/0001-30 29/12/2015 29/06/2016 X   E 

03/2016 Contratação de serviços de  Limpeza, Asseio e 

Conservação, com disponibilização de materiais de 

higienização para o Sede DSEI/BA, Polo Base de Feira 

de Santana, Ilhéus, Porto Seguro, Pau Brasil, Ponto de 

Apoio Itabuna,  Ribeira do Pombal, e respectivos Postos 

de Saúde situados em Aldeias Indígenas. 

07.770.857/0001-30 15/04/2016 15/08/2016 X   E 

22/1007 Contratação de serviços de  Limpeza, Asseio e 

Conservação, com disponibilização de materiais de 

higienização para o Polo Base de Juazeiro, Euclides da 

Cunha e Paulo Afonso e respectivos Postos de Saúde 

situados em Aldeias Indígenas. 

15.014.790/0001-31 05/01/2015 05/01/2017 X   E 

Fonte: SELOG/DSEI BA 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Ceará 

UASG: 257033 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S  

 

2012 

Serviços continuados de vigilância arm ada e desarmada na CASAI e 

polos de: Caucaia, Maracanaú, Aquiraz e Itarema/CE.  

Contrato nº 11/2012 

13.167.893/00001-06 
 

01/11/2012 

 

31/10/2016 
 X  E 

 

2012 

Serviços continuados de limpeza e conservação, de cozinheiro e ajudante 

de cozinheiro na CASAI/CE. Contrato nº 13/2012 
14.828.536/0001-04 12/11/2012 10/11/2017 X   P 

 

2013 

Serviços continuados de vigilância armada e desarmada na Sede do 

DSEI/CE. 

Contrato nº 12/2013 

13.167.893/00001-06 15/05/2013 13/05/2017  X  P 

2013 
Serviços continuados de limpeza e conservação na Sede do DSEI/CE. 

Contrato nº 27/2013 
14.828.536/0001-04 10/09/2013 10/09/2017 X   P 

2015 
Serviços continuados de limpeza e conservação, nos polos de: Caucaia, 

Maracanaú e Itarema – Contrato nº 04/2015 
14.828.536/0001-04 06/04/2015 06/04/2017 X   p 

2015 
Serviços continuados de limpeza e conservação, nos polos de: Aquiraz – 

Contrato 05/2015 
07.360.290/0001-23 06/04/2015 06/04/2017 X   P 

Fonte: SIASG e Planilha De Acompanhamento Da Gestão De Contratos – DSEI/SELOG/CE 
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Quadro A.5.1.4.1.1  – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Especial Indígena do Alto Rio Negro/AM 

UG/Gestão: 257024 CNPJ: 00.394.544/0104-90 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos 

Trabalhadores 

Contratados Sit. 

F M S 

Início Fim 

2011 
Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e 

Conservação 
06958583/0001-44 2011 2016 x   A 

Observações: Não temos contrato de vigilância ostensiva. 

Fonte: SELOG DSEI ARN 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL CUIABA 

UASG: 257039 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2012 Serviço de Limpeza, Asseio e conservação. 01.424.685/0001-16 01/01/2016 31/08/2016 X   E 

2016 Serviço de Limpeza Cuiabá e Rondonópolis. 03.205.040/0001-68 01/09/2016 31/08/2017 X   A 

2016 Serviço de Limpeza Tangara da Serra. 84.646.405/0001-91 01/09/2016 31/08/2017 X   A 

2015 Vigilância Armada Emergencial 06.236.934/0001-03 09/11/2015 13/06/2016  X  E 

2016 Serviço de Limpeza Brasnorte. 84.646.405/001-91 01/09/2016 31/08/2017 X   A 

2016 Vigilância Desarmada 14.286.485/001-36 14/06/2016 13/06/2017  X  A 

2016 Serviço de Limpeza Brasnorte. 84.646.405/001-91 01/09/2016 31/08/2017 X   A 

Fonte: 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL GUAMÁ TOCANTINS 

UASG: 257043 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2014 
Limpeza e conservação da Sede pólos e casais pertencentes ao DSEI 

GUATOC 
22.939649/0001-05 01.11.2014 31.10.2016 X   P 

2013 Vigilância desarmada no Polo e CASAI de Marabá 14.226.939/0001-07 12.01.2014 12.01.2017  X  E 

Fonte: Setor dos Contratos/SELOG/ DSEI Guamá Tocantins/SESAI/MS 

 

Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Fonte: Controle interno de contratos e atas de registro de preços vigentes 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul 

UASG: 257053 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

20/2012 Vigilância 92.653.666/0001-67 24/01/2013 23/01/2018    P 

02/2013 Limpeza 11.967.535/0001-52 06/02/2013 05/02/2017    P 

03/2013 Limpeza 09.628.278/0001-82 04/02/2013 03/02/2017    P 

Obs.: Para os contratos nº 02/2013 e 03/2013 foi solicitado aditamento com cláusulas resolutivas, tendo em vista que está sendo instruindo novo processo. 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAYAPÓ MATO GROSSO 

UASG: 257038 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2016 Contratação de serviços de VIGILÂNCIA DESARMADA. 04.731.108/0002-96 20/01/2016 20/01/2017  X  E 

2011 

“Prestação de serviços de copeira, cozinheiras, lavadeiras, no asseio 

e      conservação de imóveis de natureza administrativa da 

Jurisdição do DSEI Kayapo/MT. 

00.394.544/0035-24 20/04/2011 19/04/2016  X  E 

2016 

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 

auxiliar de lavanderia, limpeza, asseio e conservação, incluindo 

materiais e insumos pertinentes à execução das atividades, para 

atender as necessidades da Sede do Distrito e CAF, além das 

CASAI de Colíder/MT, Peixoto de Azevedo/MT e Juara/MT. 

15.014.790/0001-31 14/06/2016 30/10/2016  X  E 

2016 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 

de limpeza e conservação, lavadeira e copeira, que compreenderá, 

além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais 

e o emprego dos equipamentos necessários à perfeita execução das 

atividades, para atender as necessidades da jurisdição do DSEI 

Kayapó/MT 

12.680.681/0001-65 25/11/2016 23/11/2017 
 

X  A 

Fonte: SELOG 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR 

UASG: 257051 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Situação 

Início Fim F M S 

06/2015 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E 

COPEIRAGEM 

 22.05.2016 21.05.2017 X   A 

14/2015 SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DO BAIRRO 13 DE 

SETEMBRO 

 08.10.2016 08.10.2017 

 

X   A 

12/2012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA  12.08.2016 11.08.2017  X  A 

Fonte: SELOG/CONTRATOS 
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Quadro A.5.1.4.1.1  – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO 

UASG: 257034 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2012 Limpeza e conservação 13.519.211/0001-87 05/11/2016 04/11/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 11.873.594/0001-61 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 11.873.594/0001-61 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 11.873.594/0001-61 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 11.873.594/0001-61 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 11.873.594/0001-61 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 11.873.594/0001-61 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 11.873.594/0001-61 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 11.873.594/0001-61 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 08.611.082/0001-12 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2014 Limpeza, conservação e higienização 19.192.104/0001-73 13/05/2016 12/05/2017 X   E 

2015 Vigilância Ostensiva 11.393.595/0002-90 19/04/2016 18/04/2017 X   P 

2015 Vigilância Ostensiva 11.029.232/0001-99 01/05/2016 30/04/2017 X   P 

2016 Vigilância Ostensiva 11.393.595/0002-90 27/04/2016 26/04/2017 X   P 

2016 Vigilância Ostensiva 08.644.690/0001-23 12/10/2016 11/10/2017 X   A 

2015 Vigilância Ostensiva 10.363.432/0001-10 12/04/2015 11/04/2016 X   E 

2012 Vigilância Ostensiva 12.066.015/0001-31 12/11/2015 11/11/2016 X   E 

Fonte: SELOG/DSEI/MA. 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indigena Manaus 

UASG: 257027 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de 

escolaridade 

mínimo exigido 

dos trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim 

F M S   

2013 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 

VIGILANCIA ARMADA PARA O DSEI MANAUS 
63.724.470/0001-18 01/07/2013 31/06/2017   X   A 

2015 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  (SEDE, CASAI MANAUS, 

GARAGEM, URUCARÁ , BERURI, KWATÁ, LARANJAL, PONTA NATAL E 

CASAI MANICORÉ) 

15.434.057/0001-76 01/04/2015 31/03/2017 X     P 

2016 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS NOS POLOS BASE DE MAKIRA CAREIRO CASTANHO, 

MANACAPURU, NOSSA SENHORA DA SAÚDE.   

18.319.091/0001-98 01/07/2016 30/06/2017 X     A 

2016 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS NOS POLOS BASE MANAQUIRI, PANTALEÃO, CASAI 

NOVA OLINDA, ANAMÃ E MURUTINGA 

18.596.923/0001-13 01/07/2016 30/06/2017 X     A 

2016 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS NO POLOS BASE DE BORBA 

18.319.091/0001-98 01/12/2016 31/11/2017 X     A 

Fonte: SELOG / DSEI Manaus 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO 

UASG: 257035 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados Sit. 

Início Fim F M S 

2015 
Prestação de serviço de limpeza e conservação, cozinheiro e 

capineiro 
 04.712.320/0001-25 28/09/2015 28/09/2017 X   P 

2015 
Prestação de serviço de limpeza e conservação, cozinheiro e 

capineiro 
 15.014.790/0001-31 28/09/2015 28/09/2016 X   E 

2015 
Prestação de serviço de limpeza e conservação, cozinheiro e 

capineiro 
13.575.475/0001-58 28/09/2015 28/09/2017 X   P 

2015 
Prestação de serviço de limpeza e conservação, cozinheiro e 

capineiro 
05.233.652/0001-90 28/09/2015 29/09/2017 X   P 

2015 
Prestação de serviço de limpeza e conservação, cozinheiro e 

capineiro 
13.237.931/0001-50 28/09/2015 30/09/2017 X   P 

2013 Vigilância desarmada em Minas Gerais 14.428.415/0001-75 17/08/2015 16/11/2017  X  P 

2015 Vigilância Desarmada no Espírito Santo 07400941/0001-61 02/02/2015 02/02/2017  X  P 

2016 
Prestação de serviço de limpeza e conservação, cozinheiro e 

capineiro 
13.237.931/0001-50 28/09/2016 28/09/2017 X   A 

2016 
Prestação de serviço de limpeza e conservação, cozinheiro e 

capineiro 
05.969.071/0001-10 29/09/2016 28/03/2017 X   A 

2016 
Prestação de serviço de limpeza e conservação, cozinheiro e 

capineiro 
11.146.580/0001-46 28/09/2016 28/09/2017 X   A 

Fonte: SIASG, 2016. 

 



 

165 

 

Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS  

UASG: 257028 UASG:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

  

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

F M S 
Início Fim 

2015 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E 

CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO MATERIAIS, MAQUINÁRIOS E 

INSUMOS PERTINENTES À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL 

INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, PÓLOS BASE E CASAS DE APOIO À 

SAÚDE DO ÍNDIO - CASAI DE LÁBREA/AM, TAPAUÁ/AM, CENTRAL 

DE FÁRMACIA, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, DURANTE TODO O 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

10.969.189/0001-89 09/02/2016 08/02/2017 X   P 

2014 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NÃO ARMADA, EM REGIME DE PLANTÃO 12X36 HORAS 

DIURNAS E NOTURNAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADE DO 

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, 

ESPECIFICAMENTE NA SEDE DO DSEI, NAS CASAS DE APOIO À 

SAÚDE DO INDÍO NOS MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM E 

FLUTUANTE 

63.724.470/0001-18 02/12/2016 01/12/2016 
 

X  P 

Fonte: SELOG/DSEI MRP/2017 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes 

UASG: 257029 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2012 Serviço de Limp/Conserv. 06.958.583/0001-44 10/02/2016 09/02/2017 X   P 

2016 Vigilância Ostensiva 09.406.386/0001-00 25/10/2016 24/10/2017  X  P 

Fonte: SELOG/DSEI-MRSA 

 

Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul 

UASG: 257036 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados Sit. 

Início Fim F M S 

N.08/2013 
Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de vigilância armada no âmbito do DSEI/MS 
05.052.780/0001-37 16/03/2013 15/03/2016   X   Encerrado 

N.16/2012 

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 

de serviços terceirizados de limpeza, conservação e 

higienização para o DSEI, nas suas dependências 

administrativas  

02.401.411/0001-14 20/09/2012 19/09/2017 X     A 

Fonte: Selog/Dsei/MS  
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco 

UASG: 257047 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2013 Vigilância Patrimonial 42.035.097/0002-07 09/12/2013 09/12/2017  X  P 

2014 Limpeza e Conservação 09.181.545/0001-16 24/04/2014 24/04/2017 X   P 

Fonte: Processos DSEI-PE nº 25059.000694/2013-63 e 25059.000695/2013-16 

Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

 Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara 

 UG/Gestão: 257046 CNPJ: 00.394.544/0039-58 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

  

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos Trabalhadores 

Contratados 
Sit. 

F M S 
Início Fim 

2014 
Serviço de Vigilância Armada NOTURNA para atender as 

demandas dos Polos Base de abrangência deste DSEI 
02.322.136/0001-43 05/02/2016 05/02/2017 X     P 

2014 

Serviços Continuados de Vigilância Ostensiva Armada 

Diurna/Noturna com posto de 24 (vinte e quatro) horas para 

atender a Sede Administrativa do DSEI Potiguara 

12.048.368/0001-09 02/05/2016 02/05/2017 X     P 

2014 

Serviço de Limpeza e Conservação com fornecimento de 

equipamentos e materiais para atender ao Polo Base 

Marcação. 

08.243.787/0001-24 07/07/2016 07/07/2017 X     P 

2014 

Serviço de Limpeza e Conservação com fornecimento de 

equipamentos e materiais para atender aos Polos Base de 

Baía da Traição e Rio Tinto. 

13.553.767/0001-90 07/07/2016 06/07/2017 X     P 

Fonte: SELOG DSEI Potiguara 
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Quadro A.5.1.4.1.1  – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO TOCANTINS – DSEI/TO 

UASG: 257054 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada  

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2013 Limpeza CASAI de Araguaina 09.384.382/0001-79 18/02/2013 18/02/2017 X     P 

2015 Limpeza, higienização e conservação - Casai Gurupi 10.512.105/0001-83 02/01/2014 02/01/2018 X     P 

2013 Limpeza da sede do DSEI/TO 09.384.382/0001-79 02/02/2013 02/02/2017 X     P 

2012 Vigilância Ostensiva 08.805.331/0001-00 16/12/2012 16/12/2017   X   P 

Fonte: DSEI/TO 

 

Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VALE DO JAVARI 

UASG: 257026 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2014 Contratação de empresa especializada em Vigilância Armada 07.030.464/0001-90 2014 2017 X   A 

2011 
Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização dos Bens 

Móveis pertencentes ao DSEI VALE DO JAVARI. 
06.958.583/0001-44 2011 2017 X   A 

Fonte: SELOG/DSEI Vale do Javarí 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA 

UASG: 257050 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

01/2013 

Prestação de serviços de limpeza, higienização, jardinagem e 

conservação das áreas internas e externas nas dependências do 

Ponto de Apoio de Comodoro-MT, Pólo Base e Casai de Juína-

MT Pólo Base de Aripuanã-MT, ambos Jurisdicionados ao DSEI-

VLH, com sede em Cacoal-RO. 

DINIZ & FERREIRA 

LTDA – ME 

(02.436.240/0001-69) 

14/01/2013 13/01/2017 
X   A 

02/2016 

Prestação de serviços de limpeza, higienização, jardinagem e 

conservação das áreas internas e externas nas dependências da 

Sede do DSEI-VLH, Pólo Base e Casai de Cacoal-RO e Pólo 

Base e Casai de Vilhena-RO, ambos Jurisdicionados ao DSEI-

VLH, com sede em Cacoal-RO. 

RONDONORTE 

COMERCIO E 

CONSTRUTORA 

LTDA – ME 

(04.105.439/0001-30) 

18/07/2016 17/01/2017 
X   E 

01/2017 

Prestação de serviços de limpeza, higienização, jardinagem e 

conservação das áreas internas e externas nas dependências do 

Ponto de Apoio de Comodoro-MT, Pólo Base e Casai de Juína-

MT Pólo Base de Aripuanã-MT, ambos Jurisdicionados ao DSEI-

VLH, com sede em Cacoal-RO. 

S. S. SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS 

EIRELI – ME 

(17.745.728/0001-45) 

18/01/2017 17/01/2018 
X   A 

01/2016 

Prestação de serviços de vigilância desarmada patrimonial de 

forma continuada com postos de serviços na Sede do DSEI-VLH, 

com sede em Cacoal-RO. 

FBX SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA LTDA 

(12.159.225/0001-74) 

11/07/2016 10/07/2017 
 X  A 

Fonte: SELOG/DSEI Vilhena 
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Quadro A.5.1.4.1.1  – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante 

UASG: 257040 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim 

F M S   

2014 

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Continuados 

de Apoio Administrativo para os Postos de Serviços de Técnico 

de Suporte II, Auxiliar Operacional Administrativo e Intérprete 

Indígena, visando atender às necessidades do DSEI Xavante 

IMPORSERV 

COMÉRCIO SERVIÇO 

REPRESENTAÇÃO 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – 

ME , CNPJ 

14.461.909/0001-51 

20/03/2014 20/03/2016  X  E 

2016 

Contratação de Serviços de Apoio Administrativo para os Postos 

de Serviços de Técnico de Suporte Documental II, Auxiliar 

Operacional Administrativo e Intérprete Indígena. 

OPERE 

CONSTRUTORA 

EIRELLI – ME, CNPJ 

10.710.117/0001-12 

09/10/2016 10/10/2017    A 

2015 

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 

Continuados para Postos de Motoristas para Condução de 

Veículos Oficiais do DSEI Xavante 

NORTE LOCADORA E 

SERVIÇOS LTDA – 

ME, CNPJ 

84.019.389/0001-07 

01/05/2015 01/05/2016    E 

2016 

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 

Continuados para Postos de Motoristas para Condução de 

Veículos Oficiais do DSEI Xavante 

RIBEIRO DOS SANTOS 

CIA LTDA - ME, CNPJ 

08.900.850/0001-58 

02/05/2016 02/05/2017    A 

2013 

Empresa Especializada Para Prestação de Serviços com Veículos 

Equipados com Rastreadores GPSs (sem combustível) e 

motoristas (Postos com Motoristas com Escalas 15x15 dias às 

Equipes e Polos e 12x36 às CASAI’s), para o transporte de 

servidores a serviço nos horários de expediente e plantão nas 

Unidades do DSEI Xavante, com manutenção e seguro por conta 

da contratada 

MJB Comércio de 

Equipamentos 

Eletrônicos e Gestão de 

Pessoal LTDA, CNPJ 

07.437.182/0001-01 

07/06/2013 07/12/2017    A 

Fonte: SELOG/DSEI Xavante 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indigena Xingu 

UASG: 257041 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim 

F M S   

2015 Segurança do Prédio do DSEI 04.731.108/0002-96 15/04/2016 15/04/2017   X   A 

2015 
Coleta, trasnporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos de serviços de saúde 
09.255.903/0001-98 03/07/2016 03/07/2017   X   A 

Fonte: SELOG / DSEI Xingú 

Quadro A.5.1.4.1.1  – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI 

UG/Gestão: 257052 CNPJ: 00.394.544/0033-62 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

  

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos 

Trabalhadores 

Contratados Situação 

F M S 
Início Fim 

2011 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 02.692.187/0001-67 25/12/2016 24/12/2017 X     A 

2015 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASAI E SEDE DSEI-Y. 13.603.268/0001-60 03/12/2015 01/03/2016 X     E 

2016 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASAI E SEDE DSEI-Y. 05.567.810/0001-48 01/03/2016 17/02/2017 X     E 

2016 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASAI E SEDE DSEI-Y. 04.451.516/0001-03 10/11/2016 09/11/2017 X     A 

Fonte: SELOG/DSEI-Yanomami 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA RIO TAPAJOS 

UASG: 257045 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2011 Vigilância Ostensiva 03.257.467/0001-00  04/04/2011  03/04/2017 X   P 

Fonte: SELOG DSEI Rio Tapajós 

Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPÓ DO MATO GROSSO 

UASG: 257038 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2016 Contratação de serviços de VIGILÂNCIA DESARMADA. 

BLITZEM 

SEGURANÇA 

04.731.108/0002-96 

20/01/2016 20/01/2017  X  E 

2011 

“Prestação de serviços de copeira, cozinheiras, lavadeiras, no asseio e      

conservação de imóveis de natureza administrativa da Jurisdição do DSEI 

Kayapo/MT. 

SUL AMÉRICA 

00.394.544/0035-24 
20/04/2011 19/04/2016  X  E 

2016 

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços auxiliar 

de lavanderia, limpeza, asseio e conservação, incluindo materiais e insumos 

pertinentes à execução das atividades, para atender as necessidades da Sede 

do Distrito e CAF, além das CASAI de Colíder/MT, Peixoto de 

Azevedo/MT e Juara/MT. 

FABIANA 

CAVALCANTE - ME 

15.014.790/0001-31 

14/06/2016 30/10/2016  X  E 

2016 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

limpeza e conservação, lavadeira e copeira, que compreenderá, além dos 

postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o emprego dos 

equipamentos necessários à perfeita execução das atividades, para atender as 

necessidades da jurisdição do DSEI Kayapó/MT 

RONAIR ATAÍDE 

PASSOS-EPP 
   X  A 
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Quadro A.5.1.4.1.1 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPÓ DO PARA 

UASG: 257044 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2013 Serviços de Limpeza e Conservação Redenção e Santana do Araguaia 08.087.568/0001-01 12/2013 12/2016 X   A 

2013 
Serviços de Limpeza e Conservação CASAI de Redenção, Ourlandia e 

São Felix do Xingu e Tucumã. 
10.488.859/0001-45 12/2013 12/2016 X   A 

2013 Vigilância Orgânica Armada – Sede do Dsei, CASAI’s e Polos Base. 02.650.833/0001-23 12/2013 12/2016 X X  A 

2015 Vigilância Orgânica Armada CASAI de Santana do Araguaia/PA 02.650.833/0001-23 04/2015 04/2016 X X  A 

Fonte: SELOG / DSEI Kaiapó PA 

 

Quadro A.5.1.4.1.1  – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PARINTINS 

UASG: 257030 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de 

escolaridade 

mínimo exigido 

dos trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2012 Serviço de limpeza e conservação Adserviços Comercio de 

Produtos 

(10.969.189/0001-89) 

10/02/2016 09/02/2017 X   A 

2015 Serviço de Segurança desarmada Amazon Security Ltda 
(04.718.633/0001-90) 

09/09/2016 08/09/2017  X  A 

Fonte: SELOG/ DSEI-Parintins 
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Quadro A.5.1.4.2.1– Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE 

UG/Gestão: 257023 CNPJ: 00.394.544/0042-53 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos 

Trabalhadores 

Contratados Sit. 

F M S 
Início Fim 

2013 Prestação dos serviços continuados de motoristas 40.911.117/0001-41 17/05/2016 17/05/2017 X     P 

2013 Prestação dos serviços continuados de barqueiros 16.713.008/0001-35 31/07/2016 31/07/2017   X   P 

2015 Prestação dos serviços continuados de mão de obra administrativa 40.911.117/0001-41 17/11/2016 17/11/2017   X   P 

2015 Locação de veículos com motoristas 02.367.108/0001-42 27/08/2016 26/08/2017 X     P 

Observações: Dados atualizados em 13/01/2017 

Fonte: SIASG 
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Quadro A.5.1.4.2.1– Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome:  Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena - Altamira - PA 

UG/Gestão:  257042 CNPJ:   

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos 

Trabalhadores 

Contratados Sit. 

F M S 
Início Fim 

04/2015 
CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EMPRESA: SERNAV 

SERVIÇOS & NAVEGAÇÃO EIRELI - EPP         
22.939.649/0001-05 01/06/2015 31/05/2017  X  A 

05/2015 
CONTRATAÇÃO DE PILOTO FLUVIAL - BARQUEIROS  -  

EMPRESA: SERNAV SERVIÇOS & NAVEGAÇÃO EIRELI - EPP           
22.939.649/0001-05 01/06/2015 31/05/2017 X   A 

Observações:   

Fonte: SIASG 
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Quadro A.5.1.4.2.1– Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá 

UASG: 257022 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de 

escolaridade 

mínimo exigido 

dos trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim 

F M S 

2016 Prestação de Serviços e Mão de Obra de Motorista  13413559/0001-95 14/12/2016 14/12/2017   Ensino Médio X  A 

2013 Barqueiro 13998675/0001-20 06/06/2016 06/06/2017 X   P 

2013 Taxi Aéreo  06933485/0001-52 14/11/2015 14/11/2016 N/A   E 

2012 Reprografia  06234024/0001-91 24/07/2015 24/07/2016 N/A   E 

2013 Vigilância Desarmada 07134755/0001-28 06/06/2016 06/06/2017  X  P 

2013 Recepcionista e Telefonista 13998675/0001-20 13/05/2016 13/05/2017  X  P 

2014 Peças e Manutenção de Veículos 01447827/0001-00 07/10/2016 07/10/2017 N/A   P 

2015 Lavagem de Veículos 10974507/0001-36 16/12/2016 16/12/2017 N/A   P 

2016 Fornecimento e Preparo de Alimentação Casai 13286217/0001-51 08/06/2016 08/06/2017 N/A   A 

2012 Correios e Telégrafos 34028316/7709-95 23/08/2016 23/08/2017 N/A   P 

2012 Publicidade Legal 00394544006388 13/08/2015 13/08/2016 N/A   P 

2012 Comunicação Telefone Fixo 765357641/0327-70 22/07/2016 22/07/2017 N/A   P 

2012 Fornecimento Energia Elétrica 04065033/0001-70 2012 Ind. N/A   P 

2012 Perfuração de Poços 84318187/0001-66 27/04/2015 27/04/2016 N/A   E 

2016 Serviços Funerários 05396858/0001-30 04/11/2016 04/11/2017 N/A   A 

2016 Fornecimento de Água e Gás 05961427/0001-70 04/10/2016 04/10/2017 N/A   A 

Fonte: SELOG DSEI-ARJ 
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Quadro A.5.1.4.2.1– Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus 

UG/Gestão: 257022 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim 

2012 Motorista Terrestre 
Red Pontes CNPJ 

03.417.593/0001-84 
10/11/2012 12/03/2017 X   P 

2013 Recepcionista 
E.J.RODRIGUES CNPJ 

13.993.675/0001-20 
16/01/2013 16/03/2017  X  P 

2014 Marinheiro de Convés 
AFS Empreendimentos 

CNPJ 13.153.640/0001-83 
01/10/2014 01/10/2017 X   A 

Fonte: SELOG/DSEI ARP 

 

Quadro A.5.1.4.2.1– Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro/AM 

UG/Gestão: 257024 CNPJ: 00394544/0104-90 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim 

2013 Motoristas Terrestres Cat B e D 06958583/000144 2013 2018  X  A 

2013 Serv. Cozinheiras 06958583/000144 2013 2018  X  A 

2015 Serv. Motorista Fluvial 13153640/0001-83 2015 2019  X  A 

2015 Serv. Secretariado 13153640/0001-83 2015 2019  X  A 

Observações: 

Fonte:SELOG/DSEI ARN 
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Quadro A.5.1.4.2.1– Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões 

UASG: 257025 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2013 Secretariado 09.134.888/0001-20 10/06/2013 09/06/2017  X  P 

2013 Motorista 06.958.583/0001-44 21/11/2013 20/11/2017 X   P 

2014 Cozinheira 02.043.066/0001-94 02/01/2014 31/12/2017 X   P 

2014 Marinheiro fluvial 18.761.815/0001-59 02/09/2014 01/09/2017 X   P 

Fonte: SIASG (2016) 

Quadro A.5.1.4.2.1– Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará 

UASG: 257031 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2013 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

terceirizados de piloto e proeiro fluvial 
09.193.807/0001-62 26/06/2013 29/06/2017 X   P 

2012 Serviço de reprografia e encadernação 12.076.116/0001-93 12/03/2012 13/03/2017 
 

X  P 

Fonte: SELOG / DSEI - AP 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra  

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Bahia 

UASG: 257032 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

15/2012 Contratação de empresa especializada no fornecimento 

de mão de obra para a prestação de serviço de 

motoristas que conduzirão veículos oficiais, de natureza 

continuada, para atender as necessidades do Distrito 

Sanitário Especial Indígena da Bahia. 

02.665.049/0001-99 07/11/2012 07/12/2016  X  E 

08/2016 Serviço continuado de locação de 64 veículos e 180 

motoristas para sede e polos base. 

01.711.147/0001-52 16/05/2016 16/11/2019  X  E 

Fonte: SELOG/DSEI BA 
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Quadro A.5.1.4.2.1– Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra  

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Ceará 

UASG: 257033 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S  

 

2012 

Serviços continuados de vigilância arm ada e desarmada na CASAI e 

polos de: Caucaia, Maracanaú, Aquiraz e Itarema/CE.  

Contrato nº 11/2012 

13.167.893/00001-06 
 

01/11/2012 

 

31/10/2016 
 X  E 

 

2012 

Serviços continuados de limpeza e conservação, de cozinheiro e ajudante 

de cozinheiro na CASAI/CE. Contrato nº 13/2012 
14.828.536/0001-04 12/11/2012 10/11/2017 X   P 

 

2013 

Serviços continuados de vigilância armada e desarmada na Sede do 

DSEI/CE. 

Contrato nº 12/2013 

13.167.893/00001-06 15/05/2013 13/05/2017  X  P 

2013 
Serviços continuados de limpeza e conservação na Sede do DSEI/CE. 

Contrato nº 27/2013 
14.828.536/0001-04 10/09/2013 10/09/2017 X   P 

2015 
Serviços continuados de limpeza e conservação, nos polos de: Caucaia, 

Maracanaú e Itarema – Contrato nº 04/2015 
14.828.536/0001-04 06/04/2015 06/04/2017 X   p 

2015 
Serviços continuados de limpeza e conservação, nos polos de: Aquiraz – 

Contrato 05/2015 
07.360.290/0001-23 06/04/2015 06/04/2017 X   P 

Fonte: SELOG/DSEI CE 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Especial Indígena Ceará 

UASG: 257033 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2012 Locação de mão-de-obra para execução de serviços de 12 (doze) motoristas. 07.783.832/0001-70 30/11/2012 29/11/2016  X  E 

2014 Aluguel de veículos com locação de mão-de-obra (motorista).  07.670.761/0001-08 22/04/2014 22/04/2017  X  P 

2014 Aluguel de veículos com Locação de motorista. Contrato nº 11/2014 (EMSI) 10.502.083/0001-70 22/04/2014 22/04/2017  X  P 

2014 Aluguel de veículos com Locação de motorista. Contrato nº 14/2014 (EMSI) 86.960.721/0001-69 24/04/2014 24/04/2017  X  P 

2015 Aluguel de veículos com Locação de motorista. Contrato nº 06/2015  07.670.761/0001-08 27/04/2015 27/04/2017  X  P 

2015 Aluguel de veículos com Locação de motorista. Contrato nº 07/2015  09.463.607/0001-82 04/05/2015 04/05/2017  X  P 

2015 Aluguel de veículos com Locação de motorista. Contrato nº 08/2015   00.437.311/0001/12 11/05/2015 11/05/2017  X  P 

2015 Aluguel de veículos com Locação de motorista. Contrato nº 09/2015 (EMSI) 06.798.516/0001-00 08/05/2015 11/05/2017  X  P 

2015 
Contratação de Recepcionista para Sede Do Dsei, Casai e Polos Base E 

Copeira Para Sede do Dsei. Contrato nº 13/2015 
14.828.536/0001-04 01/12/2015 01/12/2017  X  P 

2016 Aluguel de veículos com Locação de motorista. Contrato nº 04/2016  07.670.761/0001-08 17/10/2016 17/10/2017  X  A 

2016 Aluguel de veículos com Locação de motorista. Contrato nº 05/2016  -07.244.760/0001-93 17/10/2016 17/10/2017  X  A 

2016 
Serviços Terceirizados De Natureza Contínua Na Categoria Motorista.  

Contrato nº. 06/2016 
04.393.639/0001-35 02/01/2017 02/01/2018  X  A 

2016 
Serviços Terceirizados De Natureza Contínua Na Categoria Motorista.  

Contrato nº. 07/2016 
 02/01/2017 02/01/2018  X  A 

2016 
Serviços Terceirizados De Natureza Contínua Na Categoria Motorista.  

Contrato nº. 08/2016 
 09/01/2017 09/01/2018  X  A 

Fonte: SIASG e Planilha De Acompanhamento Da Gestão De Contratos – DSEI/SELOG/CE 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL CUIABA 

UASG: 257039 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2015 Apoio Administrativo. 00.081.160/0001-02 13/04/2016 12/04/2017  X  P 

2015 Serviço Condutor Fluvial. 13.291.768/0001-03 10/09/2016 09/09/2017 X   P 

2015 Contratação de Motoristas. 01.0006.345/0001-15 09/11/2016 08/11/2017  X  P 

2013 Aluguel de Carros com Motoristas DSEI-Cuiabá 01.424.685/0001-66 23/04/2016 22/04/2017  X  P 

2016 Agente de Portaria 10.710.117/0001-12 30/12/2016 29/12/2017 X   A 

2015 Motoristas 01.006.345/0001-15 09/11/2015 08/11/2016  X  E 

Fonte:  
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL GUAMÁ TOCANTINS 

UASG: 257043 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2015 

Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços acessórios e complementares em 

atividades de administração, recursos humanos, 

recursos logísticos, recursos financeiros e outros 

serviços de suporte, para atender as necessidades do 

DSEI GUATOC/SESAI/MS. 

22.939.649/0001-05 06/05/2015 05/05/2017    A 

Fonte: Setor dos Contratos/SELOG/ DSEI Guamá Tocantins/SESAI/MS. 

 

Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome:  Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul 

UASG: 257053 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade mínimo 

exigido dos trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

24/2013 Motorista- SC 11.967.535.0001-52 06/10/2013 05/10/2017    P 

12/2013 Motorista- RS 11.967.535.0001-52 01/08/2013 31/07/2017    P 

25/2015 Motorista Categoria C - SC 07.593.524/0001-82 01/12/2015 30/11/2017    P 

22/2011 Copeiragem - Polo Base de José Boiteux/SC 11.967.535.0001-52 19/05/2011 17/05/2016    E 

19/2012 Recepcionista - Sede do DSEI 11.967.535.0001-52 06/12/2012 05/12/2017    P 

09/2016 Recepcionista - Escritório Local de Passo Fundo/RS 11.967.535/0001-52 01/06/2016 31/05/2017    A 

13/2015 Auxiliar de Serviços Gerais - Sede do DSEI 11.967.535.0001-52 01/07/2015 30/06/2017    P 

Fonte: Controle interno de contratos e atas de registro de preços vigentes. 



 

184 

 

Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAYAPÓ MATO GROSSO 

UASG: 257038 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2016 

Contratação de prestação de serviços de Apoio Administrativo, mediante 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender ao DSEI 

Kayapó/MT 

06.273.710/0001-71 03/02/2015 02/02/2016 
 

 X E 

2016 

Contratação de prestação de serviços de Apoio Administrativo, mediante 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender ao DSEI 

Kayapó/MT 

15.014.790/0001-31 03/02/2016 30/10/2016   X E 

2016 

Contratação de prestação de serviços de Apoio Administrativo, mediante 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender ao DSEI 

Kayapó/MT 

01.006.345/0001-15 01/11/2016 02/11/2017   X A 

2016 

Prestação de serviços continuados de Condutor Fluvial, de execução 

indireta, mediante o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para 

atender as necessidades do DSEI Kayapo/MT 

06.273.710/0001-71 14/04/2015 13/04/2016    E 

2016 

Contratação de prestação de serviços de Condutor Fluvial (Barqueiro) 

CBO 9-81.5, mediante regime de dedicação exclusiva de mão de obra 

para atender ao DSEI Kayapó/MT 
 

21/06/2016 21/06/2017    A 

Fonte: SELOG/DSEI MT 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAYAPÓ DO PARÁ 

UASG: 257044 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2013 Barqueiro fluvial 

De Paulo Empreendimentos 

Ltda 

CNPJ: 7.871.399/0001-39 

10/2013 10/2017 X   A 

2014 Manutenção Preventiva e Corretiva de S.A.A 

Xingu Eletrificações e 

Construções Ltda 

CNPJ: 03.596.437/0001-28 

02/2014 02/2017  X X A 

2014 Contratação de Recursos Humanos 

Xingu Eletrificações e 

Construções Ltda 

CNPJ: 03.596.437/0001-28 

09/2014 09/2017  X  A 

2015 Motorista de veículos oficiais 

JPR – Serviços 

Especializados Ltda. 

CNPJ: 08.087.568/0001-01 

04/2015 04/2017 X X  A 

Fonte: SELOG/DSEI Kaiapó PA 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA LESTE RR 

UASG: 257051 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade mínimo 

exigido dos trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

02/2015 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

ALMOXARIFE E RECEPCIONISTA 

 26.02.2016 25.03.2017  X  A 

03/2015 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA Artífice  27.03.2016 26.03.2017 X   A 

05/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

 13.06.2016 12.12.2016  X  A 

17/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR  01.08.2016 30.10.2016  X  A 

01/2015 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO OPERADOR DE RÁDIO I E 

PILOTO FLUVIA E PROEIRO 

 18.03.2016 19.03.2017 X   A 

04/2016 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO EDIFÍCIO SEDE 

E NA CASAI 

 11.05.2016 10.05.2017 X   A 

15/2012 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C MOTORISTA  15.10.2016 14.10.2017  X  A 

Fonte: SELOG/CONTRATOS 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MARANHÃO 

UASG: 257034 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade mínimo 

exigido dos trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2012 Copeiragem 11.873.594/0001-61 13/05/2016 12/05/2017 X   P 

2016 Transporte de água potável em carro pipa. 15.043.233/0001-49 02/01/2017 01/01/2018 X   P 

2015 Transporte de água potável em carro pipa. 15.043.233/0001-49 12/03/2016 11/03/2017 X   P 

2010 Serviço de transporte com motorista. 11.399.787/0001-22 12/11/2015 11/11/2016 X   E 

2014 Serviço de Alimentação 07.857.445/0001-77 26/01/2015 25/01/2016 X   E 

2014 Serviço de Alimentação 02.763.472/0001-21  28/01/2017     27/01/2016 X   P 

2014 Serviço de Alimentação 02.763.472/0001-21  02/01/2017 01/01/2018 X   P 

Fonte: SELOG/DSEI/MA. 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial De Indígena Manaus  

UG/Gestão: 257027 CNPJ: 00.394.544/0055-78 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

  

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de 

Escolaridade 

Exigido dos 

Trabalhadores 

Contratados 
Sit. 

F M S 
Início Fim 

2012 COZINHEIRA PARA OS POLOS BASE DO DSEI MANAUS 06.958.583/0001-44 01/08/2012 31/07/2017 x 
  

P 

2013 SERVIÇO DE MOTORISTAS CATEGORIA B E D PARA O DSEI MANAUS 06.958.583/0001-44 24/03/2013 23/03/2017 
 

x 
 

P 

2013 SERVIÇO DE SECRETARIADO PARA O DSEI MANAUS 02.295.753/0001-05 25/04/2013 24/04/2017 
 

x 
 

P 

2013 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE 

MARINHEIRO FLUVIAL PARA O DSEI MANAUS 
10.969.189/0001-89 01/07/2013 30/06/2017 x 

  
P 

3 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 

VIGILANCIA ARMADA PARA O DSEI MANAUS 
63.724.470/0001-18 01/07/2013 30/06/2017 

 
x 

 
P 

2013 SERVIÇO DE MAN.PREV. CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO 23.032.014/0001-92 17/07/2013 16/07/2017 
   

P 

2014 AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA E ARTIFICE 15.434.349/0001-09 01/07/2014 30/06/2017 
 

x 
 

P 

2014 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 

COPEIRAGEM PARA O DSEI MANAUS 
15.434.349/0001-09 01/04/2014 31/03/2017 x 

  
P 

2015 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. 
15.434.057/0001-76 01/04/2015 31/03/2017 x 

  
A 

2015 SERVIÇO DE MAN.PREV. CORRETIVA DE MOTORES DE POPA* 07.870.937/0001-67 16/04/2015 15/04/2017 
   

P 

2015 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA CASAI* 01.888.822/0001-13 04/07/2015 03/07/2017 
   

P 

2015 SERVIÇO DE MAN.PREV. CORRETIVA DE VEÍCULOS 1* 07.870.937/0001-67 03/11/2015 02/11/2017 
   

P 

2016 SERVIÇO DE MAN.PREV. CORRETIVA DE VEÍCULOS 2* 07.870.937/0001-67 21/07/2016 20/07/2017 
   

A 

2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  NA PRESTAÇÃO DE 05.836.297/0001-43 16/06/2016 15/06/2017 
   

A 
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SERVIÇOS DE GESTÃO, PREPARAÇÃO, E FORNECIMENTO DE 

ALIMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES DA CASAI MANAUS* 

2016 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

NOS POLOS BASE DE MAKIRA CAREIRO CASTANHO, MANACAPURU, 

NOSSA SENHORA DA SAÚDE. 

18.319.091/0001-98 01/07/2016 30/06/2017 x 
  

A 

2016 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

NOS POLOS BASE MANAQUIRI, PANTALEÃO, CASAI NOVA OLINDA, 

ANAMÃ E MURUTINGA 

18.596.923/0001-13 01/07/2016 30/06/2017 x 
  

A 

2016 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

NO POLOS BASE DE BORBA 

18.319.091/0001-98 01/12/2016 31/11/2017 x 
  

A 

2016 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (LOCAÇÃO DE VEICULOS 

COM MOTORISTA) PARA A CASAI MANAUS* 
08.713.403/0001-90, 01/02/2017 31/01/2017 

   
A 

Observações:  * SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA INDIRETA 

Fonte: SELOG - DSEI MANAUS 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO 

UASG: 257035 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2014  Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Barqueiro  18761815/0001-59 23/03/2014 24/03/2017  X  P 

2013  Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Recepcionista  15312517/0001/93 22/04/2013 22/04/2017  X  P 

2013 
 Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de almoxarife, 

encarregado de manutenção e técnico em secretariado  
10581285/0001-55 24/04/2016 24/04/2017  X  P 

2016  Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Motorista  15.014.790/0001-31 01/10/2016 01/04/2017  X  A 

2016  Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Motorista   05.969.071/0001-10 01/04/2016 01/04/2017  X  A 

2016  Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Motorista  13185303/0001-78 01/04/2016 01/04/2017  X  A 

2016 
 Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Ténico em 

Secretariado  
11.367.947/0001-51                        18/08/2016 18/02/2017  X  A 

2016  Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Motorista  13.153.640/0001-83 01/10/2016 01/04/2017 
 

X  A 

2016  Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Motorista  18.170.105/0001-54 01/10/2016 01/04/2017  X  A 

2015 
 Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Ténico em 

Secretariado  
15.014.790/0001-31 05/08/2015 05/08/2016  X  E 

2015  Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Motorista  15.014.790/0001-31 10/09/2015 07/03/2016  X  E 

2016  Contratação de mão de obra terceirizada na categoria de Motorista  15.014.790/0001-32 01/04/2016 30/09/2016  X  E 

Fonte: SIASG, 2016. 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS  

UASG: 257028 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contra

to 

Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

  

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de 

escolaridade 

mínimo exigido 

dos trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2016 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIA DE 

MÃE DE OBRA PARA POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS DE VEÍCULOS 

NA CATEGORIA "B" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO 

PURUS. 

12.403.043.0001-05 01/03/2016 28/02/2017 
 

X  P 

2016 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES EM DIVERSAS 

ÁREAS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES MEIO/COMPLEMETARES, 

MEDIANTE REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MÉDIO RIO 

PURUS/AM. 

12.403.043.0001-05 11/01/2016 10/02/2017 
 

X  P 

2014 

CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA, POR MEIO DE 

POSTOS DE SERVIÇO DE MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS PARA O 

DSEI/MÉDIO RIO PURUS, EM REGIME DE HORA E PISO SALARIAL DEFINIDO 

POR ACORDO, CONVENÇÃO OU DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA. 

13.153.640.0001-83 07/01/2014 05/01/2017 X   P 

2013 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIARES EM 

DIVERSAS ÁREAS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

MEIO/COMPLEMETARES, MEDIANTE REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA 

DO MÉDIO RIO PURUS/AM. 

12.403.043.0001-05 28/07/2013 05/07/2017 
 

X  P 
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2015 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, 

INCLUINDO MATERIAIS, MAQUINÁRIOS E INSUMOS PERTINENTES À 

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, PÓLOS 

BASE E CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO - CASAI DE LÁBREA/AM, 

TAPAUÁ/AM, CENTRAL DE FÁRMACIA, ALMOXARIFADO E FLUTUANTE, 

DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

10.969.189/0001-89 09/02/2015 08/02/2017 X   P 

2014 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NÃO ARMADA, EM REGIME DE PLANTÃO 12X36 HORAS DIURNAS E 

NOTURNAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADE DO DISTRITO SANITÁRIO 

ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, ESPECIFICAMENTE NA SEDE DO 

DSEI, NAS CASAS DE APOIO À SAÚDE DO INDÍO NOS MUNICÍPIO DE 

LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM E FLUTUANTE 

63.724.470/0001-18 02/12/2014 01/12/2016 
 

X  P 

Observações:  

Fonte: SELO/DSEI MRP/2017 

 

Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes 

UASG: 257029 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2012 Serviços de Cozinheira 06.958.583.0001-44 01/08/2016 31/07/2017 X   P 

2013 Serviços de Secretariado 06.958.583.0001-44 09/08/2016 08/08/2017  X  P 

2014 Serviços de Motorista Fluvial 13.153.640/0001-83 14/03/2016 13/03/2017  X  P 

2015 Serviços de Motorista Terrestre 12.655.459/0001-02 03/03/2016 02/03/2017  X  P 

Fonte: SELOG/DSEI-MRSA 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul 

UASG: 257036 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

12/2011 

Contratação de empresa especializada de serviços terceirizados de 

auxiliares de apoio administrativo, cozinheiro(a) e copeiro(a) para serem 

executados no âmbito do DSEI/MS. 

07.562.469/0001-63 12/09/2011 13/09/216 X X   E 

09/2011 
Contratação de empresa especializada de serviços terceirizados de mão-

de-obra de motoristas para atender o DSEI/MS. 
07.562.469/0001-63 06/05/2011 02/05/2017       P 

08/2016 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

Porteiro 24 horas 
12.656.408/0001-03 01/09/2016 31/08/2021   X   A 

Fonte: SELOG/DSEI/MS 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena – Pernambuco 

UASG: 257047 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2014 Motoristas apoio (Capital e Região Metropolitana) 09.172.237/0001-24 14/01/2014 14/01/2017 X   P 

2014 Motoristas apoio e EMSI (Região Agreste) 97.526.020/0001-32 14/01/2014 14/01/2016 X   E 

2014 Apoio Administrativo 08.952.743/0001-73 30/06/2014 30/06/2016  X  E 

2015 Cozinheira e Auxiliar de cozinha 08.952.743/0001-73 26/01/2015 26/01/2016 X X  E 

2015 Motoristas apoio e EMSI (Região Sertão) 08.585.300/0001-91 05/06/2015 05/06/2017 X   P 

2016 Cozinheira e Auxiliar de cozinha 02.633.574/0001-22 02/05/2016 02/05/2017 X X  A 

2016 Apoio Administrativo 18.197.635/0001-96 01/07/2016 01/07/2017  X  A 

2016 Motoristas apoio e EMSI (Região Agreste) 41.305.228/0001-77 01/12/2016 01/12/2017 X   A 

Fonte: Processos DSEI-PE nº 25059.000700/2013-82; 25059.002155/2013-69; 25059.001752/2014-57; 25059.002150/2014-17; 25059.001625/2015-39; 25059.000877/2015-41; 

25059.001505/2015-31 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara 

UG/Gestão: 257046 CNPJ: 00.394.544/0039-58 

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Objeto 

Empresa Contratada Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 

Exigido dos Trabalhadores 

Contratados Sit. 

(CNPJ) 
F M S 

  Início Fim 

2013 
Serviços terceirizados de motorista. 01 Motorista 

categoria "D"  
08.585.300/0001-91 05/11/2016 05/11/2017 X   P 

2013 
Serviços terceirizados de motorista. 01 Motorista 

categoria "D"  
06.982.630/0001-95 11/11/2016 10/11/2017 X     P 

2015 
Serviços terceirizados de motorista. 04 Motoristas 

categoria "B" 
06.982.630/0001-95 04/04/2016 04/04/2017 X     A 

2015 
Serviços terceirizados de motorista. 10 Motoristas 

categorias "B" e "D"  
09.388.076/0001-00 05/11/2016 05/11/2017 X     P 

2015 
Serviços terceirizados de motorista. 16 Motoristas 

categorias "A", "B" e "D"  
13.312.604/0001-15 05/11/2016 04/11/2017 X     P 

2015 
Serviços Secretariado e Recepcionista (9), para a 

Sede do DSEI Potiguara 
10.878.081/0001-80 02/02/2016 02/02/2017   X   A 

Fonte: SELOG/DSEI Potiguara 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós 

UASG: 257045 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados Sit. 

(CNPJ) Início Fim F M S 

 2013  Locação de Mão de Obra  14.945.440/0001-26  23/04/2013  22/04/2017   X   P 

Fonte: SELOG/DSEI Rio Tapajós 

 

 

Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO TOCANTINS – DSEI/TO 

UASG: 257054 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Objeto 
Empresa Contratada 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade mínimo 

exigido dos trabalhadores 

contratados Sit. 

(CNPJ) Início Fim F M S 

2016 Serviço de Técnico em Secretariado 13.940.738/0001-80 04/01/2017 04/07/2017   X   
A 

Fonte: DSEI/TO 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA VALE DO JAVARI. 

UASG: 257026 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das 

Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

 

2014 

Serviços de Secretariado para atender as necessidades do DSEI VALE 

DO JAVARI. 

18.761.815/0001-59 
2014 2017  X  V 

2014 
Serviços de Marinheiro Fluvial de Convés para atender o DSEI VALE 

DO JAVARI. 

18.761.815/0001-59 
2014 2017 X   V 

2016 
Serviços de Motorista CNH "B" e "D" para atender as necessidades do 

DSEI VALE DO 

13.912.590/0001-90 
2016 2017 X   V 

2016 Serviços de Cozinheira e Auxiliar de Cozinha cozinheira. 06.958.583/0001-44 2016 2017 X   V 

Fonte: DSEI Vale do Javarí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

198 

 

Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA. 

UASG: 257050 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

30/2012 

Prestação de serviços de motorista com o objetivo em atender aos 

Pólos Bases e Casai de Cacoal-RO, Vilhena-RO, Juína-MT, 

Aripuanã-MT e Ponto de Apoio de Comodoro-MT, ambos 

jurisdicionados ao DSEI-VLH, com sede em Cacoal-RO. 

DINIZ & FERREIRA 

LTDA – ME 

(02.436.240/0001-69) 

27/09/2016 26/09/2017  X  A 

15/2013 

Prestação de serviços de Recepcionista com o objetivo em atender a 

sede do DSEI-VLH, com sede em Cacoal-RO. 

DINIZ & FERREIRA 

LTDA – ME 

(02.436.240/0001-69) 

06/10/2016 05/10/2017  X  A 

15/2013 

Prestação de serviços de Copeirarem com o objetivo em atender a 

DSEI-VLH, com sede em Cacoal-RO. 

DINIZ & FERREIRA 

LTDA – ME 

(02.436.240/0001-69) 

06/10/2016 05/10/2017 X   A 

15/2013 

Prestação de serviços de barqueiro com o objetivo em atender aos 

Pólos Bases Vilhena-RO, Juína-MT e Aripuanã-MT, ambos 

jurisdicionados ao DSEI-VLH, com sede em Cacoal-RO. 

DINIZ & FERREIRA 

LTDA – ME 

(02.436.240/0001-69) 

06/10/2016 05/10/2017 X   A 

Fonte: GECON/SELOG/DSEI VILHENA-RO 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra  

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante 

UASG: 257040 CNPJ:  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2014 

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Continuados de Apoio 

Administrativo para os Postos de Serviços de Técnico de Suporte II, Auxiliar 

Operacional Administrativo e Intérprete Indígena, visando atender às 

necessidades do DSEI Xavante 

14.461.909/0001-51 20/03/2014 20/03/2016  X  E 

2016 

Contratação de Serviços de Apoio Administrativo para os Postos de Serviços 

de Técnico de Suporte Documental II, Auxiliar Operacional Administrativo e 

Intérprete Indígena. 

10.710.117/0001-12 09/10/2016 10/10/2017     A 

2015 

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Continuados 

para Postos de Motoristas para Condução de Veículos Oficiais do DSEI 

Xavante 

84.019.389/0001-07 01/05/2015 01/05/2016     E 

2016 

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Continuados 

para Postos de Motoristas para Condução de Veículos Oficiais do DSEI 

Xavante 

08.900.850/0001-58 02/05/2016 02/05/2017     A 

2013 

Empresa Especializada Para Prestação de Serviços com Veículos Equipados 

com Rastreadores GPSs (sem combustível) e motoristas (Postos com 

Motoristas com Escalas 15x15 dias às Equipes e Polos e 12x36 às CASAI’s), 

para o transporte de servidores a serviço nos horários de expediente e plantão 

nas Unidades do DSEI Xavante, com manutenção e seguro por conta da 

contratada. 

07.437.182/0001-01 07/06/2013 07/12/2017     A 

Fonte: SELOG / DSEI Xavante 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indigena Xingu 

UASG: 257041 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

Início Fim 
F M S 

2015 Barqueiros 84.646.405/0001-91 18/09/2016 18/09/2017   X   A 

2014 Fornecimento de Refeições para a CASAI 17.257.813/0001-64 13/01/2016 13/07/2017   X   A 

2014 Fornecimento de Refeições para a CASAI 05.836.297/0001-43 16/01/2017 16/07/2017   X   A 

2013 Locação de Veículos com Motorista 01.424.685/0001-66 17/11/2016 17/06/2017   X   A 

2014 Apoio administrativo 84.646.405/0001-91 02/11/2016 02/11/2017   X   A 

Fonte: SELOG / DSEI Xingú 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI 

UG/Gestão: 257052 CNPJ: 00.394.544/0033-62 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa 

Contratada (CNPJ) 

  

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de 

Escolaridade Exigido 

dos Trabalhadores 

Contratados Sit. 

F M S 
Início Fim 

2012 TERCEIRIZAÇÃO DE ALMOXARIFE E ARTIFICE 84.038.926/0001-66 08/02/2012 07/02/2016   X   E 

2012 TERCEIRIZAÇÃO DE SECRETÁRIA 05.517.351/0001-98 09/02/2012 08/02/2016   X   E 

2012 TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS 84.019.389/0001-07 08/02/2012 09/02/2016   X   E 

2012 TERCEIRIZAÇÃO DE COZINHEIRA 05.517.351/0001-98 08/02/2012 09/02/2016   X   E 

2012 TERCEIRIZAÇÃO - PILOTO DE EMBARCAÇÃO 05.517.351/0001-98 08/02/2012 09/02/2016   X   E 

2015 TERCEIRIZAÇÃO DE ALMOXARIFE E ARTIFICE 04.551.516/0001-03 01/11/2015 28/04/2016   X   E 

2015 TERCEIRIZAÇÃO DE SECRETÁRIA 02.378.325/0001-38 01/11/2015 28/04/2016   X   E 

2016 TERCEIRIZAÇÃO DE ALMOXARIFE E ARTIFICE 04.551.516/0001-03 29/04/2016 28/10/2016   X   E 

2016 TERCEIRIZAÇÃO DE SECRETÁRIA 02.378.325/0001-38 29/04/2016 28/10/2016   X   E 

2016 TERCEIRIZAÇÃO DE COZINHEIRA 02.378.325/0001-38 10/02/2016 09/07/2016   X   E 

2012 TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS 84.019.389/0001-07 08/02/2016 07/05/2016 X     E 

2012 TERCEIRIZAÇÃO - PILOTO DE EMBARCAÇÃO 05.517.351/0001-98 08/02/2016 07/05/2016 X     E 

2016 TERCEIRIZAÇÃO DE ALMOXARIFE E ARTIFICE 04.551.516/0001-03 09/11/2016 08/05/2017   X   A 

2016 TERCEIRIZAÇÃO DE COZINHEIRA 02.378.325/0001-38 01/07/2016 02/01/2017   X   E 

2016 TERCEIRIZAÇÃO SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO E COPEIRA 02.378.325/0001-39 22/11/2016 21/11/2017   X   A 

2016 TERCEIRIZAÇÃO - PILOTO DE EMBARCAÇÃO 13.153.640/0001-83 04/05/2016 03/05/2017 X     A 

2016 TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS 02.043.066/001-94 06/05/2016 07/05/2017 X     A 

Observações: 

Fonte: SELOG/DSEI-YANOMAMI 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante: DSEI ARA 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia 

UASG: 257037 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2013 Locação de Veículos 07.437.182/0001-01 19.07.2013 18.07.2017  X  A 

2014 Motorista 13.153.640/0001-83 31.10.2014 30.10.2017  X  A 

2014 Marinheiro Fluvial 13.153.640/0001-83 31.10.2014 30.10.2017  X  A 

2016 Técnico Suporte II 13.153.640/0001-83 01.04.2017 30.03.2017  X  A 

Fonte:Serviço de Recursos Logísticos – DSEI ARA – planilha de Contratos vigentes  

 

 

 

Quadro A.5.1.4.2.1 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPÓ DO PARA 

UASG: 257044 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Objeto 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

Início Fim F M S 

2013 Barqueiro Fluvial  7.871.366/0001-39 10/2013 10/2017 X   Ativo 

2014 Manutenção preventiva e corretiva de S.A.A 03.596.437/0001-28 02/2014 02/2017  X X Ativo 

2014 Contratação de Recursos Humanos 
03.596.437/0001-28 09/2014 09/2017  X  Ativo 

2015 Motoristas de Veículos Oficiais 
08.087.568/0001-01 04/2015 04/2017 X X  Ativo 

Fonte: SELOG / DSEI Kaiapó PA 
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Quadro A.5.1.4.2.1 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PARINTINS  

UASG: 257030 CNPJ: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contra

to 

Objeto 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim F M S 

2016 Serviço de cozinheira e auxiliar de cozinha 

Adserviços comércio de 

produtos 

(25040.000362/2015-40) 

22/03/2016 21/03/2017 X   A 

2013 Serviço marinheiro fluvial de convés 

Afs empreendimentos e 

serviços eireli epp 

(13.153.640/0001-83) 

27/11/2016 26/11/2017  X  A 

2014 Serviço motorista terrestre 

Afs empreendimentos e 

serviços eireli epp 

(13.153.640/0001-83) 

23/06/2016 22/06/2017  X  A 

2014 Serviço de secretariado 

Afs empreendimentos e 

serviços eireli epp 

(13.153.640/0001-83) 

02/02/2016 01/02/2017  X  A 

Fonte: SELOG/ DSEI-Parintins 
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Tabela 5.2.2.1 – Relação de Veículos Inservíveis 

Ano Marca Modelo Chassi Placas Situação 

2008 MITSUBISHI L200 - JVR-9391 Veículo inoperante 

2009 FIAT VANS PICAPS UNO - NIA-5204 Veículo inoperante 

2009 MITSUBISHI L200 - JVH-1754 Veículo inoperante 

2008 MITSUBISHI L200 - JVS-3641 Veículo inoperante 

2010 MITSUBISHI L200 - NSX-1691 Veículo inoperante 

2010 MITSUBISHI L200 - NSX-1951 Veículo inoperante 

2011 MITSUBISHI L200 - NSZ-4634 Veículo inoperante 

2011 MITSUBISHI L200 - NSZ-5494 Veículo inoperante 

2012 MITSUBISHI L200 - OBT-7417 Veículo inoperante 

2011 MITSUBISHI L200 - OFO-4301 Veículo inoperante 

2012 FORD RANGER RANGER - OBV-5093 Veículo inoperante 

2012 FORD RANGER RANGER - OBV-4913 Veículo inoperante 

2012 FORD RANGER RANGER - OBV-4783 Veículo inoperante 

2009 FIAT VANS PICAPS UNO - NIA-5184 Veículo inoperante 

2000 Fiat Palio Weekend 9BD178843Y2261282 KEF-7332 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2011 MITSUBISHI L - 200 GL 93XPNK740CCB78988 NWO-5696 Veiculo inoperante pois Motor esta fundido 

2010 MITSUBISHI L - 200 GL 93XGNK740BCA74630 NLT - 5618 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2010 MITSUBISHI L - 200 GL 93XGMK740BCA74635 NLT - 5438 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2010 MITSUBISHI L - 200 GL 93XGNK740BCA74638 NLT - 5528 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2011 MITSUBISHI L - 200 GL 93XPNK740CCB86723 OGM - 3552 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e Chassi 

empenado 

2010 MITSUBISHI L - 200 GL 93XGNK740BCA74505 NLT - 5348 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2002 FORD ESCORT 8AFZZZEFF3J288892 KFB - 3549 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2011 MITSUBISHI L - 200 GL 93XPNK740CCB78970 NWO - 5646 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2008 Fiat UNO MILLE WAY 9bd15844aa6276286 NHZ - 9214 Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 
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fundido 

1996 CHEVROLET D - 20 CUSTONS 9BG258NATTC000895 JFO - 8613 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2007 Fiat UNO WAY 9BD115844AA6276302 NHZ - 9314 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2008 Fiat 
FIORINO 

AMBULANCIA 
9BD25542998855556 NHZ - 3553 

Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2002 WOLKSVAGEM VW/PARATI 16 V 9BWDA05X92T131679 GMF - 4024 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2004 Fiat DUCATO MINIBUS 93W231M2141018632 NFK - 7305 Veículo inoperante pois apresenta suspensão e vidros quebrados 

1997 FORD CARGO 814 9BFV2UHGXVDB67256 KAZ - 7304 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2001 CHEVROLET S-10 ROTAN 9BG124BC01C408589 AKB - 1132 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2011 FORD RANGER XL13 P 8AFER13P3CJ493433 NUG - 6153 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2011 FORD RANGER XL13 P 8AFER13PXCJ493431 NUG - 6113 
Veículo inoperante pois apresenta suspensão quebrada e motor 

fundido 

2001 FIAT DUCATO DOC Ñ LOCALIZADO KMY-6419 
PERCA TOTAL, VEÍCULO COLIDIU E DANIFICANDO MOTOR 

E ESTRUTURA 

2001 FIAT DUCATO DOC Ñ LOCALIZADO AJU-1381 
VEÍCULO COM DIVERSOS PROBLEMAS NA MECÂNICA E 

PARTE ELÉTRICA 

- VOLKSWAGEN KOMBI DOC Ñ LOCALIZADO BVZ-0321 
VEÍCULO COM DIVERSOS PROBLEMAS NA MECÂNICA E 

PARTE ELÉTRICA 

- TOYOTA BANDEIRANTES DOC Ñ LOCALIZADO - MOTOR DANIFICADO 

- MITSUBISHI L200 DOC Ñ LOCALIZADO ASC-5751 MOTOR DANIFICADO 

- MITSUBISHI L200 DOC Ñ LOCALIZADO AUY-3292 VEÍCULO BATIDO 

- MITSUBISHI L200 DOC Ñ LOCALIZADO APR5862 
VEÍCULO COM DIVERSOS PROBLEMAS NA MECÂNICA E 

PARTE ELÉTRICA 

2001 CHEVROLET PICK-UP CORSA DOC Ñ LOCALIZADO LNW-0045 
VEÍCULO COM DIVERSOS PROBLEMAS NA MECÂNICA E 

PARTE ELÉTRICA 

2008 FORD RANGER 3.0 RANGER BAFER13P780180733 MHM-9282 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2008 MITISUBISHL2004X4L L 200 93XGNK7409C853416 NHT-2265 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2007 MITISUBISHL2004X4L L 200 93XGNK7408C739345 NHJ-6177 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

1981 FORD 4000 FORD 3/4 LA7G220041 HOO-0193 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

1988 MERCEDES BENS MERCEDES 
 

HOO-0660 PARADO NA CIDADE DE GRAJAU MARANHÃO 
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2008 MITISUBISHL2004X4L L 200 93XNK7409C853468 NHT-1905 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2000 TOYOTA BANDEIRANTE 93NGK7408C739353 HPF-5751 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2002 FIAT UNO FIAT 93W23264011002737 HPL-5925 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2001 GM CORSA 9BGSC68ZOYC162106 HPF-7105 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2005 NISSAN FRONTIER 94DCMUD225J628691 JKH-1511 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2008 FORD RANGER 3.0 RANGER 8AFER13P18J185507 NHO-4902 ARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2000 TOYOTA BANDEIRANTE 9BRBJ0160Y1020909 LVN-0350 ARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

1999 FORD RANGER 3.0 RANGER BAFER13P58J179600 NHO-1098 ARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2007 MITISUBISHL2004X4L L 200 9XGNK7408C739299 NHJ-6908 ARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2007 MITISUBISHL2004X4L L 200 93XGNK7408C739342 NHJ-8160 ARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

1989 FORD 14000 FORD CAMINHÃO 9BXXXLM3JDB88176 HOO-0659 PARADO NA CIDADE DE GRAJAU MARANHÃO 

2008 FORD RANGER 3.0 RANGER BAFER13P780180733 NHM-9282 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2007 MITISUBISHL2004X4 L 200 9XGNK7408C739330 NHJ-5703 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2000 GM S10 
 

HOO-9425 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2008 MITISUBISHL2004X4 L 200 93XGNK7409C853508 NHS-9936 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2009 FIAT FURGÃO 9BD2554998855300 NHZ-3793 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2006 GM S10 9BG224BCO1C416018 LWC-8575 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2002 FIAT UNO 
 

JGE-7920 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2005 NISSAN FRONTIER 
 

JKH-1501 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2000 TOYOTA BANDEIRANTE 9BRBJ0160Y1021679 HPF-8714 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2000 TOYOTA BANDEIRANTE 9BRBJO16OY1020875 LVN-0300 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2007 MITISUBISHL2004X4 L 200 93XNGK7408C739345 NHJ-6177 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2008 FORD RANGER 3.0 RANGER BAFER13P88J180739 NHM-9774 PARADA NO PÁTIO DDO PRÉDIO DA FUNASA 

2008 FORD 
FORD RANGER XL 

13P 
8AFER13P78J179596 NOK - 4027 

INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 

(BAIXA) 

2000 FORD S-10 CD 4X4 9BG138BC0YC426149 JWQ - 9536 
INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 

(BAIXA) 

2000 FIAT 
FIAT/DUCAMA 

FFORMA MIC23 
C93W23264011000154 JWT - 0313 

INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 

(BAIXA) 

2008 FIAT UNO MILE 9BD15844AA6275705 NIA - 0074 INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 

2002 HONDA MOTO 9C2JD17102R019073 JXH – 4919 INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 
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HONDA/XLR 125 

2002 HONDA 
MOTO 

HONDA/XLR 125 
9C2JD17102R019084 JXH – 4929 INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 

2002 HONDA 
MOTO 

HONDA/XLR 125 
9C2JD17102R019075 JXH – 4909 INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 

2002 HONDA 
MOTO 

HONDA/XLR 125 
9C2JD17102R019060 JXH – 4869 INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 

2002 HONDA 
MOTO 

HONDA/XLR 125 
9C2JD17102R019371 JXH – 4939 INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 

2006 HONDA 

MOTO 

HONDA/NX150 

BROS KS 

9C2KD03206R009158 JXH – 7265 INSERVÍVEL, SEM UTILIDADE DE USO, IRRECUPERÁVEL 

2007/2008 MITSUBISHI MMC/L200 4X4 GL 93XNK7408C739399 JXI- 0181 
Veículo inoperante pois apresenta diferentes problemas mecânicos 

em geral 

1999/1999 CHEVROLET CORSA 1.0 9BGSC68Z0YC161685 JWP 2451 
Veículo inoperante pois apresenta diferentes problemas mecânicos 

em geral 

2007/2008 MITSUBISHI MMC/L200 4X4 GL 93XNK7408C739494 JXI- 0191 
Veículo inoperante pois apresenta diferentes problemas mecânicos 

em geral 

2002 FORD ESCORT 8AFZZZEFF31287110 GMF-4179 
Veículo antieconômico e/ou irrecuperável, considerando seu tempo 

de uso nas mais variadas e extremas atividades em áreas indígenas. 

2002 FORD ESCORT 8AFZZZEFF3J287112 GMF-4180 
Veículo antieconômico e/ou irrecuperável, considerando seu tempo 

de uso nas mais variadas e extremas atividades em áreas indígenas. 

1986 MERCEDES MB/1414 9BM345008GB730082 KFR-0003 Subtração do veículo - PAD (CORREG/MS) 

2003 FIAT DUCATO 93W231K2131011980 KKD-3870 
Veículo antieconômico e/ou irrecuperável, considerando seu tempo 

de uso nas mais variadas e extremas atividades em áreas indígenas. 

1997 TOYOTA HILUX BAJ33LN86V9751437 KFF-9633 
Veículo antieconômico e/ou irrecuperável, considerando seu tempo 

de uso nas mais variadas e extremas atividades em áreas indígenas. 

2004 FIAT DUCATO 93W231M2141020807 KKW-6535 
Veículo antieconômico e/ou irrecuperável, considerando seu tempo 

de uso nas mais variadas e extremas atividades em áreas indígenas. 

1999 TOYOTA BANDEIRANTE 9BRBJ0160Y1021205 KLF-4676 Subtração do veículo - PAD (CORREG/MS) 

1999 TOYOTA BANDEIRANTE 9BRBJ0160Y1021120 KLF-4716 
Veículo antieconômico e/ou irrecuperável, considerando seu tempo 

de uso nas mais variadas e extremas atividades em áreas indígenas. 

2000 FIAT PALIO WEEKEND 9BD178843Y2261302 KMD-8122 
Veículo antieconômico e/ou irrecuperável, considerando seu tempo 

de uso nas mais variadas e extremas atividades em áreas indígenas. 

2009 Fiat FIORINO BAÚ 
 

IVT 9086 
Veículo inoperante, enferrujado, motor quebrado, pneus inservíveis, 

bancada imprestável 

2000 TOYOTA BANDEIRANTES 
 

MOD-0934 Veículo inoperante, enferrujado, motor quebrado, pneus inservíveis, 
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bancada imprestável 

1999 TOYOTA BANDEIRANTES 
 

MOI-8760 
Veículo inoperante, enferrujado, motor quebrado, pneus inservíveis, 

bancada imprestável 

1994 CHEVROLET D-20 CUSTON 9BG244NASRC008823 JWL-0427 
Veículo inoperante pois apresenta vários defeitos no motor e na 

suspensão 

1999 TOYOTA BANDERANTE 9BRBJ0160Y1021094 JXR-9560 
Veículo inoperante pois apresenta vários defeitos no motor e na 

suspensão 

2000 CHEVROLET CORSA SUPER 8AGSD35N01R124540 JWT-4153 
Veículo inoperante pois apresenta vários defeitos no motor e na 

suspensão 

2009/2010 Mitisubishi L-200 93XGNK740BCA74645 JHG 8502 
QUEBRADO, NA QUAL O REPARO É SUPERIOR QUE O 

LIMITE DE REPARO 

2010/2011 Mitisubishi L-200 93XGNK740ACA66405 JJU 4851 
SUCATA, NA QUAL O REPARO É SUPERIOR QUE O LIMITE 

DE REPARO 

2012/2013 Mitisubishi L-200 93XJNKB8TDCD66117 JKK 7838 
BATIDO, NA QUAL O REPARO É SUPERIOR QUE O LIMITE 

DE REPARO 

1991/1991 Fiat Uno Mille 9BD146000M3764982 JFO 5863 
SUCATA, NA QUAL O REPARO É SUPERIOR QUE O LIMITE 

DE REPARO 

1991/1991 Fiat Uno Mille 9BD146000M3764989 JFO 5903 
SUCATA, NA QUAL O REPARO É SUPERIOR QUE O LIMITE 

DE REPARO 

1997/1998 Fiat Palio 9BD178837WO566847 JBO 4070 
SUCATA, NA QUAL O REPARO É SUPERIOR QUE O LIMITE 

DE REPARO 

2001/2002 Ford Ranger 8AFER11F12J250325 CDV 5789 
SUCATA, NA QUAL O REPARO É SUPERIOR QUE O LIMITE 

DE REPARO 

1978/1979 Ford F-400 LA7GXC4068Z BVZ 8837 
MOTOR FUNDIDO, NA QUAL O REPARO É SUPERIOR QUE O 

LIMITE DE REPARO 

2003 Ford Escort GL 1.6   GMF 4153 Desfazimento 

2009 Fiat Fiorino 9BD25542998855334 NHZ 3616 Desfazimento 

2015     93YGNK740BCA74564 MIV 2449 Desfazimento 

2009 Mitsubishi   93XGNK7409C955652 MHI 9843 Desfazimento 

2001 Toyota     LND 3210 Desfazimento 

1999 Toyota     MEJ 6630 Desfazimento 

2006     94DCEUD226I680169 JKH 5383 Desfazimento (cessão de uso) 

2001     93XGNK74OBCA74460 MIV 7349 Desfazimento (cessão de uso) 

2009 Mitsubishi   93XGNK74O9C954852 JHN 5553 Desfazimento 

2006 Nissan Frontier 94DCEUD226J666013 JKH 5353 Desfazimento 
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2006 Nissan Frontier 94DCEUD226J666937 JKH 5803 Desfazimento 

2006 Nissan Frontier 94DCEUD226J647407 JKH 2243 Desfazimento 

2009 Mitsubishi   93XGNK7409C955619 MGU 9864 Desfazimento 

2008 Ford Ranger 8AFERI3P98J179579 MFZ 9394 Desfazimento 

        MEJ 6960 Desfazimento 

      9BGS68NVTC666670 LYE 7382 Desfazimento 

      9BGK235GTTB427070 LXT 6036 Desfazimento 

  Mitsubishi L200 93XGNK7409C955597 IPK 6096 Desfazimento 

2009 Nissan Frontier   JKH 6221 Desfazimento 

2009 Nissan Frontier 93XGNK740BCA74532 IRK 6919 Desfazimento 

  Chevrolet Corsa 9BGSE68NVTC666850 LYE 7332 Desfazimento 

1997 Volkswagen Gol 9BWCA05YX3T142552 MDT 1082 Desfazimento 

1997 Volkswagen Gol BAWZZZ377VA939983 IHE 2382 Desfazimento 

1997 Volkswagen Gol BAWZZZ377VA943746 IHE 2334 Desfazimento 

1987 Chevrolet S10 9BG138BTWWC923235 IHE 2100 Desfazimento 

2005 Nissan Frontier 94DCMUD225J626255 JKI 1891 Desfazimento 

2007 Mitsubishi L200 93XGNK7408C739564 IOO 5654 Desfazimento 

2008 Ford Ranger 8AFER13P08J179584 IOZ 9840 Desfazimento 

2002 Volkswagen Saveiro 93XGNK74090955615 MDT 1032 Desfazimento 

2005 Nissan Frontier 94DCEUD226J667008 JKH 5323 Desfazimento 

2009 Nissan Frontier 94DCEUD226J68369 IPQ 6112 Desfazimento 

2005 Nissan Frontier 94DCEUD226J675608 JKH 5813 Desfazimento 

2009 Mitsubishi L-200 93XGNK7409C955035 JVH-2634 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

1996 Chevrolet S-10 9BG124CRVTC902354 JTO-4112 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2009 Mitsubishi L-200 93XGNK7409C955042 JVI-2284 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2007 Mitsubishi L-200 93XGNK7408C8395543 JVS-3421 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2010 Mitsubishi L-200 93XGNK740CA74353 NSX-1891 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 
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2011 Mitsubishi L-200 93XGNK740BCA74467 NSX-1651 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2011 Mitsubishi L-200 93XPNK740CCB78675 NSZ-5564 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2007 Mitsubishi L-200 93XGNK7408C739513 JVS-3561 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2010 Mitsubishi L-200 93XGNK740ACA66490 NSI-5653 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2008 Mitsubishi L-200 93XGNK7408C739489 JVS-3741 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2004 Toyota HILUX 8AJ33LNL549413630 JVC-6939 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2004 Toyota HILUX 8AJ33LNL559413698 JVC-6979 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

1999 Toyota BANDEIRANTE 9BRBJO160Y1020831 JTU-1381 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2000 Chevrolet S-10 9BG138BC01C406213 JUA-5793 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2009 Fiat FIURINO 93XGNK7408C739489 JVS-3741 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

1991 Fiat FIORINO 9BD140004B198902 JFO-5893 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2009 Fiat Fiat Uno 9BD15844AA6277480 NIA-6694 
Veículo inoperante, pois apresenta despesas acima de 50% do valor 

venal 

2007/2008 MITSUBISHI MMC/L200 4X4 GL 93XNK7408C739399 JXI- 0181 
Veículo inoperante pois apresenta diferentes problemas mecânicos 

em geral    

1999/1999 CHEVROLET CORSA 1.0 9BGSC68Z0YC161685 JWP 2451 
Veículo inoperante pois apresenta diferentes problemas mecânicos 

em geral    

2007/2008 MITSUBISHI MMC/L200 4X4 GL 93XNK7408C739494 JXI- 0191 
Veículo inoperante pois apresenta diferentes problemas mecânicos 

em geral    

2005 Nissan 
NISSAN/FRONTIER 

4X4 XE 
94DCMUD225J625154 HSH-0115 Custo de recuperação antieconômico 

2000 Honda  HONDA/XLR 125 9C2JD17101R003095 JKZ-8795 Custo de recuperação antieconômico 

2000 Honda  HONDA/XLR 125 BC2JD17101R003130 JKZ-8796 Custo de recuperação antieconômico 

2001 Chevrole 
GM/S10 2.8 4X4 

RONTAN AMB 
9BG124BC01C406986 JKZ-9685 Custo de recuperação antieconômico 

2001 Chevrole 
GM/S10 2.8 4X4 

RONTAN AMB 
9BG124BC01C411388 JKZ-9690 Custo de recuperação antieconômico 
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2000 Chevrole 
GM/S10 2.8 4X4 

RONTAN AMB 
9BG124BC01C406994 JKZ-9692 Custo de recuperação antieconômico 

2001 Chevrole 
GM/S10 2.8 4X4 

RONTAN AMB 
9BG124BC01C407448 JKZ-9693 Custo de recuperação antieconômico 

2002 Yamaha 
YAMAHA/YBR 

125E 
9C6KE010020067912 JPZ-1879 Custo de recuperação antieconômico 

2002 Yamaha 
YAMAHA/YBR 

125E 
9C6KE010020067915 JPZ-1885 Custo de recuperação antieconômico 

2002 Yamaha 
YAMAHA/YBR 

125E 
9C6KE010020067917 JPZ-1895 Custo de recuperação antieconômico 

2004 Toyota 
I/TOYOTA HILUX 

4CFL DX 
BAJ33UNL549413538 JPZ-4157 Custo de recuperação antieconômico 

2007 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK7408C739459 JRC-6378 Custo de recuperação antieconômico 

2007 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK7408C739387 JRC-6673 Custo de recuperação antieconômico 

2007 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK7408C739452 JRC-7715 Custo de recuperação antieconômico 

2007 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK7408C739453 JRC-8850 Custo de recuperação antieconômico 

2008 Ford 
I/FORD RANGER 

XL 13P 
8AFER13P38J183953 JRO-1747 Custo de recuperação antieconômico 

2008 Ford 
I/FORD RANGER 

XL 13P 
8AFER13P18J180727 JRO-8519 Custo de recuperação antieconômico 

2009 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK7409C955189 JSE-2942 Custo de recuperação antieconômico 

2009 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK7409C955133 JSE-7127 Custo de recuperação antieconômico 

2009 Fiat Fiat/fiorino/gasolina 9BD25542998855480 NHZ-3243 Custo de recuperação antieconômico 

2010 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK740ACA66162 NTI-8267 Custo de recuperação antieconômico 

2010 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK740BCA74509 NYL-2380 Custo de recuperação antieconômico 

2010 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK740BCA74510 NYL-5834 Custo de recuperação antieconômico 

2010 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK740BCA74397 NYL-6199 Custo de recuperação antieconômico 

2010 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XGNK740BCA74516 NYL-8623 Custo de recuperação antieconômico 

2011 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XPNK740CCB86754 NZN-0427 Custo de recuperação antieconômico 

2011 Mitsubishi MMC/L200 4X4 GL 93XPNK740CCB86709 NZN-7588 Custo de recuperação antieconômico 

Fonte: DGESI 
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Quadro A.5.2.3.1.b – Distribuição Espacial dos Imóveis de Propriedade da União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA 

UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 

EXERCÍCIO 2016 

BRASIL 

Acre 21 

Assis Brasil 1 

Cruzeiro do Sul 2 

Feijó 1 

Jordão 1 

Mâncio Lima 10 

Manuel Urbano 1 

Marechal Thaumaturgo 0 

Porto Walter 2 

Rio Branco 1 

Rodrigues Alves 1 

Tarauacá 1 

Alagoas 2 

Maceió 1 

Palmeira dos Índios 1 

Amapá 2 

Macapá 1 

Oiapoque 1 

Amazonas 46 

Amaturá 3 

Atalaia do Norte 1 

Barcelos 1 

Benjamin Constant 4 

Eirunepé 2 

Itacoatiara 1 

Japurá 1 

Lábrea 4 

Manacapuru 2 

Maués 3 

Parintins 4 

Santa Isabel do Rio Negro 1 

Santo Antônio de Içá 2 

São Gabriel da Cachoeira 1 

São Paulo de Olivença 7 

Tabatinga 6 

Tapauá 1 

Tefé 2 

Ceará 6 

Aquiraz 1 

Caucaia 3 

Itarema 1 

Maracanaú 1 

Espírito Santo 4 

Aracruz 4 

Goiás 3 

Aragarças 1 

Aruanã - GO 1 

Goiânia – GO 1 

Rubiataba – GO 1 

Mato Grosso 98 

Água Boa 6 

Aripuanã 1 

Barão de Melgaço 2 
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Barra do Bugres 1 

Barra do Garças 8 

Bom Jesus do Araguaia 1 

Brasnorte 7 

Campinápolis 13 

Campo Novo do Parecis 3 

Canarana 1 

Colider 2 

Comodoro 2 

Conquista D’Oeste 2 

Cuiabá 3 

General Carneiro 7 

Juara 1 

Juína 1 

Luciará – MT 1 

Nobres 1 

Paranatinga 2 

Paranatinga 3 

Porto Esperidião 1 

Querência 1 

Rondonópolis 2 

Santo Antônio do Leverger 2 

Sapezal 4 

Sinop 1 

Tangará da Serra 10 

Terezinha – MT 8 

Várzea Grande 1 

Mato Grosso do Sul 1 

Campo Grande/MS 1 

Minas Gerais 17 

Belo Horizonte 1 

Caldas 1 

Carmésia 1 

Governador Valadares 1 

Itapecerica 1 

Ladainha 1 

Machacalis 2 

Martinho Campos 1 

São João Das Missões 8 

Pernambuco 4 

Cabrobó 1 

Carnaubeira da Penha 1 

Caruaru 1 

Salgueiro 1 

Pará 7 

Belém (Sede) 1 

Belém (Casai Icoaraci) 1 

Marabá 1 

Oriximiná 1 

Ourilândia do Norte/PA 1 

Paragominas 1 

Santarém 1 

Rondônia 4 

Cacoal 2 

Vilhena 2 

Roraima 1 

Boa Vista 1 

Tocantins 12 

Araguaina 1 
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Formoso do Araguaia 1 

Formoso do Araguaia – TO 2 

Gurupi 1 

Itacajá 1 

Lagoa da Confusão – TO 2 

Pium - TO 2 

Tocantínia 1 

Tocantinópolis 1 

Fonte: DSEI 

 
Quadro A.5.2.5.1 – Demonstrativo da quantidade e dos valores de Bens Imóveis Locados de Terceiros em 2016 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
Exercício de 2016 

Quantidade Valor 

BRASIL 

Acre 12 R$ 825.402,96 

Assis Brasil 1 R$ 27.600,00 

Cruzeiro do Sul 2 R$ 227.076,36 

Feijó 1 R$ 44.400,00 

Jordão 1 R$ 45.367,08 

Manuel Urbano 1 R$ 18.000,00 

Marechal Thaumaturgo 1 R$ 39.831,12 

Porto Walter 1 R$ 26.796,24 

Rio Branco 2 R$ 324.000,00 

Santa Rosa 1 R$ 32.190,00 

Tarauacá 1 R$ 40.142,16 

Alagoas 3 R$ 293.429,58 

Maceió/AL 1 R$ 252.581,56 

Palmeira dos Índios/AL 1 R$ 26.400,00 

Pariconha/AL 1 R$ 14.448,02 

Amazonas 22 R$ 885.929,90 

Anamã/AM 1 R$ 14.749,27  

Anexo Dsei Alto Rio Negro/AM 1 R$ 5.200,00 

Barcelos 1 R$ 18.516,96 

Barcelos/AM 1 R$ 3.000,00 

Benjamin Constant 1 R$ 44.520,00 

Beruri/AM 1 R$ 29.327,76 

Borba/AM 1 R$ 13.275,60 

Careiro Castanho/AM 1 R$ 22.266,50 

Lábrea 2 R$ 324.158,88 

Manaquiri/AM. 1 R$ 15.398,29  

Manicoré/AM 1 R$ 28.744,73 

Nhamundá 1 R$ 55.626,24 

Pauini 1 R$ 25.200,00 

Rio Preto da Eva.  1 R$ 15.191,26 

Santa Isabel do Rio Negro 1 R$ 60.000,00 

São Gabriel da Cachoeira  1 R$ 32.028,00 

Sede Dsei Alto Rio Negro/AM 1 R$ 6.000,00 

Tabatinga 1 R$ 9.000,00 

Tefé 1 R$ 168.000,00 

Tonantins 1 R$ 13.800,00 

Urucará/AM. 1 R$ 12.073,97 

Bahia 10 R$ 20.658,67 

Juazeiro 1 R$ 2.915,00 

Ilhéus 1 R$ 2.306,00 

Feira De Santana 1 R$ 2.915,00 

Ibotirama 1 R$ 1.815,97 

Paulo Afonso 1 R$ 2.319,36 

Pau Brasil 1 R$ 650,00 

Ribeira do Pombal 1 R$ 3.600,00 

Itabuna 1 R$ 1.869,38  
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Euclides da Cunha 1 R$ 1.217,96 

Itamaraju 1 R$ 1.050,00 

Ceará 2 567.009,24 

Fortaleza 2 567.009,24 

Mato Grosso 13 R$ 1.451.275,90 

Água Boa 1 R$ 17.835,60 

Barra do Garças 1 R$ 218.838,84 

Brasnorte 1 R$ 88.347,78 

Colider - MT 1 R$ 125.687,86 

Confresa - MT 1 R$ 11.400,00  

Cuiabá 1 R$ 127.428,00 

Deposito 1 R$ 250.000,00 

DSEI Xingu 1 R$ 350.000,00 

Peixoto de Azevedo - MT 1 R$ 78.813,80 

Rondonópolis 1 R$ 90.000,00 

Santa Terezinha - MT 1 R$ 14.400,00 

São Félix do Araguaia – MT 2 R$ 89.924,02 

Mato Grosso do Sul 14 R$ 845.313,15 

Amambai 1 R$ 58.171,92 

Antonio João 2 R$ 24.084,64 

Aquidauana 1 R$ 22.692,12 

Bodoquena 1 R$ 19.239,48 

Bonito 1 R$ 19.801,44 

Campo Grande 2 sede 01 Polo DSEI/MS 3 R$ 494.084,51 

Corumbá 1 R$ 18.630,48 

Dourados 1 R$ 132.894,12 

Iguatemi 1 R$ 22.632,72 

Paranhos 1 R$ 17.376,00 

Sidrolândia 1 R$ 15.705,72 

Maranhão 8 R$ 572.134,29 

Amarante/MA 1 R$ 4.255,95 

Arame/MA 1 R$ 26.574,50 

Barra do Corda/MA 1 R$ 77.313,60 

Grajaú/MA 1 R$ 73.237,28 

Imperatriz/MA 1 R$ 131.201,28 

Santa Inês/MA 1 R$ 90.765,58 

São Luís/MA 1 R$ 133.888,14 

Zé Doca/MA 1 R$ 34.897,96 

Minas Gerais 2 R$ 261.064,44 

Governador Valadares 1 R$ 189.784,44  

Machacalis 1 R$ 71.280,00  

Pará 17 R$ 1.511.235,42 

Altamira 1 R$ 180.000,00 

Capitão Poço 1 R$ 30.000,00 

Itaituba 1 R$ 172.079,64 

Jacareacanga 1 R$ 29.900,00 

Novo Progresso 2 R$ 57.067,68 

Paragominas 1 R$ 48.840,48 

Redenção/PA (Casai de Redenção) 1 R$ 235.128,00 

Redenção/PA (Sede do Dsei Kaiapó/PA) 1 R$ 298.115,74 

Santana do Araguaia/PA (Casai) 1 R$ 46.800,00 

Santarém 1 R$ 106.650,00 

Santarém 1 R$ 38.026,80 

São Felix do Xingu/PA (Casai) 1 R$ 80.659,68 

São Felix do Xingu/PA (Sede Polo Base) 1 R$ 25.439,16 

Tomé Açú 1 R$ 28.036,80 

Tucumã (Casai) 1 R$ 52.170,24 

Tucuruí 1 R$ 82.321,20 

Paraíba 1 R$ 291.190,95 
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João Pessoa 1 R$ 291.190,95 

Piauí 1 R$ 74.183,52 

Teresina/PI 1 R$ 74.183,52 

Rio Grande do Sul 3 R$ 267.209,28 

Guarita 1 R$ 26.929,32 

Osório 1 R$ 39.308,40 

Passo Fundo 1 R$ 200.971,56 

Rondônia 3 R$ 38.575,57 

Cacoal 2  R$ 24.025,69 

Vila Extrema 1 R$ 14.549,88 

Roraima 4 R$ 1.224.085,17 

Boa Vista 1 R$ 300.000,00  

Boa Vista  1 R$ 203.989,80 

Boa Vista  2 R$ 720.095,37 

Santa Catarina 4 R$ 473.998,20 

Araquari 1 R$ 38.854,56 

Chapecó 1 R$ 76.982,04 

Jose Boiteux 1 R$ 48.745,68 

São Jose 1 R$ 309.415,92 

Tocantins 1 R$ 287.845,68  

Palmas –SEDE do DSEI- TO  1 R$ 287.845,68  

Pernambuco 8 R$ 843.905,48 

Camaragibe 1 R$ 110.621,45 

Ibimirim 1 R$ 8.804,85 

Inajá 1 R$ 5.621,60 

Jatobá 1 R$ 11.619,58 

Pesqueira 1 R$ 13.200,00 

Recife  3 R$ 694.038,00 

Recife  3 R$ 694.038,00 

Recife  3 R$ 694.038,00 

Fonte: DSEI 
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Quadros A.8.1.1 – Deliberações / Recomendações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento no exercício de 2016 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

013.233/2008-5 402/2009 – TCU - Plenário 9.2.19 Ofício nº 0042/2014 – TCU/SECEX-MT 24/1/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA-SESAI 

Descrição da determinação/recomendação 

Realize procedimento visando o fornecimento contínuo de alimentos para as CASAI, com fundamento no artigo 24, inc. XII, da Lei 8.666/93: (Art. 24. É dispensável a licitação: 

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas 

diretamente com base no preço do dia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), por serem Unidades Gestoras autônomas, realizam seus próprios processos licitatórios, com o apoio do nível central da SESAI. 

Os DSEI mantiveram, em 2016, os contratos com as empresas especializadas no fornecimento de alimentação/refeição para as Casas de Saúde Indígena (CASAI), estabelecimento 

que faz o acolhimento e hospedagem para os indígenas encaminhados às referências de saúde dos municípios e seus acompanhantes. Das 68 (sessenta e oito) CASAI cadastradas no 

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI, 60 (sessenta) mantiveram contratos e/ou Atas de Registro de Preços que atenderam essas CASAI com gêneros 

alimentícios. Outras 02 (duas) CASAI que não possuem cadastro no SIASI também mantiveram esses contratos em 2016, totalizando 62 (sessenta e duas) CASAI. 

Tendo em vista as informações prestadas pelo DGESI, verifica-se que a recomendação do TCU foi cumprida, porque os DSEI realizam processos de licitação para garantir o 

fornecimento de alimentos para as CASAI, ainda que não sejam todos os processos mediante dispensa de licitação, como fora recomendado pelo TCU. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

013.233/2008-5 402/2009 – TCU - Plenário 9.3.6 Ofício nº 0042/2014 – TCU/SECEX-MT 24/1/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA-SESAI 

Descrição da determinação/recomendação 

Adote as medidas necessárias para criação de ouvidoria nos DSEI, com vistas a viabilizar o exercício de controle por parte dos Conselhos Distritais de Saúde, nos termos do artigo 

19-H da Lei 9.836/99c/c o artigo 8° do Decreto n.º 3.156 de 27 de agosto de 1999. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
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Em 2015, a SESAI fomentou o processo de implementação de ouvidorias nos estabelecimentos da saúde indígena, como forma de aproximar e dar maior voz aos usuários do 

SasiSUS (Subsistema de Atenção à Saúde Indígena), trabalhadores, gestores e prestadores de serviços da saúde indígena, garantindo atendimento diferenciado e acessível para a 

população indígena, além de informação sobre o SasiSUS e sua relação com as demais estruturas do SUS. A implementação de ouvidorias no âmbito da saúde indígena representa 

um avanço no controle social e simultaneamente um desafio importante ao contemplar a diversidade cultural indígena, a qual não permite que uma estratégia única seja adotada.  

Atualmente, as ouvidorias da saúde indígena estão em funcionamento em 05 (cinco) DSEI: DSEI Litoral Sul; DSEI Manaus; DSEI Mato Grosso do Sul; DSEI Pernambuco e DSEI 

Minas Gerais Espírito Santo. Foram capacitados 18 profissionais dos DSEI, Polos Bases e CASAI, além de 20 tele-atendentes do Sistema Ouvidor SUS e 16 supervisores/monitores 

em saúde indígena, para o início das atividades da Ouvidoria no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), que ocorreu em novembro de 2015.  

Espera-se ampliar a capilaridade dessas instâncias durante o ano de 2017, ampliando o serviço para os Polos Base e CASAI dos cinco DSEI piloto, também com a pretensão de 

implantar 01 (um) ponto do Sistema Ouvidor SUS nos demais 29 Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI. Diante do exposto verifica-se que esse item está parcialmente 

cumprido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

013.233/2008-5 402/2009 – TCU - Plenário 9.4.1 Ofício nº 0042/2014 – 

TCU/SECEX-MT 

24/1/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA-SESAI 

Descrição da determinação/recomendação 

Adote gestões junto à empresa contratada, no intuito de conseguir disponibilizar postos de gasolina o mais próximo possível de cada polo base, buscando maior eficiência na 

prestação do serviço. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
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Há uma contratação vigente estabelecendo que a empresa de fornecimento de combustível deva ampliar e disponibilizar a rede de postos credenciados, incluindo outras localidades, 

mediante solicitação da SESAI, conforme descrição abaixo do Contrato Nº 18/215 (Cláusula 10ª) e Termo de referência (item 4.2): 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em 

sua proposta; 

4.2 DA REDE CREDENCIADA: 

4.2.1 Deve ser disponibilizada Rede de Postos credenciada para prestação dos serviços, nos municípios constantes no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da 

assinatura do contrato, em ao menos 50% (cinquenta por cento) dos municípios relacionados, cada município com, no mínimo, 02 (dois) postos cadastrados; 

4.2.2 Em 15% (quinze por cento) dos municípios, deverá ser disponibilizada Rede de Postos credenciada para a prestação dos serviços, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

corridos, contados da assinatura do contrato, cada município deverá possuir, no mínimo, 01 (um) posto cadastrado; 

4.2.3 No que tange ao percentual residual de 35% (trinta e cinco por cento), para aqueles municípios que não estão contemplados pelas condições estabelecidas pelos itens 4.2.1 e 

4.2.2, a empresa deverá garantir o abastecimento no raio de 50 km (cinquenta quilômetros), contados da sede da prefeitura do respectivo município. 

Outras regulamentações estabelecem que a empresa contratada deverá apresentar relatório ao fiscal do contrato, contendo a relação dos estabelecimentos credenciados no território 

nacional, por município, contendo as seguintes informações: razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço e telefone, para demonstrar o atendimento dessa exigência. 

A rede atualmente é composta por 11.544 postos ativos e cadastrados. 

Assim, diante das informações do DGESI, infere-se que a previsão contida no Contrato e no Termo de Referência, atualmente vigente de fornecimento de combustível, cumpriu os 

itens contidos no Acórdão em referência.  

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

013.233/2008-5 402/2009 – TCU - Plenário 9.4.2 Ofício nº 0042/2014 – 

TCU/SECEX-MT 

24/1/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA-SESAI 

Descrição da determinação/recomendação 

Pondere, para cálculo do montante de combustível a ser disponibilizado: a distância, o tipo de transporte e seu consumo e o número de aldeias atendidas por cada polo, buscando 

maior eficiência na prestação do serviço. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Segundo informações prestadas pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena – DGESI, o controle de combustível é realizado por cada Distrito separadamente e a nível central 

por meio do sistema disponibilizado conforme contrato com a fornecedora de combustíveis. Para cálculo do montante do combustível a ser disponibilizado, é feita uma análise 

técnica utilizando-se como critérios, o quantitativo de veículos e o consumo trimestral de cada base, onde se é extraída uma média de utilização de acordo com o restante dos valores 

disponibilizados mensalmente.  

Houve o início de desenvolvimento relativo a um sistema para controle de transportes próprio para a saúde indígena (SIASI Transportes), porém tal procedimento foi suspenso, 
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assim sendo avaliadas as aplicações com código aberto (software livre) que realizam esse controle, alinhavando dessa forma as diretrizes de economicidade inerentes ao poder 

público (ressaltadas pela atual Administração). No presente momento, estão sendo realizadas análises de algumas aplicações disponíveis e que podem atender a saúde indígena ante 

suas especificidades.  

Paralelamente a esta análise, encontram-se em execução os trabalhos de georreferenciamento das aldeias (projeto específico). A previsão é que no final de março/2017 todas as 

aldeias atendidas pela SESAI já estejam georreferenciadas. Esse trabalho possibilitará aprimorar a estimativa de gastos com transporte e combustível, necessário para deslocar as 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) que realizam atendimentos em mais de 5.000 aldeias. 

 

Considerando as informações acima prestadas pelo DGESI, verifica-se que a SESAI tem adotado providências para cumprir a recomendação do TCU, e, para tanto, a finalização do 

processo de georreferenciamento é fundamental para se cumprir integralmente os termos recomendados. Assim, verifica-se que esse item está parcialmente atendido.  

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

013.233/2008-5 402/2009 – TCU - Plenário 9.4.15 Ofício nº 0042/2014 – 

TCU/SECEX-MT 

24/1/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA-SESAI 

Descrição da determinação/recomendação 

Reestruture seu corpo funcional de forma a possibilitar a elaboração de projetos, instalação e manutenção de redes de abastecimento de água e de esgoto, além de fiscalizar e 

controlar as obras de saneamento contratadas pela administração pública. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

O quadro abaixo demonstra a situação do corpo técnico do SESANI, nos DSEI, e suas demandas de obras em execução e projetos existentes (elaborados). 

 

DSEI 
EQUIPE PROJETOS 

(SANEAMENTO+

EDIFCIAÇÃO) 

OBRAS 

(SANEAMENTO+

EDIFICAÇÃO) ARQUITETO ENGENHEIRO GEOLÓGO 

ALAGOAS E SERGIPE 1 4 0 22 1 

ALTAMIRA 0 2 0 1 28 

ALTO RIO JURUÁ 1 2 1 10 5 

ALTO RIO NEGRO 1 2 0 10 0 

ALTO RIO PURUS 1 3 1 56 23 
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ALTO RIO SOLIMÕES 1 3 1 3 0 

AMAPÁ E NORTE DO 

PARÁ 
1 1 0 5 4 

ARAGUAIA 1 1 1 16 0 

BAHIA 2 5 0 15 2 

CEARÁ 1 3 1 14 7 

CUIABÁ 1 5 1 12 7 

GUAMÁ-TOCANTINS 1 2 1 8 5 

INTERIOR SUL 2 7 1 11 0 

KAIAPÓ DO MATO 

GROSSO 
1 3 1 13 2 

KAIAPÓ DO PARÁ 1 2 1 18 1 

LESTE DE RORAIMA 1 3 1 12 19 

LITORAL SUL 1 2 1 21 1 

MANAUS 1 3 1 6 5 

MARANHÃO 2 3 1 8 2 

MATO GROSSO DO 

SUL 
1 5 1 14 3 

MÉDIO RIO PURUS 1 2 1 5 2 

MÉDIO RIO SOLIMÕES 

E AFLUENTES 
1 2 1 39 11 

MINAS GERAIS E 

ESPÍRITO SANTO 
1 3 1 15 0 

PARINTINS 1 1 1 31 10 

PERNAMBUCO 1 2 1 67 5 

PORTO VELHO 1 2 1 45 6 
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POTIGUARA 1 2 0 4 13 

RIO TAPAJÓS 1 2 1 7 10 

TOCANTINS 1 2 0 16 8 

VALE DO JAVARI 1 2 1 1 9 

VILHENA 1 2 1 143 2 

XAVANTE 1 3 1 28 26 

XINGU 0 3 0 7 6 

YANOMAMI 1 2 1 29 6 

TOTAL 35 91 26 712 229 

 

152 941 

Como pode ser observada, a quantidade de técnicos contratados não é suficiente à frente das ações que devem ser executadas pelos profissionais nos DSEI, tais como: elaboração de 

projetos (saneamento e edificação de saúde), o apoio na instalação e manutenção (dos sistemas de abastecimento e redes de distribuição de água, rede de coleta de esgoto), o manejo 

dos resíduos sólidos, o monitoramento de qualidade da água, além do apoio na fiscalização e acompanhamento da execução das obras contratadas pela administração pública.  

No ano de 2013 foi solicitada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG autorização para realização de concurso público e para contratação temporária de 

Agente Indígena de Saúde e de Agente Indígena de Saneamento (Processo 03000.002597/2013-48), no entanto esta autorização ainda não ocorreu, no ano 2016.  

Deste modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 020.271/2014-0 

  (015.388-2016-6) 

Acordão 1499/2015 9.2.2 Ofício 0918/2016-

TCU/SECEX-MT 

10/08/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA 

Descrição da determinação/recomendação 

9.2. considerar em implementação: 

9.2.2. o item 9.3.8 do Acórdão 402/2009-Plenário e fixar prazo de sessenta dias para que a Secretaria Especial de Saúde Indígena apresente um plano de ação para implementar de 

forma integral essa recomendação. 

9.3.8. avalie a possibilidade de exigir como requisito para transferência fundo a fundo, como, por exemplo, o Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas-IAE-PI, a 

assinatura de Termos de Pactuação para fins de estabelecimento das metas de desempenho esperadas, viabilizando  o controle de resultados e, assim, possa assumir sua 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/*/KEY:ACORDAO-COMPLETO-1123943/DTRELEVANCIA%20desc/false/1
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responsabilidade no Subsistema de Saúde Indígena estabelecida na Lei 9.836/99 e Decreto 3.156/99.  

9.4.10. desenvolva o SIASI para que sejam fornecidos dados atualizados e completos a respeito da assistência à saúde do índio por aldeia, etnia, pólo, DSEI e no âmbito nacional, de 

acordo com o anexo da Portaria n° 254/GM, do Ministério da Saúde, de 31 de janeiro de 2002. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Como medidas adotadas houve a instituição de grupo de trabalho, composto pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), para 

reavaliar o Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas-IAE/PI aos Povos Indígenas, ressaltando que o trabalho implica o mapeamento de todos os serviços 

especializados de referência dos 470 (quatrocentos e setenta) municípios que possuem populações indígenas na área de abrangência. 

O mapeamento dos serviços de referência está sendo realizado pelos Apoiadores de cada Distrito Sanitário Especial Indígena e enviados ao nível central periodicamente.  

Quanto aos requisitos para a transferência fundo a fundo, foi elaborada portaria a qual “ estabelece diretrizes para o repasse do Incentivo da Atenção Especializada dos Povos 

Indígenas (IAE-PI) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” e define como critério de habilitação do referido incentivo à pactuação de termo formal entre gestores municipais 

e/ou estaduais e coordenador do DSEI, mediante à construção conjunta do Plano de Adequação de Estabelecimento para Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Contudo, aguarda-se 

a aprovação da minuta de portaria pela SAS, oriunda do processo n° (25000.007274-2017-15) responsável pelo controle do repasse, para então submissão à consultoria jurídica.  

O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI já está implantado nos 34 DSEIs. Como o SIASI é utilizado offline, é necessário envio de "lotes" de dados para que 

haja alimentação do banco de dados nacional. Pelo monitoramento dos lotes, em 2016, os 34 DSEIs realizaram digitação e enviaram dados para o banco nacional de dados. De julho 

a outubro de 2016, profissionais de todos os DSEIs foram capacitados como multiplicadores do SIASI em 3 turmas diferentes em Brasília. Parte desses multiplicadores já realizaram 

atividades de capacitação nos DSEIs para outros profissionais. Está sendo feito acompanhamento sistemático da inserção de dados de diversos módulos do SIASI: Nascimentos, 

óbitos, Saúde Bucal, Nutrição, Saúde da Mulher, algumas morbidades. Além disso, está sendo alinhado com o DASI o monitoramento/acompanhamento das outras áreas técnicas. 

Paralelamente, está sendo refeito o ambiente de relatórios do SIASI (BI/DW) para divulgação dos dados para público externo e interno da SESAI. Apesar do Plano de Ação do 

SIASI prever a correção de erros e implementação de relatórios, o sistema ainda apresenta alguns erros e é necessária a disponibilização de diversos relatórios. O não cumprimento 

dessas alterações no sistema se deve principalmente à mudança da empresa contratada como fábrica de software no início de 2016 (em 2015 era outra empresa), além dos cortes 

orçamentários que ocorreram no segundo semestre de 2016. A gestão de contrato de fábrica de software e do orçamento para desenvolvimento de sistemas é feito pelo DATASUS. 

Ainda há subnotificação no sistema, porém, os dados já estão sendo utilizados para planejamento das ações da SESAI, além de ser a base para os principais indicadores da saúde 

indígena, como os relativos à atenção à saúde indígena no PPA, sendo inclusive a fonte para preenchimento do Relatório Anual de Gestão de 2016. 

Deste modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

011.123/2011-7 2410/2015 – TCU – 2ª 

Câmara 

9.2 nº 647/2015 – TCU/SECEX-

RO 

15/05/2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Descrição da determinação/recomendação 

9.2. fixar prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Ministério da Saúde adote medidas com vistas a caracterizar o dano, identificar responsáveis e esgotar a via administrativa, 

bem como para, se for o caso, instaurar tomada de contas especial, nos termos da Instrução Normativa TCU 71/2012, em relação aos seguintes ajustes celebrados com a Associação 

dos Deficientes Físicos da Amazônia Legal (Asdefal): 
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9.2.1. convênios 593/2005 (Siafi 524331) e 594/2005 (Siafi 524332), celebrados com a Fundação Nacional de Saúde; 

9.2.2. convênio 020/PMJ/2004, celebrado com o Município de Ji-Paraná/RO; e 

9.2.3. convênio 022/PMC/2005, celebrado com o Município de Cacoal/RO; 

9.3. alertar ao Ministério da Saúde que o descumprimento de decisão do Tribunal, salvo motivo justificado, enseja aplicação de multa, que prescinde de audiência prévia, nos termos 

do art. 268, inciso VII e §3º, do Regimento Interno; 

9.4. determinar à Secretaria Federal de Controle Interno, que, a contar do recebimento das tomadas de contas especiais a que refere o subitem anterior, adote as providências a seu 

cargo e envie os respectivos processos a este Tribunal no prazo de 60 (sessenta) dias; 

9.5. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia que monitore o cumprimento das providências determinadas. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Em que pese a determinação destinar-se ao Ministério da Saúde, considerando que o tema tratado refere-se à recursos que eram destinados à Saúde Indígena, ao ser instada pela 

Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Saúde Indígena adotou as seguintes providências, com o objetivo de cumprir os termos do 

citado Acórdão: 

 a) Envio do Ofício nº 734/2015/GAB/SESAI/MS, de 01/09/2015, à FUNASA solicitando informações acerca da situação dos Convênios nº 593/2005 e 594/2015, 

especificamente, se houve apresentação de prestação de contas destes, se estas foram aprovadas; em caso de aprovação, verificar a pertinência de reabrir e analisar novamente as 

prestações de contas; 

 b) Envio do Ofício nº 735/2015/GAB/SESAI/MS, de 01/09/2015, ao município de Cacoal/RO solicitando informações acerca da situação do Convênio 022/PMC/2005, 

especialmente, acerca de sua prestação de contas; além de outros documentos pertinentes ao citado Convênio; 

 c) Envio do Ofício nº 736/2015/GAB/SESAI/MS, de 01/09/2015, ao município de Ji-Paraná/RO solicitando informações acerca da situação do Convênio 020/PMJ/2004, 

especialmente, acerca de sua prestação de contas; além de outros documentos pertinentes ao citado Convênio; 

 Assim, a FUNASA respondeu por meio do Ofício nº 596 COGED/AUDIT-masf/ptce, DE 16/09/2015, enviando expediente anterior (Despacho nº 0421/2015 

CGCON/DEADM, de 11/06/2015), no qual informa que a convenente não se manifestou acerca das impropriedades já apuradas. Dessa forma, após o decurso do prazo concedido, 

efetuaria o registro de inadimplência. A partir disso, não havendo fatos novos, prosseguiria com a instrução do competente processo de Tomada de Contas Especial. Todavia, no 

Ofício citado, de 16/09/2015, a FUNASA esclareceu que as Tomadas de Contas Especiais ainda não haviam instauradas. 

 A Prefeitura de Ji-Paraná informou que não logrou êxito em obter todas as informações que foram solicitadas. Além disso, solicitou novo prazo para complementar as 

diligências. 

 Por sua vez, a Prefeitura de Cacoal informou que prestou contas dos recursos repassados por meio do convênio nº 022/PMC/2005, anexando extrato da conta 16783-5 do 

Fundo Municipal de Saúde com o valor do saldo existente, bem como comprovante de depósito na conta do valor de R$ 91.826,25 (noventa e um mil, oitocentos e vinte e seis reais 

e vinte e cinco centavos). Na oportunidade, enviou cópia do extrato da referida conta onde consta o saldo dos recursos do IAB-PI, cópia do comprovante de depósito ao Fundo 

Municipal de Saúde do valor apontado pela CGU como de dano ao erário, assim como cópia do plano de aplicação do valor a ser utilizado e do termo de convênio.  

 Além disso, esta Secretaria enviou oficiou novamente o município de Ji-Paraná solicitando o envio dos documentos citados no Memorando Nº. 

052/SEMPLAN/DECONV/PMPJ/2015, de 21/09/2015. Cumpre salientar que após o município de Ji-Paraná enviar as informações relativas aos gestores responsáveis pelos danos 

apontados na fiscalização da CGU, bem como o período de gestão destes, esta Secretaria enviou à Assessoria Especial de Controle Interno (Memorando nº 518 -16 SESAI/MS, 01 

de julho de 2016, as planilhas contendo as informações quanto aos pressupostos necessários à celebração de Termo de Ajuste Sanitário (TAS), de competência do DENASUS, e à 

restituição do dano ao Erário, de responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde-FNS, para fins de conhecimento e os encaminhamentos ao DENASUS e ao Fundo Nacional de 

Saúde-FNS, ressaltando que, com isso, foram esgotadas as vias administrativas por esta área finalística quanto à demanda ora debatida. 

Portanto, a determinação constante do item 9.2 do Acórdão nº 2410/2015-TCU-2ªCâmara foi parcialmente cumprida, tendo esta SESAI adotado todas as medidas 
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administrativas de sua competência, ressaltando-se que a justificativa pelo não cumprimento integral cinge-se ao fato de que a competência pela instauração do processo de TCE é 

de responsabilidade de outra unidade do Ministério da Saúde (nesse caso, do Fundo Nacional de Saúde). 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 023.348/2013-5 6809/2015 1.8 Ofício nº 0721/2015-TCU 19/11/2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA  

Descrição da determinação/recomendação 

1.8. Determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) que ultime a expedição de normas com orientações voltadas aos 

controles internos administrativos da UJ, em especial quanto aos seguintes temas: transferência de recursos; plano de fiscalização de convênios; metodologia utilizada para 

avaliação de desempenho de entidades convenentes (subitem 67.4, retro), devendo ser informado, no próximo relatório de gestão da UJ, sobre a adoção de tais providências; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Em cumprimento a essa determinação a Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI desenvolveu todo um trabalho, como por exemplo, a publicação da Portaria nº 64, de 29 de 

novembro de 2013, a qual regulamentou os procedimentos de acompanhamento e monitoramento da execução de ações complementares na atenção à saúde dos povos indígenas por 

meio de convênios. 

Este ato normativo posteriormente foi revogado com a publicação da Portaria nº 15, de 21 de maio de 2014, a qual discrimina os processos de acompanhamento e monitoramento 

dos convênios, bem como a avaliação de desempenho das entidades conveniadas (que celebraram convênios com o Ministério da Saúde  por meio do Fundo Nacional), cujo objeto é 

o desenvolvimento de ações complementares de saúde indígena no âmbito dos 33 (trinta e três) DSEI - Distritos Sanitários Especiais Indígenas, e a CASAI-DF – Casa de Saúde 

Indígena. 

Além disso, ressalte-se que está tramitando na SESAI projeto de alteração da citada Portaria nº 15, com fins a melhor desempenhar a execução dos convênios, o qual, no presente 

momento, se encontra na Consultoria Jurídica desta Pasta Ministerial para análise e aprovação da minuta do referido projeto.  

Por fim, registra-se que o objeto da citada minuta atende à recomendação feita pelos Órgãos de Controle. 

Desta feita, de acordo com o exposto verifica-se que a SESAI atendeu parcialmente este item.  

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 023.348/2013-5 6809/2015 1.9.1 e 

Subitens 

1.9.1.1 

1.9.1.2 

Ofício nº 0721/2015-TCU 19/11/2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA  
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Descrição da determinação/recomendação 

1.9.1. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) que: 

1.9.1.1 adote medidas com vistas ao acompanhamento e monitoramento das suas atividades, por meio de indicadores de gestão, para auxiliar a avaliação do desempenho das ações 

de forma a garantir o alcance dos resultados segundo as metas pactuadas; 

1.9.1.2. ultime a expedição de normativos internos, com vistas a coibir as falhas de procedimentos e adequar todos os processos de tomada de decisão por parte dos DSEIs, tomando 

por base as orientações contidas no Referencial Básico de Governança, aplicável a órgãos e entidades da administração pública, elaborado pelo Tribunal de Contas da União; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

1.9.1.1 - Quanto a esse item, ressalte-se que consta no Plano de Providências Permanentes (PPP) desta Secretaria, devidamente acompanhado pela Controladoria-Geral da União 

(CGU), a Recomendação nº 62606, qual seja “Normatizar procedimentos visando à elaboração e utilização de indicadores gerenciais de desempenho, bem como definir em 

normativos internos os responsáveis por esses processos de elaboração e utilização de indicadores de desempenho da gestão”. 

Para o cumprimento dessa recomendação foi firmado acordo entre a SESAI e a OPAS, e, assim, contratada uma empresa de consultoria, a Pacto Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional LTDA EPP, por meio do Contrato OPAS/OMS/BR/CNT/1400746.001, para auxiliar à SESAI na revisão dos indicadores de desempenho e na construção do modelo de 

avaliação a serem monitorados por esta Secretaria. 

Levando em consideração um processo de reestruturação no processo de construção com alteração nos indicadores propostos no Mapa de Indicadores anterior, o prazo estabelecido 

para o término dos trabalhos foi prorrogado no ano de 2016, já que a construção do Mapa de Indicadores está sendo construída conjuntamente ao Plano Distrital de Saúde Indígena 

(PDSI) 2016-2019, entendendo que os dois instrumentos de trabalho possuem forte ligação e relevância. 

Em uma abordagem mais complexa e ampla, a nova proposta de indicadores engloba 08 dimensões, divididas em subdimensões para uma maior sistematização:  

1- IMPACTO: Mortalidade e Morbidade;  

2- 2- ACESSO E COBERTURA: 

Imunização, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Educação em Saúde, Saúde Bucal, Vigilância Nutricional, Vigilância em Saúde, Resolutividade, medicamentos e urgência e 

emergência;  

3- SANEAMENTO AMBIENTAL: Água, Esgoto e Resíduos Sólidos;  

4- FORÇA DE TRABALHO: Profissionais e Educação Permanente;  

5- ESTRUTURA: Edificações e Equipamentos;  

6- GESTÃO: Sistemas de Informações, Contratos, Compras, Orçamento, Obras e Eficiência no Uso de Recursos;  

7- ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA: Pactuação e Fluxo de Atendimento; e  

8- CONTROLE SOCIAL: Participação e Influência, Ouvidoria e Formação e Qualificação. 

Para que o processo de construção dos indicadores seja realizado a partir de amplas visões e de forma democrática, a partir do levantamento de cada departamento (DASI, DGESI, 

DSESI e Controle Social), foi solicitado a análise de duas secretarias do Ministério da Saúde, a SAS (Secretaria de Atenção à Saúde) e SVS (Secretaria de Vigilância Sanitária) para 

contribuições e sugestões, a segunda etapa de consulta contou com especialistas em Saúde Indígena de diversas instituições do Brasil e, após cada etapa, o Colegiado desta 

Secretaria Especial de Saúde Indígena revisa e discute cada sugestão, cabendo-lhe o deferimento, caso contemple as especificidades da saúde indígena, ou não quando contrário. 

Após várias discussões de amadurecimento, atualmente o mapa conta com 101 indicadores, destes, 51 irão ser partes integrantes do processo de construção do PDSI 2016-2019. 

Deste modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

1.9.1.2: Quanto ao modelo de governança, um dos atos implementados a favor do seu desenvolvimento, foi o Memorando Circular n.º 82-15 GAB/SESAI/MS de 01 de dezembro de 

2015, o qual foi instituído para regulamentar o fluxo de processos e documentos dessa Secretaria e dos DSEI. O fluxo dos processos, desenhado no referido memorando, não foi 
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construído de forma engessada, podendo sofrer melhorias assim que os gestores julgarem pertinente. O fluxo está em utilização desde dezembro de 2015 e tem tido avanços, 

principalmente no sentido de aprimorar os papéis de cada departamento desta Secretaria. Reuniões foram realizadas com as áreas, visando o ajuste do fluxo, procurando obter maior 

eficiência e rapidez no andamento dos processos. Sua concretização se dará no exercício de 2016. Deste modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

Expedida 
Data da ciência 

 010.393/2015-3 2.162/2016 

3.581/2014 

i 

9.4; 

9.4.1;9.4.2; 

Ofício nº 0977/2016 08/09/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA 

Descrição da determinação/recomendação 

ACORDAM, com fundamento art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 

i) determinar, com fulcro no art. 7º, § 1º, da Resolução-TCU 265/2014 à Sesan/MDSA, à Conab, à Fundação Nacional do Índio (Funai) e à Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (Sesai/MS) que apresentem, no prazo de sessenta dias, quais providências foram tomadas frente às falhas que ensejaram as ciências objeto do item 9.4 do Acórdão 

3.581/2014-TCU-Plenário; 

9.4 dar ciência à Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; à Companhia Nacional de Abastecimento; 

à Fundação Nacional do Índio e à Secretaria Especial de Saúde Indígena de que serão verificadas durante o monitoramento dos resultados desta auditoria as meditas tomadas 

em relação às seguintes impropriedades observadas no desenvolvimento da Ação Governamental 2792 – Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos: 

9.4.1 ausência de diagnóstico atualizado sobre a situação de segurança alimentar e nutricional dos beneficiários da ação que possibilite direcioná-la ao correto público-alvo; 

9.4.2 ausência de mecanismos que evitem o recebimento em duplicidade do benefício, como o cruzamento periódico de dados relativos aos beneficiários indicados pela Funai e dos 

indicados pela Sesai; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

9.4.1 – A SESAI por meio do Ofício nº 1009/2016, em 03/011/2016, informou ao TCU/SECEX-MT, que não dispõe de avaliação específica do estado nutricional das famílias 

beneficiadas pela Ação de Distribuição de Alimentos – ADA. Contudo, esclareceu que estará disponibilizando indicadores populacionais, epidemiológicos e sociais atualizados dos 

povos indígenas, de modo a contribuir tanto com a definição de áreas prioritárias, quanto para o aprimoramento dos indicadores e critérios, com fins a melhor efetivar as 

distribuições de cestas e demais programas sociais do governo federal aos povos indígenas. Deste modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

9.4.2 – Quanto a esse subitem, a SESAI, por meio do Ofício nº 1009/2016, em 03/011/2016, informou ao TCU/SECEX-MT, da importância da criação de um comitê Técnico 

Indigenista na CAISAN, para induzir a discussão e o monitoramento dos programas sociais relacionados a promoção da segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas. 

Deste modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

010.816/2015-1 (apenso ao 017.960/2014-2 e ao 012.449/2016-4) 878/2016 9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Ofício nº 0277/2016-TCU/SECEX-PA 16/03/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

LEONE AZEVEDO GAMA DA ROCHA (ANTIGO COORDENADOR DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA GUAMÁ TOCANTINS) 

Descrição da determinação/recomendação 

9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Leone Azevedo Gama da Rocha (CPF: 479.710.882-72), coordenador do Dsei/Guatoc, e da empresa Sernav - Serviços e Navegação Ltda. 

(CNPJ 22.939.649/0001-05), com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao 

ressarcimento do débito abaixo discriminado, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias abaixo 

discriminadas aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: 

Data de Ocorrência Valor Original (R$) 

16/07/2014 20.191,66 

20/08/2014 30.200,58 

10/09/2014 30.200,58 

09/10/2014 30.200,58 

06/11/2014 8.053,50 

9.2. aplicar ao Sr. Leone Azevedo Gama da Rocha (CPF: 479.710.882-72) e à empresa Sernav - Serviços e Navegação Ltda. (CNPJ 22.939.649/0001-05) multas individuais, no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a 

contar das notificações, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o reco lhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, 

atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/1992; 

9.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Secretaria Especial de Saúde Indígena e à Procuradoria da República 

no Estado do Pará, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis. 
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Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

No dia 13/02/2017, a SESAI realizou pesquisa no Site do TCU, foi verificado que em 21/11/2016 o processo em referência foi enviado ao MP para apreciação. Posteriormente, em 

20/01/2017 os autos foram devolvidos e remetidos ao Gabinete do Ministro Relator, José Múcio Monteiro, para manifestação. Desta forma a SESAI registra que até a desta consulta 

os autos ainda se encontram aguardando o pronunciamento do Ministro Relator. Contudo, o processo em referência encontra-se aguardando apreciação pelo Ministro Relator e 

SESAI está acompanhando o processo. Deste modo, verifica-se que os itens acima transcritos estão parcialmente atendidos. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

011.172/2015-0 1168/2016 - PLENÁRIO 9.5 

9.7 

–  19/05/2016 (*)  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro/ Secretaria Especial de Saúde Indígena/Ministério da Saúde 

Descrição da determinação/recomendação 

9.5. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 2º da Resolução-TCU 265/2014, determinar ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro 

que: 

9.5.1. avalie as condutas das empresas licitantes no âmbito do pregão eletrônico 3/2015, à luz do art. 7º da Lei 10.520/2002 e do Acórdão 754/2015-TCU-Plenário, e, se for o caso, 

autue processo administrativo com vistas à apenação das empresas que tenham praticado, injustificadamente, alguma irregularidade prevista no referido dispositivo legal, 

informando ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas, com especial atenção para o fato de que estão sujeitos a sanções os responsáveis por licitações que não 

observarem tal orientação; 

9.5.2. ao término da vigência atual (original ou já eventualmente aditada), abstenha-se de prorrogar o contrato 4/2015 celebrado com a empresa AFS Empreendimentos e Serviços 

Eireli - EPP em decorrência do pregão eletrônico 3/2015; 

9.5.3. caso continue havendo a necessidade do serviço objeto do contrato mencionado no item supra, promova, durante sua vigência atual, a realização de novo procedimento 

licitatório para a contratação do referido serviço, devendo, no prazo de 60 (sessenta) dias, comunicar ao Tribunal as medidas adotadas; 

9.6. com base no art. 7º da Resolução-TCU 265/2014, dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro sobre as seguintes falhas identificadas no pregão 

eletrônico 3/2015, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 

9.6.1. inabilitação irregular da empresa Antonelly, em desacordo com os arts. 30 e 41 da Lei 8.666/1993, c/c item 6.1 do edital, c/c jurisprudência do TCU (Acórdãos 553/2016, 

1.443/2014 e 1.214/2013, do Plenário, e 744/2015, da 2ª Câmara), uma vez que a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que, nas contratações de serviços de 

terceirização (serviços contínuos prestados mediante dedicação exclusiva da mão de obra), os atestados de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a habilidade da licitante 

na gestão de mão de obra; 

9.6.2. rejeição sumária da intenção de recurso, em afronta aos arts. 2º, § 1º, e 4º, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002, c/c art. 26, § 1º, do Decreto 5.450/2005, c/c item 16.3.1 do 

edital, c/c jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.542/2014, 694/2014, 1.929/2013, 1.615/2013, 518/2012, 169/2012 e 339/2010, todos do Plenário), uma vez que o registro da intenção 

de recurso deve atender aos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão; 

9.7. enviar cópia da presente deliberação ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro e às empresas Antonelly Construções e Serviços Ltda. e AFS Empreendimentos 

e Serviços Eireli – EPP. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
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Informa-se que nível central desta Secretaria tomou conhecimento do mencionado Acórdão no dia 19/05/2016, por meio de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) Nº 95, 

Seção 1, página 71. 

Assim, a SESAI expediu o Memorando n.º 443-16 SESAI/MS, de 13/06/2016, enviando cópia do Acórdão nº 1168/2016-TCU-Plenário ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto 

Rio Negro para ciência e cumprimento das determinações feitas pelo TCU. 

Destarte, apesar do envio do Memorando nº 443-16 SESAI/MS, de 13/06/2016, o Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro, o qual solicitou que o citado Distrito 

cumprisse as determinações feitas pelo Tribunal de Contas da União, especialmente, quanto abstenção de prorrogar o Contrato nº 04/2015 (item 9.5.2 do citado Acórdão), conforme 

consulta realizada ao sistema Comprasnet, verificou-se que o referido contrato, no valor total de R$ 4.433.830,23 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três 

centavos) foi prorrogado (vigência atual de 02/07/2016 a 01/07/2017), ou seja, não houve o cumprimento da determinação feita pelo TCU no Acórdão nº 1168/2016-Plenário 

(subitem 9.5.2). Além disso, o DSEI Alto Rio Negro prorrogou o supracitado Contrato nº 04/2015 sem a autorização de despesa prevista no inciso VIII do art. 4º da Portaria deste 

Ministério a Saúde nº 1.338, de 28/06/2012, a qual dispõe sobre a competência para a celebração de novos contratos administrativos ou a sua prorrogação, pois, no caso do presente 

contrato, a autorização para prorrogação deveria ser do Secretário Especial de Saúde Indígena. 

Dessa forma, esta Secretaria encaminhou o Memorando nº 849 /2016 GAB/SESAI/MS à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde, solicitando que esta apure a conduta dos 

agentes públicos envolvidos e adote as demais providências necessárias, considerando as competências regimentais previstas no art. 16 do Decreto nº 8.901, de 10/11/2016. 

Dessa forma, em que peses os esforços envidados pelo nível central desta SESAI a fim de solicitar ao DSEI Alto Rio Negro, o referido DSEI não cumpriu as determinações do 

TCU. Deste modo, verifica-se que este item não foi atendido. 

(*) A Unidade jurisdicionada (SESAI) tomou ciência do teor do referido Acórdão por meio do Diário Oficial da União (DOU) Nº 95, Seção 1, página 71, publicado em 19/05/2016. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

031.633/2013-7 1255/2016 9.2 

9.4 

9.5 

Ofício 1220/2016-

TCU/Selog 

30/05/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Ministério da Saúde 

Descrição da determinação/recomendação 
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9.2. determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput do art. 197 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 8º, caput, da lei 8.443/1992, que a autoridade administrativa 

competente, sob pena de responsabilidade solidária, adote as providências imediatas com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação 

dos responsáveis e quantificação do dano apontado no relatório 00190.002501/2014-44, da Controladoria-Geral da União, que trata do pregão presencial 7/2013 e do contrato 

13/2013 (Dsei/BA); 

9.4. solicitar ao Ministério da Saúde e ao Denasus que informem, no prazo de quinze dias, as providências adotadas para dar cumprimento às determinações supra (itens 9.2 e 9.3); 

9.5. diligenciar, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o §1º do art. 157 do Regimento Interno/TCU, o Ministério da Saúde, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe ao 

Tribunal os seguintes documentos: 

9.5.1. em relação aos contratos firmados entre os órgãos aderentes, integrantes do Ministério da Saúde, e a empresa Arena Distribuidora Comercial Ltda.- ME (CNPJ 

05.836.297/0001-43) em decorrência do Pregão Eletrônico 11/2013: 

9.5.1.1. cópias dos contratos assinados e de todas as alterações deles decorrentes, tais como termos aditivos, reequilíbrios, reajustes, repactuações, prorrogações e apostilamentos e 

seus anexos, bem como dos pareceres jurídicos e técnicos produzidos desde a data da assinatura dos contratos até hoje; 

9.5.1.2. comprovações de eventuais variações de custos nos insumos e/ou nos encargos das contratadas que possam ter ensejado as alterações supra; 

9.5.1.3. na hipótese de prorrogações dos contratos já consumadas ou na iminência delas ocorrerem, pesquisas de mercado e/ou explicitações dos índices de reajustes, caso haja, 

utilizados como base para eventuais alterações dos preços originalmente contratados; 

9.5.1.4. quaisquer documentos adicionais que entender necessários em relação aos referidos contratos. 

9.5.2. cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s), contratações e termos aditivos (do órgão gerenciador e dos participantes) que trata(m) do Pregão Eletrônico 21/2013 (Dsei 

Manaus) e seus desdobramentos, firmados com a empresa Heringer Taxi Aéreo Ltda. (CNPJ 06.933.485/0001-52); 

9.6. diligenciar, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o §1º do art. 157 do Regimento Interno/TCU, Controladoria-Geral da União (CGU), atual Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controle, para que encaminhe a íntegra do relatório de auditoria, bem como do respectivo processo, referente ao pregão eletrônico 21/2013 (Dsei Manaus) e das 

contratações dele decorrentes; 

9.7. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Ministério da Saúde, à Secretaria Especial de Saúde Indígena, ao Departamento 

Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde e à Controladoria-Geral da União (CGU), atual Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, para subsidiar as 

manifestações. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

A Controladoria-Geral da União (CGU), diante de denúncias realizou auditoria no pregão presencial 7/2013 e no contrato dele resultante, tendo concluído, dentre outros indícios de 

irregularidades, haver sobrepreço de R$ 12.803.461,70 na referida contratação. Verificou-se, ainda, a existência de outros trabalhos de fiscalização em desenvolvimento pela CGU 

nas contratações objeto da representação. 

 Em função da apuração, pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), das irregularidades apontadas pela CGU no âmbito da contratação 

decorrente do pregão presencial 7/2013, com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, realizou-se diligência daquele órgão para que: 

a)- informasse o status dos processos de fiscalização em andamento no Ministério da Saúde e no Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde que 

apuram eventuais irregularidades na condução do Pregão Presencial Dsei Bahia 7/2013, Pregão Eletrônico Dsei Kaiapó 11/2013, Pregão Eletrônico 21/2013 Dsei 
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Manaus, e dos contratos deles resultantes; 

 b)enviasse um plano de ações internas do Ministério da Saúde, individualizado para cada certame (indicando setor competente, com contatos – nome dos 

responsáveis, telefones e e-mails e cronograma), com vistas à apuração de responsabilidades, à quantificação de débitos e ao ressarcimento ao erário de eventuais 

danos decorrentes das contratações resultantes dos: Pregão Presencial Dsei Bahia 7/2013, Pregão Eletrônico Dsei Kaiapó 11/2013 e Pregão Eletrônico 21/2013 Dsei 

Manaus Diligenciou-se, também, a CGU, solicitando a íntegra dos relatórios de auditoria referentes aos três certames tratados neste processo, bem como os 

respectivos processos.  

 Em resposta à solicitação do TCU no que consta no Acordão 1255/2016, a Sesai respondeu não ter conhecimento de auditorias que evidenciassem irregularidades nos 

pregões eletrônicos Dsei Kaiapó 11/2013 e Dsei Manaus 21/2013. Informou, contudo, que em relação ao certame 7/2013 (Dsei/BA) e os contratos dele decorrentes 

encaminhou-se o relatório da CGU à Corregedoria do Ministério para instauração de sindicância e apuração das responsabilidades, conforme Memorando n° 458/2016. 

No dia 07/12/2016 houve seção plenária pelo meio do Acórdão n° 3202/2016, na qual Acordaram os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput e § 1° do art. 197 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 8° caput, da Lei 8.443/1992, que sob pena de 

responsabilidade solidária a autoridade administrativa competente, adote as providências imediatas com vistas à instauração de tomada de contas especial para 

apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e qualificação do dano apontado no relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44, da Controladoria-

Geral da União, que trata do pregão presencial 7/2013 e do contrato 13/2013 (Dsei/BA); 

9.2. determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput e § 1° do art. 197 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 8°, caput, da Lei b8.443/1992, que sob pena de 

responsabilidade solidária a autoridade administrativa competente, adote as providencias imediatas com vistas instauração de tomadas de contas especial para 

apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano referentes aos débitos oriundos dos contratos abaixo especificados, conforme análises das 

auditorias 14.950, 14951, 14.963, 14.966, 15.297 e 15.301 do Denasus e do Relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, observando-se a 

necessidade de que se proceda ao ajuste dos valores históricos dos prejuízos, de acordo com as observações que seguem; 

9.2.1. Contrato 10/2013 do Dsei Guamá Tocantins: deverá ser promovida a apuração dos valores pagos a maior pelo contrato 10/2013, tomando-se por referência os 

preços de mercado identificados no Relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, o que não foi identificado na auditoria 14.950;  

9.2.2. Contrato 7/2013 do Dsei Kayapó /PA: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 14.951, deverá incluir o 

período de 23/5/2015 a 21/12/2013 e posterior a 21/11/2014 até o ultimo pagamento realizado; 

9.2.3. Contrato 16/2013 do Dsei Tocantins: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 14.963, deverá incluir o 

período posterior a setembro/2014 até o último pagamento realizado;  

9.2.4. Contato 10/2013 do Dsei maranhão: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 14.966, deverá incluir o período 

posterior a novembro/ 2014 até o último pagamento realizado; 

9.2.5. Contrato 13/2013 do Dsei Litoral Sul: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 15.927, deverá incluir o 

período posterior a fevereiro/2015 até o último pagamento realizado;  

9.2.6. Contrato 14/2013: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 15.301, deverá incluir o período posterior a 

maio/2014 até o último pagamento realizado; 

 9.3. fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Ministério da Saúde finalize as tomadas de contas especiais especificadas nos itens 9.1 e 9.2 supra e as encaminhe 
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ao TCU 

Por fim, a adoção das medidas determinadas pelo TCU, está dependendo de outras áreas do Ministério da Saúde, pois à necessidade de informações que está contida no PAD n° 

25000.098437/2014-18. No dia 27 de janeiro houve reunião juntamente com a Assessora Especial de Controle Interno, para definir algumas competências para dar cumprimento ao 

determinado pelo TCU. 

Ressalto que a demanda está dentro do Prazo estipulado pelo TCU, para cumprimento das medidas, pois essa Corte de Contas concedeu prazo de 90 dias para cumprimento da 

determinação, e o recebimento da comunicação por parte deste Ministério ocorreu em 16/12/2016, sendo que o ultimo dia do prazo findará em 16/03/2017, dentro do prazo. Deste 

modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

019.178/2016-6 1954/2016 – TCU - Plenário 1.8 –  13/02/2017 (*)  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Distrito Especial Sanitário Indígena do Amapá e Norte do Pará-DSEI 

Descrição da determinação/recomendação 

1.8. recomendar, com fulcro no art. 250, III, do RI/TCU, ao Distrito Especial Sanitário Indígena do Amapá e Norte do Pará que: 

1.8.1. adote, ou, caso já possua, implemente melhorias nos controles internos e procedimentos administrativos relativos à concessão e controle de diárias a servidores, de modo a 

assegurar a restituição de valores recebidos em excesso ou sem o devido deslocamento de servidor, nos termos do art. 7º, caput e parágrafo único, do Decreto 5.992/2006. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Considerando que o nível central desta Secretaria somente tomou conhecimento da recomendação contida no citado Acórdão no dia 13/02/2017, após consulta ao sítio eletrônico, 

não foi possível atender a recomendação no ano de 2016. Dessa forma, esta Secretaria solicitará informações ao Distrito Especial Sanitário Indígena do Amapá e Norte do Pará 

quanto às medidas adotadas para cumprimento do recomendado pelo TCU. Assim, verifica-se que este item não está atendido. 

 (*) A Unidade jurisdicionada (SESAI) tomou ciência do teor do referido Acórdão mediante pesquisa no sítio eletrônico do TCU, em 13/02/2017 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

031.633/2013-7 3202/2016 9.1; 9.2 

e 9.3 

Ofício 2470/2016-

TCU/Selog 

16/12/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Ministério da Saúde 

Descrição da determinação/recomendação 
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9.1. determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput e § 1° do art. 197 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 8° caput, da Lei 8.443/1992, que sob pena de 

responsabilidade solidária a autoridade administrativa competente, adote as providências imediatas com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis e qualificação do dano apontado no relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44, da Controladoria-Geral da União, que trata do pregão 

presencial 7/2013 e do contrato 13/2013 (Dsei/BA); 

9.2. determinar ao Ministério da Saúde, em atenção ao caput e § 1° do art. 197 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 8°, caput, da Lei b8.443/1992, que sob pena de 

responsabilidade solidária a autoridade administrativa competente, adote as providencias imediatas com vistas instauração de tomadas de contas especial para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis e quantificação do dano referentes aos débitos oriundos dos contratos abaixo especificados, conforme análises das auditorias 14.950, 14951, 14.963, 

14.966, 15.297 e 15.301 do Denasus e do Relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, observando-se a necessidade de que se proceda ao ajuste dos valores 

históricos dos prejuízos, de acordo com as observações que seguem; 

9.2.1. Contrato 10/2013 do Dsei Guamá Tocantins: deverá ser promovida a apuração dos valores pagos a maior pelo contrato 10/2013, tomando-se por referência os preços de 

mercado identificados no Relatório de Demandas Externas 00190.002501/2014-44 da CGU, o que não foi identificado na auditoria 14.950;  

9.2.2. Contrato 7/2013 do Dsei Kayapó /PA: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 14.951, deverá incluir o período de 

23/5/2015 a 21/12/2013 e posterior a 21/11/2014 até o ultimo pagamento realizado; 

9.2.3. Contrato 16/2013 do Dsei Tocantins: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 14.963, deverá incluir o período posterior a 

setembro/2014 até o último pagamento realizado;  

9.2.4. Contato 10/2013 do Dsei maranhão: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 14.966, deverá incluir o período posterior a 

novembro/ 2014 até o último pagamento realizado; 

9.2.5. Contrato 13/2013 do Dsei Litoral Sul: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 15.927, deverá incluir o período posterior a 

fevereiro/2015 até o último pagamento realizado;  

9.2.6. Contrato 14/2013: o cálculo dos prejuízos decorrentes do sobrepreço, além dos valores apontados na auditoria 15.301, deverá incluir o período posterior a maio/2014 até o 

último pagamento realizado; 

 9.3. fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Ministério da Saúde finalize as tomadas de contas especiais especificadas nos itens 9.1 e 9.2 supra e as encaminhe ao TCU 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

A adoção de algumas medidas determinadas pelo TCU, especialmente quanto ao Relatório de Demandas Externas nº 00190.002501/2017-44 da CGU está dependendo de 

informações contida no PAD n° 25000.098437/2014-18. 

Em relação às auditorias realizadas pelo DENASUS, informo que cabe a este Departamento atender às determinações contidas nos itens 9.2.1 até o item 9.2.6. 

Deste modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8  161.1 Ofício 1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

12/12/2016 



 

235 

 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA 

Descrição da determinação/recomendação 

Determinar à SESAI que exija das convenentes que todos os profissionais atualmente contratados e ativos comprovem junto às entidades a compatibilidade de seus vínculos 

adicionais, e encaminhe ao TCU, em até 120 dias, a conta da ciência da decisão a ser prolatada pelo TCU, os resultados consolidados dessa apuração e as medidas adotadas para 

correção das irregularidades encontradas (parágrafos 50-73). 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Em atendimento a essa determinação, a Secretaria Especial de Saúde Indígena enviou Ofício Circular nº 04/2017-GAB/SESAI/MS, em 27/01/2017, às conveniadas (IMPI, CAIUÁ 

e SPDM), concedendo prazo de 60 (sessenta) dias, para que se manifestem acerca das determinações contidas no processo em referência, apresentem as medidas adotadas para 

correção das irregularidades encontradas.   

Registro que o expediente supra foi protocolado na SESAI em 15/12/2016, que foi concedido prazo de 120 (cento e vinte) dias para atender a determinação, o prazo final para seu 

cumprimento que seria em 14/04/2017 (feriado de Paixão de Cristo), será em 15/04/2017. 

Dessa forma, observa-se que a SESAI, além de estar dentro do prazo, adotou as medidas necessárias ao seu cumprimento, e está aguardando resposta das conveniadas para 

posteriormente informar ao TCU das as ações desenvolvidas com fins a cumprir a determinação em questão, na integralidade. 

Assim, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8  161.2 Ofício 1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

12/12/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA 

Descrição da determinação/recomendação 

Determinar à  SESAI que realizar e apresentar ao TCU, em até 90 (noventa) dias, de forma consolidada, um diagnóstico apropriado de cada Distrito Sanitário Especial Indígena que 

seja capaz de responder: 

a) Se há deficiência ou irregularidades na fiscalização dos convênios em cada DSEI; 

b) Apontar quais são as causas dessas deficiências ou irregularidades, tais como: 

i. O fiscal possui perfil para a função; 

ii. O fiscal não recebeu treinamento adequado para o desempenho desta função; 

iii. Ausência de manual descrevendo a rotina das atividades e como devem ser realizadas as análises das informações essenciais à fiscalização dos convênios; 
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iv. Ausência de check list para auxiliar o trabalho do fiscal, permitindo se certificar que todos os procedimentos previstos em manual ou norma foram 

devidamente realizados; 

v. O fiscal é responsável por desempenhar atividades de outra natureza que são incompatíveis com suas atribuições como fiscal; ou 

vi. Qualquer outra causa diagnosticável pela Sesai e seus DSEI que esteja comprometendo a atividade de fiscalização das ações de saúde no âmbito da 

SasiSUS. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Em atendimento a essa determinação, a Secretaria Especial de Saúde Indígena enviou Memorando Circular nº 04/2017-GAB/SESAI/MS, em 27/01/2017, aos DSEI, concedendo 

prazo de 30 (trinta) dias, para que se manifestem acerca das determinações contidas no processo em referência, apresentem as medidas adotadas para correção das irregularidades 

encontradas.   

Registro que o expediente supra foi protocolado na SESAI em 15/12/2016, que foi concedido prazo de 90 (noventa) dias para atender a determinação, o prazo final para seu 

cumprimento é em 15/03/2017. 

Dessa forma, observa-se que a SESAI, além de estar dentro do prazo, adotou as medidas necessárias ao seu cumprimento, e está aguardando resposta dos Distritos para 

posteriormente informar ao TCU das as ações desenvolvidas com fins a cumprir a determinação em questão, na integralidade. Assim, verifica-se que este item está parcialmente 

atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8  161.3 Ofício 1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

12/12/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA 

Descrição da determinação/recomendação 

Determinar à SESAI, que apresente ao TCU, em até 30 (trinta) dias após o atendimento do Item 161.2 desta proposta de encaminhamento, plano de ação consolidado, com base no 

referido diagnóstico, contendo os prazos, os setores responsáveis e as medidas previstas para sanar as deficiências e aprimorar a fiscalização da aplicação dos recursos federais em 

cada um dos DSEI, tais como: 

a) Desenvolver oficinas de capacitação dos servidores designados coo fiscais a fim de capacitá-los a exercer plenamente suas atribuições de acordo com todos os normativos 

aplicáveis; 

b) Elaborar manual e procedimentos que padronize e detalhe as atividades dos fiscais, caso o existente não esteja atendendo plenamente às necessidades da atividade de 

fiscalização; 

c) Desenvolver check list dos procedimentos previstos no manual, a fim de controlar se todas as atividades realizadas pelos fiscais foram devidamente realizadas e concluídas; 

d) Substituir o fiscal caso ele não possa perfil para desempenhar a função; e 
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e) Qualquer outra medida que a Sesai entenda adequada para tratar a questão. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Considerando que o cumprimento desta determinação estar vinculada ao cumprimento do Item anterior (161.2), o qual tem como prazo final de atendimento o dia 15/03/2017, e 

posteriormente ter o prazo de até 30 (trinta) dias para atender o item em questão, observa-se que além da Secretaria Especial da Saúde Indígena estar dentro do prazo concedido, 

também vem adotando as medidas necessárias ao seu cumprimento em cumprimento aos prazos estabelecidos. Assim, o, verifica-se que este item não está atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8  161.4 Ofício 1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

12/12/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA 

Descrição da determinação/recomendação 

Determinar à SESAI, que exija das entidades convenentes, no prazo de até 90 (noventa) dias, que adotem providências com vistas a inserir nos planos de trabalhos de cada um dos 

convênios que dão suporte ao SasiSUS a composição dos gastos administrativos previstos, especialmente a demonstração das estruturas de pessoal necessárias para sua gestão, no 

exercício vigente, atendendo assim o art. 52, parágrafo único, da Portaria Interministerial 507/2011. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Em atendimento a essa determinação, a Secretaria Especial de Saúde Indígena enviou Ofício Circular nº 04/2017-GAB/SESAI/MS, em 27/01/2017, às conveniadas (IMPI, CAIUÁ 

e SPDM), concedendo prazo de 30 (trinta) dias, para que se manifestem acerca das determinações contidas no processo em referência, apresentem as medidas adotadas para 

correção das irregularidades encontradas.   

Registro que o expediente supra foi protocolado na SESAI em 15/12/2016, que foi concedido prazo de 90 (noventa) dias para atender a determinação, o prazo final para seu 

cumprimento será em 15/03/2017. 

Dessa forma, observa-se que a SESAI, além de estar dentro do prazo, adotou as medidas necessárias ao seu cumprimento, e está aguardando resposta das conveniadas para 

posteriormente informar ao TCU das ações desenvolvidas com fins a cumprir a determinação em questão, na integralidade. Assim, verifica-se que este item está parcialmente 

atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8  161.5 Ofício 1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

12/12/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA 

Descrição da determinação/recomendação 
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Recomendar à SESAI, que passe a exigir das entidades conveniadas, na oportunidade em que selecionar novos profissionais de saúde para atuar no referido subsistema, a análise da 

compatibilidade do cumprimento da jornada de trabalho a ser contratada quando estes profissionais possuírem mais vínculos trabalhistas.  

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Em atendimento a essa determinação, a Secretaria Especial de Saúde Indígena enviou Ofício Circular nº 04/2017-GAB/SESAI/MS, em 27/01/2017, às conveniadas (IMPI, CAIUÁ 

e SPDM), para que se manifestem acerca das determinações contidas no processo em referência, apresentem as medidas adotadas para correção das irregularidades encontradas. É 

de se ressaltar que o TCU não fixou prazo para o atendimento deste item, mas a SESAI está envidando esforços para tão logo atendê-lo. 

Com isso, observa-se que a SESAI, adotou as medidas necessárias ao seu cumprimento, e está aguardando resposta das conveniadas para posteriormente informar ao TCU das ações 

desenvolvidas com fins a cumprir a determinação em questão, na integralidade. Deste modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8  161.6 Ofício 1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

12/12/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA 

Descrição da determinação/recomendação 

Recomendar à SESAI, que avalie a conveniência e a oportunidade de seus normativos internos passarem a atribuir aos fiscais dos convênios que dão suporte ao SasiSUS a 

competência de fiscalizar as despesas administrativas dessas avenças. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Neste item, importante considerarmos a existência de dois tipos de acompanhamentos dos convênios, qual sejam: físico e financeiro. 

O acompanhamento físico compreende as ações de saúde executadas pelas áreas técnicas da SESAI (equipe de saúde). E o acompanhamento da execução financeira dos convênios, 

que diz respeita a execução das despesas administrativas, de acordo com a legislação da CLT, Licitações, Previdência e etc., é de competência do concedente do recurso no 

Ministério da Saúde, que é o Fundo Nacional de Saúde. 

Ou seja, a SESAI entende que a competência de acompanhamento da execução financeira, chamada pelo TCU de fiscalização de despesa administrativa, é de competência do Fundo 

Nacional, e a SESAI não pode assumir essa competência sem a concordância do Fundo, para não caracterizar usurpação de competência e consequentemente dar ensejo a aplicação 

de penalidades administrativas, cível e penal.  

Além disso, a SESAI acredita que a maioria dos seus fiscais não estão capacitados para fiscalizar a execução financeira, mesmo porque eles são e atuam na área da saúde.   

Noutro giro, cabe informar que já existe no âmbito da SESAI uma norma prevendo as atribuições dos fiscais dos convênios, as quais estão descritas no art. 8º da Portaria nº 15 de 

maio de 2014, estabelecendo as seguintes competências aos fiscais de acompanhamento do Convênio: 

Art. 8º Compete aos Fiscais de Acompanhamento de Convênio: 

I – Registrar a agenda de visitas de supervisão em área no sistema SICONV; 
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II - Inserir no SICONV os Relatórios de Supervisão das visitas realizadas; 

III – Incluir no SICONV, mensalmente, os instrumentos de acompanhamento; mapa mensal de produção, escala de trabalho, relatório técnico de educação permanente e anexos 

(Formulário Demonstrativo das Atividades Realizadas e lista de presença das ações realizada) e os Relatórios de Supervisão em área e de Acompanhamento e outros documentos 

relacionados à execução e ao acompanhamento do convênio; e  

IV – Enviar ao DGESI/CGMASI, à CODEPACI, ao DSESI, ao DASI e ao Controle Social as planilhas e relatórios que foram inseridos no SICONV. 

Nesse contexto, ressalte-se que tramita, na Secretaria, uma proposta de alteração da referida Portaria, a qual se encontra em análise.   

Por fim, de todo exposto observa-se que esta recomendação está integralmente cumprida pela SESAI, em razão da existência da citada Portaria nº 15 e seu projeto de alteração, e 

também pelo fato da fiscalização de despesa administrativa / acompanhamento financeiro ser de responsabilidade de outra unidade do Ministério da Saúde, nesse caso, do Fundo 

Nacional de Saúde. Atendida. Deste modo, verifica-se que este item está parcialmente atendido. 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

013.233/2008-5 402/2009 – TCU - Plenário 9.4.12 Ofício nº 0042/2014 – 

TCU/SECEX-MT 

24/1/2014 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA-SESAI 

Descrição da determinação/recomendação 

Realize estudo para reestruturar os limites geográficos dos DSEI, dada às dificuldades de logística, por exemplo, nos DSEI Mato Grosso do Sul, Médio Rio Solimões e Yanomami, 

conforme discutido no 1.4.1 e 1.4.2 do Capítulo 1 da Seção II deste relatório. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Em relação à criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena – INSI, o Ministério da Saúde – MS e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG apresentaram a 

proposta por meio do Projeto de Lei nº 3.501/2015, o qual, atualmente, encontra-se na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, porém não obteve êxito no parecer do relator 

parlamentar. 

A discussão sobre a reestruturação dos limites geográficos dos DSEI deu-se quando da realização da 5ª Conferência Nacional da Saúde Indígena – 5ª CNSI. 

Pretende-se, em 2017, que seja pautado junto ao Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena – FPCONDISI, com representantes dos usuários indígenas, 

trabalhadores, gestores, lideranças e organizações indígenas, a realização de um estudo sobre quais DSEI tem necessidade de serem redimensionados, principalmente, aqueles 

localizados nas Regiões Norte e Sul do país, para que sejam discutidos e decididos os aspectos sobre as localidades com grandes áreas geográficas na abrangência de apenas 1 (um) 

DSEI, excessiva população indígena na abrangência de apenas 1 (um) DSEI e  a extensão territorial de DSEI em vários Estados, dificultando a realização da gestão, bem como, a 

atuação do controle social da saúde indígena. Para que haja consenso entre as partes envolvidas, há necessidade de que todas as propostas de reestruturação dos DSEI tenham 

consulta prévia e aprovação dos conselheiros de saúde indígena, lideranças locais e organizações indígenas, conforme prevê a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

trabalho – OIT. Ressalte-se que qualquer reestruturação e criação de cargos no âmbito dos DSEI carecem de tramitação de Projeto de Lei – PL junto ao Congresso Nacional. Assim, 

esse item não foi atendido. 

Fonte: Arquivo Jurídoco da SESAI / GABINETE 
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Quadro A.8.2.1.1 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos 

Projetos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais 

Valores em R$ 

1,00 

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/1501102.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

17/09/2015 16/05/2016 
                     

52.364,00  

                     

35.364,00                       35.364,00  

                     

35.364,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo avaliação do Plano 

Integrado para Intensificação das Ações de Prevenção e 

Controle da Malária no Distrito Sanitário Especial 

Indígena Yanomami no ano de 2014 e preposição de 

ajustes para alcance das metas 

05/10/2015 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo avaliação do Plano 

Integrado para Intensificação das Ações de Prevenção e 

Controle da Malária no Distrito Sanitário Especial 

Indígena Vale do Javari no ano de 2014 e preposição de 

ajustes para alcance das metas 

12/02/2016 
 R$                  

15.364,00  

Documento técnico contendo avaliação do Plano 

Integrado para Intensificação das Ações de Prevenção e 

Controle da Malária no Distrito Sanitário Especial 

Indígena Alto Rio Negro no ano de 2015 e preposição 

de ajustes para alcance das metas 

16/05/2016 
 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Adriana Soares de Araújo CPF: 832.263.031-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1500907.001/ SCON2015-00367 

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 
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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 

19/08/2015 18/04/2016 
                     

67.100,00  

                     

47.580,00  

                     

47.580,00  

                     

47.580,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de migração de 

hospedagem das fotografias produzidas para Secretaria, da 

plataforma de arquivamento, organização e divulgação de 

imagens na internet denominada Picasa para a plataforma Flickr 

04/09/2015 
 R$                  

12.200,00  

Documento técnico contendo proposta de criação de um perfil 

online de divulgação de imagens da Secretaria por meio da 

plataforma Instagram 
09/12/2015 

 R$                    

7.320,00  

Documento técnico contendo proposta de uma exposição 

fotográfica das ações desenvolvidas pela secretaria ao longo 

dos seus cinco anos de existência 
23/02/2016 

 R$                    

9.760,00  

Documento técnico contendo proposta de um livro fotográfico 

que tem como tema central, os colaboradores que fazem parte 

da Secretaria para o desenvolvimento da saúde Indígena com 

imagens de ações desenvolvidas no ano de 2015 e 2016. 

25/04/2016 
 R$                  

18.300,00  

Documento técnico contendo proposta de uma fotorreportagem 

sobre o mutirão de saúde e cidadania realizada pela OSCIP 

Voluntários do Sertão, em Santa Cruz de Cabrália/BA. 

18/07/2016 
 R$                  

19.520,00  
Documento técnico contendo proposta de roteiro de 

documentário audiovisual que ilustre as ações de saúde 

desenvolvida ao longo de cinco anos da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI) 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Alejandro Fontes Zambrana CPF: 778.355.575-69 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor e 

duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-03676 

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 

12/08/2016 14/02/2017 
                     

36.600,00  

                     

22.600,00  

                     

22.600,00  

                     

22.600,00  
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Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de banco de imagens da 

SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena 
31/08/2016 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de capacitação 

fotográfica das assessorias de comunicação dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas 

02/12/2016 
 R$                  

10.600,00  

Documento técnico contendo proposta de fotorreportagem 

sobre o alcance do Programa Mais Médicos para o Brasil, no 

contexto da Saúde Indígena. 

14/02/2017 
 R$                  

14.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Alejandro Fontes Zambrana CPF: 778.355.575-69 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501302.001 

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 

26/10/2015 18/05/2016 
                     

39.200,00  

                     

25.800,00  

                     

25.800,00  

                     

25.800,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico consolidado contendo estudo analítico 

situacional e descrição técnica dos equipamentos de informática 

necessários para viabilizar a utilização do domínio de rede do 

Ministério da Saúde, nas unidades descentralizadas da SESAI. 

09/11/2015 
 R$                  

13.400,00  

Documento técnico consolidado contendo proposta de solução 

tecnológica para minimizar as dificuldades enfrentados nas 

Unidades descentralizadas da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena ocasionadas pela falta de suporte técnico de TI 

26/02/2016 
 R$                  

10.100,00  

Documento técnico consolidado contendo relação dos links de 

internet instalados durante o primeiro semestre de 2016 e 

percentual de execução contratual dos pontos de internet 

disponibilizados para as Unidades descentralizadas da Saúde 

Indígena 

18/05/2016 
 R$                  

15.700,00  

Consultor Contratado 
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Nome do Consultor: Alexandre Santiago Garcia  CPF: 000.184.341-93 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03152 

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 

11/07/2016 09/06/2017 
                     

60.800,00  

                     

30.000,00  

                     

16.000,00  

                     

16.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico consolidado contendo descrição das 

atividades desenvolvidas para execução do projeto piloto, no 

DSEI Yanomami, de estruturação da rede de internet das 

Unidades descentralizadas da SESAI, que objetiva a inserção 

do pátio tecnológico das Sedes dos Distritos Especiais de Saúde 

Indígena, dentro do domínio de rede do Ministério da Saúde 

(REDE INFOSUS). 

10/10/2016 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico consolidado contendo levantamento 

qualitativo e quantitativo de computadores na sede dos DSEIs 

das regiões Norte e Nordeste, incluindo informações sobre 

patrimônio e acesso à rede lógica. 

05/12/2016 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico consolidado contendo levantamento 

qualitativo e quantitativo de computadores na sede dos DSEIs 

das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, incluindo informações 

sobre patrimônio e acesso à rede lógica. 

07/03/2017 
 R$                  

12.800,00  

Documento técnico consolidado contendo proposta de 

instalação dos equipamentos de informática adquiridos para 

montagem dos servidores proxy dos DSEIs, com pendências no 

cadastro junto ao Sistema de Controle Patrimonial e sem 

suporte técnico das regionais do Departamento de Informática 

do SUS. 

09/06/2017 
 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Alexandre Santiago Garcia  CPF: 000.184.341-93 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: O prestador de serviço entregou apenas um produto 

com entrega prevista no exercício de 2016 deixando o restante para o próximo exercício. 
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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: SCON2016-03678 

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 

12/08/2016 11/11/2016 
                     

18.000,00  

                     

18.000,00  

                        

8.000,00  

                        

8.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise levantamento de toda 

legislação relativos a convênios e contratos com ênfase no 

novo marco regulatório Federal vigente 
29/08/2016 

 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo proposta de adequação dos 

convênios vigentes no âmbito da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena - SESAI frente ao novo marco regulatório Federal 

vigente 

11/11/2016 
 R$                  

10.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Aline Stela Xavier de Ázara  CPF: 937.148.231-15 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: A prestadora solicitou o cancelamento do contrato 

antes do término do mesmo. 

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/1501099.001 

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 

17/09/2015 16/05/2016 
                     

52.800,00  

                     

34.800,00  

                     

34.800,00  

                     

34.800,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 
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Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo Relatório do Curso Gestão de 

Obras - Boas práticas para acompanhamento e fiscalização de 

obras ocorridas no primeiro semestre de 2015 em Brasília e 

Manaus sob coordenação do DSESI e participação da 

CODEPACI 

05/10/2015 
 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo Relatório da à Oficina para 

Elaboração de Diretrizes e Procedimentos para Gestão de 

Recursos Hídricos nas Terras Indígenas ocorrido em Brasília 

sob coordenação do DSESI e participação da CODEPACI 

12/02/2016 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo Relatório do Curso de curso de 

Planejamento Físico de Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde (EAS) na Saúde Indígena ocorrido no segundo 

semestre de 2015 em Brasília sob coordenação do DSESI e 

participação da CODEPACI 

16/05/2016 
 R$                  

19.800,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ana Darla da Silva Arruda CPF: 026.428.846-78 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03578 

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 

05/08/2016 04/11/2016 
                     

19.800,00  

                     

19.800,00  

                     

19.800,00  

                     

19.800,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documentos técnico contendo análise demonstrativa da 

execução das ações de educação permanente no DSEI – 

Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá no ano de 

2015 

22/08/2016 
 R$                    

8.800,00  

Documentos técnico contendo análise demonstrativa da 

execução das ações de educação permanente no DSEI – 

Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões no 

ano de 2015I 

04/11/2016 
 R$                  

11.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ana Darla da Silva Arruda CPF: 026.428.846-78 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 
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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/1501105.001 

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 

17/09/2015 16/05/2016 
                     

49.600,00  

                     

32.600,00  

                     

32.600,00  

                     

32.600,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise do processo de 

elaboração e aprovação de propostas nas etapas Local e 

Distrital da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena do 

Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia, no âmbito do 

Controle Social. 

05/10/2015 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo proposta de metodologia, 

conteúdo programático e processo de discussão do Encontro 

de Formação de Conselheiros da Saúde Indígena: Processos 

Educativos acerca do Controle Social. 

19/02/2016 
 R$                  

13.600,00  

Documento técnico contendo proposta de metodologia, 

conteúdo programático e processo de discussão do II 

Encontro dos 34 Secretários Executivos do Conselho Distrital 

de Saúde Indígena – CONDISI. 

16/05/2016 
 R$                  

19.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ana Paula Andrade Silva Milhomem CPF: 010.889.561-06 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501115.001/ SCON2015-00479 

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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15/09/2015 12/08/2016 
                     

74.454,00  

                     

56.450,00  

                     

56.450,00  

                     

56.450,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo a análise da execução 

orçamentária no ano de 2014 de 04 Distritos Especiais de 

Saúde Indígena Região Centro Oeste - Mato Grosso do Sul, 

Cuiabá, Kaiapó do Mato Grosso e Xingu. 

05/10/2015 
 R$                  

18.000,00  

Documento Técnico contendo a análise da execução 

orçamentária no ano de 2014 de 04 Distritos Especiais de 

Saúde Indígena Região Norte - Guamá-Tocantins, Kaiapó do 

Pará, Rio Tapajós e Altamira. 

19/02/2016 
 R$                  

15.250,00  

Documento Técnico contendo a análise da execução 

orçamentária no ano de 2015 dos Distritos Especiais de Saúde 

Indígena Região Nordeste – Potiguara, Pernambuco, Bahia, 

Ceará, Alagoas e Ceará. 

18/04/2016 
 R$                    

8.200,00  

Documento Técnico contendo a análise da execução 

orçamentária do 1º trimestre do ano de 2016 de 03 Distritos 

Especiais de Saúde Indígena Região Norte - Kaiapó do Pará, 

Rio Tapajós e Altamira. 

25/06/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documento Técnico contendo a análise da execução 

orçamentária do 1º quadrimestre do ano de 2016 de 03 

Distritos Especiais de Saúde Indígena Região Nordeste – 

Pernambuco, Potiguara e Alagoas. 

12/08/2016 
 R$                  

22.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Anapaula Martins da Silva CPF: 584.819.211-87 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-04492 

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 

30/09/2016 29/08/2017 
                     

70.400,00  

                     

31.000,00  

                     

31.000,00  

                     

31.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 
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Documento Técnico com vistas a acompanhar a execução 

orçamentária, da área de Custeio, da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena no 1º semestre de 2016 de 06 Distritos 

Especiais de Saúde Indígena na Região Norte/Nordeste – 

Guamá Tocantins, Kaiapó do Pará, Rio Tapajós, Pernambuco, 

Potiguara e Alagoas para verificação da aplicação dos 

recursos orçamentários alinhados no Teto Orçamentário de 

2016. 

17/10/2016 
 R$                  

19.000,00  

Documento Técnico contendo um levantamento das despesas 

de custeio com maior incidência do teto orçamentário dos 34 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas com vista a subsidia a 

Secretaria Especial de Saúde Indígena na elaboração de 

estratégias para supressão contratual  com finalidade de 

adequação ao cenário de contingenciamento orçamentário. 

05/12/2016 
 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico com vistas a subsidiar elaboração de um 

mapeamento das despesas gastas com fornecimento de 

alimentação, gêneros alimentícios, locação de veículos, 

fretamento  de aeronave para transporte de pessoal e insumos 

e contratos de locação de mão de obra de 03 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas da região Centro Oeste: Xingu, 

Kaiapo do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no ano de 

2017. 

10/04/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento Técnico com vistas a subsidiar elaboração de um 

mapeamento das despesas gastas com fornecimento de 

alimentação, gêneros alimentícios, locação de veículos, 

fretamento  de aeronave para transporte de pessoal e insumos 

e contratos de locação de mão de obra de 03 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas da região Centro Norte: 

Yanomami, Leste de Roraima e Vilhena no ano de 2017. 

29/08/2017 
 R$                  

23.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Anapaula Martins da Silva CPF: 584.819.211-87 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501112.001 

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 

17/09/2015 16/05/2016 
                     

59.840,00  

                     

30.400,00  

                     

30.400,00  

                     

30.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 
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Documento técnico contendo uma proposta de revisão 

metodológica do modelo de distribuição dos tetos 

orçamentários dos DSEI no exercício de 2016; 
05/10/2015 

 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo uma proposta de revisão 

metodológica do modelo de relatório de gestão da SESAI no 

exercício de 2015; 
19/02/2016 

 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo uma proposta de sistemática de 

acompanhamento e monitoramento dos tetos orçamentários 

das unidades piloto do modelo de distribuição dos recursos 

em 2016 

16/05/2016 
 R$                  

16.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: André Veiga dos Santos CPF: 553.965.771-34 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-02918 

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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

74.800,00  

                     

37.400,00  

                     

37.400,00  

                     

37.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo uma proposta de sistemática de 

acompanhamento e monitoramento dos Planos Distritais de 

Saúde Indígena (PDSI 2016-2019) 
11/07/2016 

 R$                    

8.400,00  

Documento Técnico contendo uma proposta de Avaliação dos 

Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI 2016-2019) 22/09/2016 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo uma proposta de revisão dos 

processos de acompanhamento e monitoramento dos planos 

de ação dos DSEI no exercício de 2016, alinhados aos Planos 

Distritais de Saúde Indígena (PDSI 2016 – 2019); 

21/11/2016 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo uma proposta de revisão do 

modelo de Relatório de Gestão da SESAI no exercício de 

2016; 
25/01/2017 

 R$                  

10.400,00  

Documento técnico contendo uma proposta de análise 

situacional do desempenho do planejamento estratégico da 

SESAI no exercício de 2016; 
15/03/2017 

 R$                    

7.000,00  

Documento técnico contendo uma proposta de elaboração de 

um painel de controle para o monitoramento dos orçamentos 

programados pelos DSEI no exercício de 2016. 
22/05/2017 

 R$                  

20.000,00  
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Consultor Contratado 

Nome do Consultor: André Veiga dos Santos CPF: 553.965.771-34 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501569.001  

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

02/12/2015 03/05/2016 
                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Diagnóstico situacional do DSEI (Distrito Sanitário Especial 

Indígena) Yanomami, com resultados a serem utilizados como 

subsídio para concepção, coordenação e execução da 

qualificação dos gestores e profissionais de saúde que atuam 

junto aos Povos Indígenas de Recente Contato (PIIRC). 

07/01/2016 
 R$                  

14.000,00  

Diagnóstico situacional do DSEI (Distrito Sanitário Especial 

Indígena) Alto Rio Negro, com resultados a serem utilizados 

como subsídio para concepção, coordenação e execução da 

qualificação dos gestores e profissionais de saúde que atuam 

junto aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato 

(PIIRC). 

03/05/2016 
 R$                  

16.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Antenor Alexandre de Albuquerque Vaz CPF: 139.137.434-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501569.001  

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção à Saúde dos 

povos Indígena 

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 

02/12/2015 03/05/2016 
                     

66.000,00  

                     

24.500,00  

                     

15.000,00  

                     

15.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo mapeamento (georeferenciado) 

dos 26 registros dos Povos Indígenas Isolados (PII) 

confirmados em território nacional com as respectivas 

indicações, em mapas, das estruturas de saúde indígena 

dirigidas a estes povos. 

13/10/2016 
 R$                  

15.000,00  

Documento Técnico contendo levantamento e consolidação 

de informações acerca das vinte e seis (26) referencias de 

povos indígenas isolados, já confirmadas em território 

nacional, com informações relativas às possíveis descrições 

étnica e linguística, localização, acesso, ameaças e aspectos 

sócio políticos e geográficos do entorno de cada referencia. 

05/12/2016 
 R$                    

9.500,00  

Documento Técnico contendo proposta de qualificação dos 

profissionais das Equipes Multidisciplinar de Saúde Indígena 

-EMSI que atuam nos Polo Base Auaris e Surucucu do DSEI 

Yanomami (módulo 2) com a formulação dos Planos de 

Contingência para Situações de Contato. 

20/02/2017 
 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico contendo diagnóstico, concepção, 

metodologia, coordenação e planos de execução da 

qualificação dos gestores e profissionais de saúde que atuam 

junto aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato – 

PIIRC, do DSEI Médio Rio Purus. 

10/04/2017 
 R$                  

10.500,00  

Documento Técnico contendo diagnóstico, concepção, 

metodologia, coordenação e planos de execução da 

qualificação dos gestores e profissionais de saúde que atuam 

junto aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato – 

PIIRC, do DSEI Alto Rio Purus. 

14/06/2017 
 R$                  

19.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Antenor Alexandre de Albuquerque Vaz CPF: 139.137.434-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: O prestador entregou apenas um produto dos dois 

com entrega prevista no exercício de 2016 e o mesmo foi desenvolvido e pago, ficando o restante para o próximo 

exercício. 

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/1501103.001 e SCON2016-00650 

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 

18/09/2015 17/08/2016 
                     

77.660,00  

                     

58.660,00  

                     

58.660,00  

                     

58.660,00  



 

252 

 

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo revisão do 2º Relatório 

Quadrimestral de 2015, referente às ações relativa à Secretaria 

Especial de Saúde Indígena – SESAI/Ministério. 
05/10/2015 

 R$                  

19.000,00  

Documento técnico contendo análise comparativa da 

elaboração metodológica do Plano Distrital de Saúde Indígena 

– PDSI 2012/2015 e 2016/2019 da SESAI 
12/02/2016 

 R$                  

17.860,00  

Documento técnico contendo análise dos Resultados do e-Car 

executados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena no ano 

de 2015 
10/05/2016 

 R$                  

19.800,00  

Documento técnico contendo revisão do 3º Relatório 

Quadrimestral de 2015, referente às ações relativa à Secretaria 

Especial de Saúde Indígena – SESAI/Ministério. 
17/08/2016 

 R$                  

21.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Antonia Maria Pereira CPF: 215.223.243-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim, seu código alterado. 

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: SCON2016-04493 

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 

03/10/2016 04/09/2017 
                     

72.600,00  

                     

34.600,00  

                     

34.600,00  

                     

34.600,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo Registro do processo de 

construção das metas de PPA SESAI para quadriênio de 2016 

a 2019, fazendo o recorte das metas a ser realizada no 

exercício de 2016, as quais serão monitoradas no Sistema E-

Car executadas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI). 

20/10/2016 
 R$                  

19.000,00  

Documento Técnico contendo o Analise comparativa das 

metas do PPA no quadriênio de 2012 a 2015 em relação ao 

quadriênio de 2016 a 2019  para levantamento das ações 

realizadas e a realizar pela SESAI 

05/12/2016 
 R$                  

15.600,00  
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Documento Técnico contendo avaliação no cumprimento dos 

resultados previstos no planejamento estratégico da SESAI no 

ano de 2016 com objetivo de evidenciar provável discrepância 

entre o planejado e o executado e o planejado 

10/04/2017 
 R$                  

17.000,00  

Documento Técnico contendo a análise e revisão do Relatório 

Quadrimestral do entre o exercício de 2016 e o 1º Relatório 

Quadrimestral de 2017 para verificação do cumprimento das 

ações previstas no Plano Nacional de Saúde (PNS) do 

Ministério da Saúde (MS) das ações destinadas as SESAI 

04/09/2017 
 R$                  

21.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Antonia Maria Pereira CPF: 215.223.243-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1500773.001 

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 

20/07/2015 19/01/2016 
                     

36.300,00  

                     

14.000,00  

                     

14.000,00  

                     

14.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de reorganização e 

sistematização de um fluxo para produção de publicações 

técnicas da Secretaria 
05/08/2015 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de inserção de 

conteúdo de interesse da SESAI na Intranet do Ministério da 

Saúde 
26/11/2015 

 R$                  

10.300,00  

Documento técnico contendo proposta de reformulação de 

conteúdo para o site da SESAI 19/01/2016 
 R$                  

14.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Bruno Luis Freitas Monteiro CPF: 991.332.105-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 
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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/1501216.001 

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 

05/10/2015 02/05/2016 
                     

42.000,00  

                     

31.500,00  

                     

31.500,00  

                     

31.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo a caracterização demográfica e 

etnográficas nos territórios da saúde indígena para compor a 

estrutura das Atlas da saúde indígena 
30/10/2015 

 R$                  

10.500,00  

Documento técnico contendo diagnóstico dos sistemas 

GEOSI e SIASI na integração dos dados na escala domiciliar 

para a análise da informação geográfica dos dados da saúde 

indígena 

11/01/2016 
 R$                    

6.300,00  

Documento técnico contendo proposta de estratégia para 

formulação de oficina, voltadas aos funcionários da SESAI 

com o objetivo instrumentalizar na gestão da informação 

gerada pelo SAISI utilizando conceitos cartografia, análise 

territorial e geografia da saúde 

21/03/2016 
 R$                    

8.400,00  

Documento técnico contendo Manual de boas práticas para 

levantamento de dados das Condições Sanitárias dos Imóveis 

e das Aldeias, numeração de imóveis e georreferenciamento 

para inserção no sistema GEOSI. 

02/05/2016 
 R$                  

16.800,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Camila Barbosa CPF: 052.368.336-71 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03000 

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 

30/06/2016 29/05/2017 
                     

66.000,00  

                     

33.000,00  

                     

33.000,00  

                     

33.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de indicadores, análise 

estatística e produtos gráficos e cartográficos para compor o 

módulo Painel Gerencial (Dashboard) do Sistema de Cadastro 

e Georreferenciamento Sanitário e Ambiental em Terras 

Indígenas – GEOSI Web. 

15/07/2016 
 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo Diagnóstico do Módulo de 

Planejamento de Campo e Inserção de Dados do Sistema de 

Cadastro e Georreferenciamento Sanitário e Ambiental em 

Terras Indígenas – GEOSI Web 

29/09/2016 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo as descrições das correções 

necessárias para validação (rodada de homologação #2) das 

funcionalidades (Sistema) existentes no sistema GEOSI Web 

(Sistema de Georreferenciamento da Saúde Indígena), com o 

objetivo de identificar possíveis bugs conforme levantamento 

de requisitos. 

05/12/2016 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo descrição de metodologia de 

georreferenciamento de aldeias, fluxo de coleta de dados e 

proposta de desenvolvimento de funcionalidade para inserção 

dos dados no Sistema de Georreferenciamento da Saúde 

Indígena - GEOSI. 

10/02/2017 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo escopo e template de versão 

Piloto para publicação do Atlas da Saúde Indígena contendo 

apresentação da organização territorial nacional 
29/05/2017 

 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Camila Barbosa CPF: 052.368.336-71 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-04608 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

17/10/2016 14/04/2017 
                     

42.000,00  

                     

14.700,00  

                     

14.700,00  

                     

14.700,00  

Insumos Externos 
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Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico com consolidado dos dados da vigilância 

em saúde mental dos 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas 
01/11/2016 

 R$                  

14.700,00  

Documento técnico contendo análise, recomendações e 

encaminhamentos sobre a situação da saúde mental dos povos 

indígenas Guarani Kaiowá do DSEI Mato Grosso do Sul e 

etnias do DSEI Araguaia/MT. 

20/02/2017 
 R$                  

10.500,00  

Documento técnico contendo análise, recomendações e 

encaminhamentos sobre a situação da saúde mental dos povos 

indígenas de recente contato Madiha Kulina dos DSEI Médio 

Rio Solimões e Afluentes/AM e Alto Rio Juruá/AC e Hupda e 

Yhupdé do DSEI Alto Rio Negro/AM. 

14/04/2017 
 R$                  

16.800,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Carlos Alberto Coloma CPF: 732.595.351-87 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501522.001 

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 

01/12/2015 02/05/2016 
                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de implementação de 

modelo de acompanhamento das demandas de implementação 

do Sistema de Informação da Saúde Indígena – SIASI, a partir 

da base de dados do Sistema de Gestão de Projetos e/ou 

Processos da Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, 

utilizando ferramenta de Data Integration and Bussiness 

Analytics Platform – Pentaho 

05/01/2016 
 R$                  

10.000,00  
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Documento técnico contendo detalhamento da infraestrutura 

de instalação e disponibilização da suíte de aplicativos Open 

Source para criação da solução de BI (Bussiness Inteligence). 

Visando o acompanhamento das demandas de implementação 

do Sistema de Informação da Saúde – SIASI, a partir da base 

de dados do Sistema de Gestão de Projetos e/ou processos da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI 

21/03/2016 
 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo a infraestrutura para geração dos 

relatórios de acompanhamento das demandas de 

implementação do Sistema de Informação da Saúde – SIASI, 

a partir da base de dados do Sistema de Gestão de Projetos 

e/ou processos da Secretaria Especial de Saúde Indígena – 

SESAI, gerados a partir da suite de aplicativos Open Source 

Pentaho, ferramenta de Data Integration and Bussines 

Analytics Plataform 

02/05/2016 
 R$                  

12.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Carlos Alberto Miguel da Silva CPF: 601.891.931-15 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-02995 

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 

30/06/2016 29/05/2017 
                     

66.000,00  

                     

34.000,00  

                     

34.000,00  

                     

34.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo o detalhamento das 

configurações necessárias para a integração do processo de 

coleta e registro do Mapa de Produção 
18/07/2016 

 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo o planejamento dos testes dos 

requisitos funcionais das principais funcionalidades descritas 

no Manual de Procedimentos e Documentação do Sistema de 

Georreferenciamento de Saúde Indígena Web –GEOSI 
29/09/2016 

 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo atividades necessárias à 

implementação do Banco de dados do Mapa de Produção dos 

Polos Base em banco de dados relacional, para inclusão dos 

dados referente ao Extract, transform, load – ETL, utilizando 

o data-integration como solução 

05/12/2016 
 R$                  

16.000,00  
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Documento técnico contendo descrição dos fluxos criados no 

Redmine para acompanhamento das demandas do Sistema de 

Georreferenciamento da Saúde Indígena - GEOSI 
10/02/2017 

 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo parâmetros para construção de 

relatórios e dashboards das demandas geradas nos fluxos do 

Redmine, com o objetivo de acompanhar as tarefas 

executadas na Coordenação Geral de Monitoramento e 

Avaliação da Saúde Indígena – CGMASI. 

29/05/2017 
 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Carlos Alberto Miguel da Silva CPF: 601.891.931-15 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501522.001 e SCON2016-00649 

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 

19/08/2015 18/07/2016 60.500,00  40.500,00  40.500,00  40.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise da legislação aplicável à 

contratação de mão de obra terceirizada e o levantamento dos 

encaminhamentos dados pela CODEPACI (Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas para Atuação em Contexto 

Intercultural) no ano de 2014, com intuito de subsidiar o 

redimensionamento da mão de obra terceirizada no âmbito 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

04/09/2015 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo relatório analítico dos processos 

de terceirização analisados pela CODEPACI (Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas para Atuação em Contexto 

Intercultural) no segundo semestre de 2015 referentes à força 

de trabalho que compõem os DSEI, com intuito de subsidiar o 

redimensionamento da mão de obra terceirizada no âmbito 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

08/12/2015 
 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo proposta de implantação de 

melhorias nos processos de contratação de mão de obra 

terceirizada para compor a força de trabalho dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas como forma a subsidiar o 

redimensionamento da mão de obra terceirizada no âmbito 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

25/02/2016 
 R$                  

10.000,00  
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Documento técnico contendo relatório analítico dos processos 

de terceirização analisados pela CODEPACI (Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas para Atuação em Contexto 

Intercultural) no primeiro semestre de 2016 referentes à força 

de trabalho que compõem os DSEI com intuito de subsidiar o 

redimensionamento da mão de obra terceirizada no âmbito 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

18/04/2016 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo proposta de fluxograma para 

análise de processos de terceirização de mão de obra 

analisados pela CODEPACI (Coordenação de 

Desenvolvimento de Pessoas para Atuação em Contexto 

Intercultural), encaminhados à Secretaria Especial de Saúde 

Indígena para autorização de governança em atendimento a 

Portaria nº 1.338, de 28 de junho de 2012. 
18/07/2016 

 R$                  

16.500,00  Documento técnico contendo proposta de capacitação dos 

servidores e colaboradores que atuam no setor de logística – 

SELOG dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, visando 

minimizar as fragilidades detectadas na construção dos 

Termos de Referência com o objetivo de melhorar a eficiência 

dos processos de contratação de serviços de mão de obra 

terceirizada. 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Christianne Braúna Pinheiro CPF: 001.185.771-40 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-03889 

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 

26/08/2016 24/02/2017 
                     

36.300,00  

                     

22.300,00  

                     

22.300,00  

                     

22.300,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise da legislação aplicável a 

cada modalidade de capacitação existente na esfera do Poder 

Executivo Federal com intuito de subsidiar a CODEPACI 

(Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas para Atuação 

em Contexto Intercultural) no apoio à educação permanente 

no âmbito dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

12/09/2016 
 R$                  

12.000,00  
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Documento técnico contendo proposta de capacitação dos 

servidores que atuam na fiscalização de contratos 

administrativos no âmbito dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas com objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência 

da fiscalização dos processos de contratação de serviços de 

mão de obra terceirizada analisados pela CODEPACI 

(Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas para Atuação 

em Contexto Intercultural) 

05/12/2016 
 R$                  

10.300,00  

Documento técnico contendo análise da evolução da 

previdência social do servidor público por meio de suas 

normas constitucionais, legais e infralegais bem como o 

levantamento das futuras aposentadorias no âmbito da SESAI 

com vistas à elaboração de estudo quanto ao impacto no 

quantitativo de pessoal. 

24/02/2017 
 R$                  

14.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Christianne Braúna Pinheiro CPF: 001.185.771-40 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

 

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/1501235.001 

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 

05/10/2015 04/08/2016 
                     

49.104,00  

                     

38.167,00  

                     

38.167,00  

                     

38.167,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo a situação atual dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI’s) referentes à execução 

dos serviços no Setor de Recursos Logísticos, englobando o 

levantamento do número de pregões, pregoeiros e quantitativo 

de pessoas na equipe de trabalho. 

30/10/2015 
 R$                  

10.937,00  

Documento técnico contendo diagnóstico da capacidade de 

execução dos serviços no Setor de Recursos Logísticos dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI’s) com 

descrição dos perfis de competência para serviços de recursos 

logísticos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI’s) 

15/01/2016 
 R$                    

7.812,00  
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Documento técnico contendo propostas de ferramentas e/ou 

metodologias com a finalidade de aumentar o potencial das 

equipes envolvidas no desenvolvimento das atividades 

executadas pelo Setor de Recursos Logísticos dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI’s) que tiveram menor 

número de execuções na realização processos, no que se 

refere ao número de Pregões. 

04/04/2016 
 R$                  

12.499,00  

Documento técnico contendo referencial teórico sobre a 

aplicabilidade da Desoneração da Folha de Pagamento Lei nº 

13.161/2015 publicada em 31/08/2015, nos contratos de 

prestação de serviços firmados com os Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI’s) 

27/07/2016 
 R$                    

4.856,00  

Documento técnico contendo levantamento quantitativo dos 

contratos firmados com os Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI’s) que foram beneficiados pela Desoneração 

da Folha de Pagamento Lei nº 13.161/2015 

04/08/2016 
 R$                  

13.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Claudeci Barbosa da Silva CPF: 788.939.841-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor e 

duração tendo assim seu código alterado. 

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/1501235.001 

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 

05/10/2015 04/08/2016 
                     

49.104,00   -   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento das capacitações e 

treinamentos voltados à qualificação dos profissionais 

atuantes na área de gestão, realizados nos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas da região Norte nos exercícios de 2015 e 

2016, bem como a relação dos profissionais que foram 

capacitados com finalidade de identificar os que permanecem 

prestando serviços para o DSEI com o objetivo de identificar 

a eficácia das capacitações ofertadas. 

10/01/2017 
 R$                  

13.000,00  
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Documento técnico contendo levantamento das capacitações e 

treinamentos voltados à qualificação dos profissionais 

atuantes na área de gestão, realizados nos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas das regiões Nordeste, Sul e Sudeste nos 

exercícios de 2015 e 2016, bem como a relação dos 

profissionais que foram capacitados e que permanecem 

prestando serviços para o DSEI com o objetivo de identificar 

a eficácia das capacitações ofertadas. 

05/04/2017 
 R$                    

9.104,00  

Documento técnico contendo levantamento das capacitações e 

treinamentos voltados à qualificação dos profissionais 

atuantes na área de gestão, realizados nos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas da região Centro-Oeste nos exercícios de 

2015 e 2016, bem como a relação dos profissionais que foram 

capacitados e que permanecem prestando serviços para o 

DSEI com o objetivo de identificar a eficácia das capacitações 

ofertadas. 

01/08/2017 
 R$                  

11.000,00  

Documento técnico contendo proposta de novas capacitações 

e treinamentos no âmbito da área de gestão dos DSEI – 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas que apresentam maior 

deficiência na elaboração dos contratos administrativos 

17/11/2017 
 R$                  

16.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Claudeci Barbosa da Silva CPF: 788.939.841-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos para 

o exercício de 2016 

 

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/1500610.001 

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 

22/06/2015 17/05/2016 
                     

60.500,00  

                     

34.300,00  

                     

34.300,00  

                     

34.300,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo proposta de criação/elaboração 

de um fluxo institucional para produção de peças publicitárias 

para eventos corporativos da SESAI 
08/07/2015 

 R$                  

16.125,00  

Documento Técnico contendo proposta de relatório 

consolidado da aplicação do manual de identidade visual da 

SESAI em faixadas de estabelecimentos, plotagens de 

veículos e uniformes de trabalho dos 34 DSEIS. 

30/10/2015 
 R$                  

10.075,00  
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Documento Técnico contendo proposta de reelaboração do 

layout da página da SESAI, FACEBOOK e TWITTER 23/02/2016 
 R$                  

13.400,00  

Documento Técnico contendo proposta de publicação técnica 

do NUCOM – Núcleo de Comunicação, em fotografias e 

ilustrações, dos 5 anos de existência da SESAI: ações e 

investimentos implementados 

17/05/2016 
 R$                  

20.900,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Cleison Lima de Moura CPF: 701.929.871-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2015 foram desenvolvidos e pagos. 

 

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: SCON2016-02884 

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 

23/06/2016 22/09/2016 
                     

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 PROJETO 

GRÁFICO DE MATERIAL DE PAPELARIA DA 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA PARA 

O ANO 2016/2017 

11/07/2016 
 R$                    

6.500,00  

DOCUMENTO TÉCNICO CONTENDO PROJETO 

GRÁFICO DA SEGUNDA EDIÇÃO DA REVISTA 

“ALDEIA BRASIL” VOLTADA ÀS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

22/09/2016 
 R$                  

10.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Cleison Lima de Moura CPF: 701.929.871-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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” 
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Código do Contrato: BR/CNT/1501567.001 

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 

01/12/2015 02/05/2016 
                     

27.500,00  

                     

27.500,00  

                     

27.500,00  

                     

27.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo diagnóstico situacional das 

principais dificuldades enfrentadas pelos Serviços de 

Recursos Logísticos – SELOG e os Fiscais de Contrato dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) Porto Velho e 

Vilhena, no que tange o fluxo de trabalho de fiscalização de 

contrato, com vista à elaboração de manual técnico. 

05/01/2016 
 R$                    

9.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de fluxo de trabalho 

entre os Serviços de Recursos Logísticos – SELOG e os 

Fiscais de Contrato dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) com vista à elaboração de manual técnico 

21/03/2016 
 R$                    

7.500,00  

Documento técnico contendo proposta de manual com 

orientações sobre procedimentos entre os Serviços de 

Recursos Logísticos – SELOG e os Fiscais de Contrato dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) 

02/05/2016 
 R$                  

11.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Cristiane Caetano Ferreira Santos CPF: 895.299.601-15 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-02897 

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 

23/06/2016 22/05/2017 65.800,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 
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Documento técnico contendo inventário dos medicamentos 

vencidos e diagnóstico situacional acerca do descarte sanitário 

de medicamentos vencidos no âmbito dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI´s) Alto Rio Solimões, 

Pernambuco, Xavante, Tocantins e Litoral Sul, em relação ao 

consumo anual de medicamentos constantes da RENAME 

Indígena em 2015. 

11/07/2016 
 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo proposta de Termo de 

Referência padronizado para elaboração de processo de 

descarte sanitário de medicamentos constantes da lista 

constantes na Portaria 1.059, de 23 de Julho de 2015 e fluxos 

para instrução dos procedimentos licitatórios com vistas a 

auxiliar os 34 (trinta e quatro) Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI´s) na realização dos processos licitatórios em 

sua fase interna. 

22/09/2016 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo levantamento das 120 

recomendações proferidas pelo Ministério Público Federal aos 

34 (trinta e quatro) Distritos Sanitários Especiais Indígenas e a 

Secretaria Especial de Saúde Indígena, denominadas como 

DIA “D” pelo fortalecimento do controle social na saúde 

indígena. 

02/12/2016 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo plano de ação para resposta as 

120 recomendações proferidas pelo Ministério Público 

Federal aos 34 (trinta e quatro) Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, 

denominadas como DIA “D” pelo fortalecimento do controle 

social na saúde indígena. 

10/02/2017 
 R$                  

12.800,00  

Documento técnico contendo monitoramento do plano de 

ação para resposta as 120 recomendações proferidas pelo 

Ministério Público Federal aos 34 (trinta e quatro) Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas e a Secretaria Especial de 

Saúde Indígena, denominadas como DIA “D” pelo 

fortalecimento do controle social na saúde indígena. 

22/05/2017 
 R$                  

19.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Cristiane Caetano Ferreira Santos CPF: 895.299.601-15 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501240.001 

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 

09/10/2015 12/05/2016 
                     

43.274,00  

                     

28.134,00  

                     

28.134,00  

                     

28.134,00  

Insumos Externos 
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Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documentos técnico contendo levantamento dos pontos 

críticos dos processos de trabalho desenvolvidos no âmbito da 

Coordenação Geral de Apoio da Gestão da Saúde Indígena – 

CGASI/DGESI/SESAI/MS 

30/10/2015 
 R$                  

15.140,00  

Documento técnico contendo referencial teórico sobre a forma 

de Mapeamento de Processos e qual melhor se aplica nos 

processos de trabalho executados no âmbito da Coordenação 

Geral de Apoio da Gestão da Saúde Indígena – 

CGASI/DGESI/SESAI/MS 

22/02/2016 
 R$                  

10.834,00  

Documento técnico contendo proposições de melhorias com 

intuito de otimizar as funções e a execução das rotinas 

administrativas 
12/05/2016 

 R$                  

17.300,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Cristina Martins de Oliveira CPF: 455.224.901-44 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03067 

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 

30/06/2016 29/09/2016 
                     

18.546,00  

                     

18.546,00  

                     

18.546,00  

                     

18.546,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo referencial teórico sobre a 

utilização do treinamento como ferramenta estratégica para o 

incremento das atividades desenvolvidas no âmbito do 

Departamento de Gestão da Saúde Indígena - 

DGESI/SESAI/MS. 

18/07/2016 
 R$                    

8.546,00  

Documento técnico contendo levantamento de estratégias de 

treinamento a serem aplicadas e desenvolvidas no âmbito do 

Departamento de Gestão da Saúde Indígena - 

DGESI/SESAI/MS. 

29/09/2016 
 R$                  

10.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Cristina Martins de Oliveira CPF: 455.224.901-44 



 

267 

 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1500603.001 

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 

15/07/2014 12/06/2015 
                     

72.600,00  

                     

36.600,00  

                     

36.600,00  

                     

36.600,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo relatório das oficinas e 

treinamentos realizados pela SESAI - Secretaria Especial de 

Saúde Indígena – Brasília no primeiro semestre de 2015 
08/07/2015 

 R$                  

19.000,00  

Documento técnico contendo analise da execução de 

treinamentos planejados em cronograma e executados pelos 

DSEI (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) Potiguara e 

Alto Rio Purus com base nos resultados alimentados no 

SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal) no 

primeiro quadrimestre do ano de 2015 para subsidiar a 

elaboração do relatório de Gestão 

17/11/2015 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo analise da execução de 

treinamentos planejados em cronograma e executados pelos 

DSEI (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) Potiguara e 

Alto Rio Purus com base nos resultados alimentados no 

SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal) no 

segundo quadrimestre do ano de 2015 para subsidiar a 

elaboração do relatório de Gestão 

05/02/2016 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo relatório das oficinas e 

treinamentos realizados pela SESAI - Secretaria Especial de 

Saúde Indígena – Brasília no segundo semestre de 2015 
20/05/2016 

 R$                  

21.600,00  

Consultor Contratado 

Nome do consultor: Danielle Menezes de Oliveira Braga CPF: 866.721.931-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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 
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Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: SCON2016-02860 

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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

72.600,00  

                     

36.600,00  

                     

36.600,00  

                     

36.600,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documentos técnico contendo análise demonstrativa da 

execução das ações de educação permanente no DSEI – 

Distrito Sanitário Especial Indígena Pernambuco no ano de 

2015 

08/07/2016 
 R$                    

8.800,00  

Documentos técnico contendo análise demonstrativa da 

execução das ações de educação permanente no DSEI – 

Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia no ano de 2015 

22/09/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documentos técnico contendo análise demonstrativa da 

execução das ações de educação permanente no DSEI – 

Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus no ano 

de 2015 

02/12/2016 
 R$                  

18.000,00  

Documentos técnico contendo proposta de treinamento de 

apresentação da SESAI - Secretária Especial de Saúde 

Indígena voltado para os novos servidores públicos da 

secretaria com o intuito de acolhimento à secretaria 

10/02/2017 
 R$                  

16.400,00  

Documento técnico contendo proposta de processo seletivo 

por competência para contratação de novos colaboradores das 

conveniadas da Secretaria Especial de Saúde Indígena - 

SESAI 

22/05/2017 
 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do consultor: Danielle Menezes de Oliveira Braga CPF: 866.721.931-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501407.001 

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 

30/10/2015 29/03/2016                                                                                     
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30.250,00  20.250,00  20.250,00  20.250,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de fluxos de 

informação e estratégias de divulgação para mídias sociais da 

SESAI – Twitter e Facebook 
30/10/2015 

 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo proposta de fluxos de 

informação para criação de spots de rádio para divulgação de 

matérias do Portal da SESAI 
20/01/2016 

 R$                    

8.250,00  

Documento técnico contendo proposta de conteúdos 

informacionais e de fluxos de divulgação para os murais da 

SESAI 
29/03/2016 

 R$                  

12.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Deborah Mendonça de Proença Rosa CPF: 670.061.401-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501100.001/ SCON2015-00468 

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 

17/09/2015 16/08/2016 70.400,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo análise comparativa da Força de 

Trabalho atual da SESAI e o Redimensionamento previsto 

para 2016 dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Alagoas 

e Sergipe, Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro e Alto 

Rio Purus, com o intuito de apresentar os resultados da 

ampliação do quadro de trabalhadores de acordo com as 

peculiaridades de cada DSEI para subsidiar as demandas 

recebidas pela CODEPACI. 

05/10/2015 
 R$                  

17.000,00  

Documento Técnico contendo análise comparativa da Força de 

Trabalho atual da SESAI e o Redimensionamento previsto 

para 2016 dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Alto 

Rio Solimões, Amapá e Norte do Pará, Araguaia Bahia e 

Ceará com o intuito de apresentar os resultados da ampliação 

do quadro de trabalhadores de acordo com as peculiaridades de 

cada DSEI para subsidiar as demandas recebidas pela 

CODEPACI. 

12/02/2016 
 R$                  

15.000,00  
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Documento Técnico contendo análise comparativa da Força de 

Trabalho atual da SESAI e o Redimensionamento previsto 

para 2016 dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Cuiabá, 

Guamá Tocantins, Interior Sul, Kaiapó do Mato Grosso e 

Kaiapó do Pará, e Potiguara com o intuito de apresentar os 

resultados da ampliação do quadro de trabalhadores de acordo 

com as peculiaridades de cada DSEI para subsidiar as 

demandas recebidas pela CODEPACI. 

16/05/2016 
 R$                    

8.200,00  

Documento Técnico contendo análise comparativa da Força de 

Trabalho atual da SESAI e o Redimensionamento previsto 

para 2016 dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Rio 

Tapajós, Tocantins, Vale do Javari e Vilhena com o intuito de 

apresentar os resultados da ampliação do quadro de 

trabalhadores de acordo com as peculiaridades de cada DSEI 

para subsidiar as demandas recebidas pela CODEPACI. 

13/06/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documento Técnico contendo análise comparativa da Força de 

Trabalho atual da SESAI e o Redimensionamento previsto 

para 2016 dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Xavante, Xingu e Yanomami com o intuito de apresentar os 

resultados da ampliação do quadro de trabalhadores de acordo 

com as peculiaridades de cada DSEI para subsidiar as 

demandas recebidas pela CODEPACI. 

16/08/2016 
 R$                  

19.200,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Edilaine de Sousa Martins CPF: 775.807.291-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-04316 

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 

26/09/2016 25/08/2017 
                     

70.400,00  

                     

53.400,00  

                     

53.400,00  

                     

53.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de manual do Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos-SIARH-

SESAI com módulos voltados para atender aos trabalhadores 

da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) na 

realização do cadastro e na atualização e módulo voltado para 

atender aos usuários e gestores do sistema responsáveis pela 

manutenção, retirada de dúvidas entre outras atribuições junto 

ao sistema. 

11/10/2016 
 R$                  

16.000,00  
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Documento técnico contendo analise do quadro de servidores 

ativos permanente existentes na SESAI, apresentando sua 

distribuição e a projeção de aposentadoria destes trabalhadores 

para subsidiar as demandas da SESAI em atendimento as 

solicitações CGU. 

05/12/2016 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo proposta de critérios a serem 

adotados no redimensionamento da força de trabalho nos 34 

DSEI a fim de subsidiar a SESAI na reestruturação dos 34 

DSEI e da CASAI DF 

20/03/2017 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo plano de implantação do sistema 

integrado de recursos humanos (SIARH-SESAI) para subsidiar 

a SESAI no período de implantação do sistema nos 34 DSEI e 

na SESAI Sede 

15/05/2017 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo resultado do primeiro ano de 

implantação do SIARH-SESAI, apresentado cronograma de 

cadastramento dos trabalhadores nos 34 DSEI. 

25/08/2017 
 R$                  

18.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Edilaine de Sousa Martins CPF: 775.807.291-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos.  

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: SCON2016-05759 

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 

27/12/2016 26/06/2017 
                     

30.000,00   -   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de planejamento, 

infraestrutura e logística para a realização da 6ª Conferência 

Nacional de Saúde Indígena. 
16/01/2017 

 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo proposta de elaboração dos 

termos de referência necessários para a realização da 6ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena 
03/03/2017 

 R$                    

6.000,00  

Documento técnico contendo proposta metodológica para 

exposição das diretrizes e propostas apresentadas nas 

conferências locais durante 6ª Conferência Nacional de Saúde 

Indígena 

26/06/2017 
 R$                  

14.000,00  

Consultor Contratado 
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Nome do Consultor: Elita Maria de Melo CPF: 240.523.966-34 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos 

para o exercício de 2016 

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/1500597.001 

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 

19/06/2015 24/02/2016 
                     

44.000,00  

                     

17.600,00  

                     

17.600,00  

                     

17.600,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo propostas para o enfrentamento 

das dificuldades apresentadas pelos DSEI's (Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas), Altamira, Minas Gerais e 

Espirito Santo e Mato Grosso do Sul quanto ao fluxo de 

trabalho dos Serviços de Recursos Logísticos - SELOG. 

06/07/2015 
 R$                  

15.400,00  

Documento técnico contendo relatório de implantação das 

propostas elaboradas para o enfrentamento das dificuldades 

apresentadas pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

Altamira, Minas Gerais e Espirito Santo e Mato Grosso do Sul 

quanto ao fluxo de trabalho dos Serviços de Recursos 

Logísticos - SELOG. 

12/10/2015 
 R$                  

11.000,00  

Documento técnico contendo analise conclusiva sobre o 

desempenho organizacional do Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI) Altamira quanto ao fluxo de trabalho dos 

Serviços de Recursos Logísticos - SELOG 

24/02/2016 
 R$                  

17.600,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Enéas de Avila Filho CPF: 700.205.661-15 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03004 
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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 

30/06/2016 29/09/2016 
                     

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 de alternativas com 

vistas à otimização e aprimoramento, sob aspecto normativo, 

dos fluxos de trabalhos realizados pelas equipes técnicas de 

administração de materiais administrativos, e de bens 

patrimoniais em Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI’s) 

06/07/2015 
 R$                  

15.400,00  

Documento Técnico contendo proposta para fluxograma com 

vistas ao aprimoramento do trabalho das equipes técnicas de 

administração de materiais administrativos, e de bens 

patrimoniais dos em Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI’s) 

12/10/2015 
 R$                  

11.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Enéas de Avila Filho CPF: 700.205.661-15 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-05758 

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 

22/12/2016 23/06/2017 
                     

33.000,00  
 -   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 
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Documento técnico contendo análise de perfil de utilização de 

frotas terrestre e fluvial pelos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas – DSEI das Regiões Nordeste, Sul e Sudeste 

contemplando a qualificação, a distribuição e o tipo de 

utilização 

10/01/2017 
 R$                  

11.000,00  

Documento técnico contendo análise de perfil de utilização de 

frotas terrestre e fluvial pelos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas – DSEI da Região Centro-Oeste, contemplando a 

qualificação, a distribuição e o tipo de utilização 

03/04/2017 
 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo análise de perfil de utilização de 

frotas terrestre e fluvial pelos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas – DSEI da Região Norte, contemplando a 

qualificação, a distribuição e o tipo de utilização 

23/06/2017 
 R$                  

14.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Enéas de Avila Filho CPF: 700.205.661-15 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos 

para o exercicio de 2016 

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/1501301.001/ SCON2015-00580 

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 

23/10/2015 22/09/2016 
                     

70.400,00  

                     

56.900,00  

                     

56.900,00  

                     

56.900,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo a análise comparativa do 

planejamento no PDSI 2014 com o executado no SINCOV, 

referente à Educação Permanente para subsidiar a 

CODEPACI no acompanhamento do Plano de Ação dos DSEI 

Altamira, Bahia e Ceará 

10/11/2015 
 R$                  

13.500,00  

Documento técnico contendo a análise comparativa do 

planejamento no PDSI 2014 com o executado no SINCOV, 

referente à Educação Permanente para subsidiar a 

CODEPACI no acompanhamento do Plano de Ação dos DSEI 

Manaus, Maranhão e Tocantins 

22/02/2016 
 R$                    

9.700,00  



 

275 

 

Documento técnico contendo a análise comparativa do 

planejamento no PDSI 2014 com o executado no SINCOV, 

referente à Educação Permanente para subsidiar a 

CODEPACI no acompanhamento do Plano de Ação dos DSEI 

Alagoas e Sergipe, Parintins e Leste Roraima 

03/05/2016 
 R$                  

15.200,00  

Documento técnico contendo a análise comparativa do 

planejamento no PDSI 2014 com o executado no SICONV, 

referente à Educação Permanente para subsidiar a 

CODEPACI no acompanhamento do Plano de Ação dos DSEI 

Alto Rio Purus e Alto Rio Solimões 

18/07/2016 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo a análise comparativa do 

planejamento no PDSI 2014 com o executado no SICONV, 

referente à Educação Permanente para subsidiar a 

CODEPACI no acompanhamento do Plano de Ação dos DSEI 

Porto Velho e Litoral Sul 

22/09/2016 
 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Estael Oliveira Reis CPF: 490.569.481-72 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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/1400723.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

15/09/2015 13/05/2016 
                     

54.400,00  

                     

36.400,00  

                     

36.400,00  

                     

36.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo a análise das medidas adotadas 

pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas do Médio Rio 

Solimões, Vale do Rio Javari, Parintins, Porto Velho, Rio 

Tapajós, Vilhena, Kaiapó Pará, Araguaia, Mato Grosso do Sul 

e Maranhão para a identificação dos sintomáticos respiratórios 

esperados, visando à descoberta de casos bacilíferos 

05/10/2015 
 R$                  

18.000,00  

Documento Técnico contendo a descrição do perfil 

epidemiológico do Programa de Controle da Tuberculose no 

período de 2012 a 2014, dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas do Médio Rio Solimões, Vale do Rio Javari, 

Parintins, Porto Velho, Rio Tapajós, Vilhena, Kaiapó Pará, 

Araguaia, Mato Grosso do Sul e Maranhão 

19/02/2016 
 R$                  

15.400,00  



 

276 

 

Documento Técnico contendo proposta de implementação das 

atividades de controle da tuberculose desenvolvidas pelas 

Referências Técnicas do Programa de Controle da 

Tuberculose na saúde indígena 

13/05/2016 
 R$                  

21.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Estanislene Oliveira Brilhante Silva CPF: 580.606.342-91 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-02924 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

74.800,00  

                     

38.400,00  

                     

38.400,00  

                     

38.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo a descrição do perfil 

epidemiológico do Programa de Controle da Tuberculose no 

período de 2012 a 2015, dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas da região nordeste 

11/07/2016 
 R$                    

8.400,00  

Documento Técnico contendo a descrição do perfil 

epidemiológico do Programa de Controle da Tuberculose no 

período de 2012 a 2015, dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas da região sul 

22/09/2016 
 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico contendo a descrição do perfil 

epidemiológico do Programa de Controle da Tuberculose no 

período de 2012 a 2015, dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas da região centro-oeste do Brasil 

02/12/2016 
 R$                  

18.000,00  

Documento Técnico contendo a descrição do perfil 

epidemiológico do Programa de Controle da Tuberculose no 

período de 2012 a 2015, dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas da região norte do Brasil 

10/02/2017 
 R$                  

16.400,00  

Documento Técnico contendo relatório das vídeo 

conferências promovidas pelo Departamento de Atenção à 

Saúde Indígena aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

prioritários para o controle da tuberculose no ano de 2016 

22/05/2016 
 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Estanislene Oliveira Brilhante Silva CPF: 580.606.342-91 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-02922 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

70.400,00  

                     

33.400,00  

                     

33.400,00  

                     

33.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo relatório sobre a abertura do 

Mês de Vacinação dos Povos Indígenas - MVPI de 2016 com 

indicativo de melhorias 
11/07/2016 

 R$                    

8.200,00  

Documento Técnico contendo proposta de Oficina de Apoio 

Institucional aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 22/09/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de Seminário de 

Discussão do Subsistema de Saúde Indígena para atender a 

demanda de pactuação da média e alta complexidade da 

Saúde Indígena 

02/12/2016 
 R$                  

14.200,00  

Documento técnico contendo relatório de todas as 

capacitações e eventos do Departamento de Atenção à Saúde 

realizados no segundo semestre de 2016 e a serem realizados 

no primeiro semestre de 2017 

10/02/2017 
 R$                  

17.000,00  

Documento Técnico, contendo proposta de lançamento do 

mês de Vacinação dos Povos Indígenas – MVPI de 2017 com 

dados dos 34 DSEI 
22/05/2017 

 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Fabiana Clay Prado Vieira CPF:  035.005.066-07 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1500908.001 e SCON2015-00368 
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Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados na area de comunicação em saúde para 

fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saude 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 

19/08/2015 18/07/2016 
                     

77.000,00  

                     

54.000,00  

                     

54.000,00  

                     

54.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo relatório consolidado das ações 

de comunicação desenvolvidas pela Secretaria Especial de 

Saúde Indígena no período de janeiro a julho de 2015 
04/09/2015 

 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo proposta de realização de 

Oficina de Comunicação para coordenadores de DSEI e 

presidentes de Condisi 
10/12/2015 

 R$                    

9.000,00  

Documento técnico contendo proposta de realização de 

“Mostra Fotográfica” para os colaboradores da SESAI 24/02/2016 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo relatório consolidado das ações 

de comunicação desenvolvidas pela Secretaria Especial de 

Saúde Indígena no período de julho a dezembro de 2015 
28/04/2016 

 R$                  

17.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de Oficinas de 

Audiovisual para formação de colaboradores Indígenas na 

produção de conteúdos de comunicação para o Canal Saúde-

FioCruz/MS 18/07/2016 
 R$                  

25.000,00  Documento Técnico contendo proposta de adequação e 

migração dos conteúdos de comunicação da Intranet da 

SESAI para nova plataforma CorpSUS/MS 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Felipe Nabuco Queiroz Sampaio CPF:  998.861.545-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-03580 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados na area de comunicação em saúde para 

fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saude 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 

12/08/2016 11/07/2017 
                     

77.000,00  

                     

36.000,00  

                     

36.000,00  

                     

36.000,00  

Insumos Externos 
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Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo relatório consolidado das ações 

de comunicação desenvolvidas pela Secretaria Especial de 

Saúde Indígena no período de janeiro a julho de 2016 
29/08/2016 

 R$                  

20.000,00  

Documento técnico contendo proposta de elaboração de um 

Livro de Fotorreportagem sobre os impactos do Programa 

Mais Médicos na Saúde Indígena 
02/12/2016 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo proposta de produção de uma 

Revista Exclusiva sobre a atuação dos profissionais do 

Programa Mais Médicos na Saúde Indígena 

13/03/2017 
 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo relatório consolidado das ações 

de comunicação desenvolvidas pela Secretaria Especial de 

Saúde Indígena no período de julho a dezembro de 2016 
11/07/2017 

 R$                  

23.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Felipe Nabuco Queiroz Sampaio CPF:  998.861.545-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501186.001 e SCON2015-00524 

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 

30/09/2015 29/08/2016 
                     

55.000,00  

                     

43.000,00  

                     

43.000,00  

                     

43.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo a análise da execução 

orçamentária no ano de 2014 de 04 Distritos Especiais de 

Saúde Indígena – Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, Araguaia e 

Tocantins 

15/10/2015 
 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico contendo a análise da execução 

orçamentária no ano de 2014 de 04 Distritos Especiais de 

Saúde Indígena – Porto Velho, Vilhena, Leste de Roraima e 

Yanomami 

20/01/2016 
 R$                    

8.000,00  



 

280 

 

Documento técnico contendo a análise da execução 

orçamentária dos 34 DSEI'S (Distrito Sanitário Escecial 

Indígena) e a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) 

central no ano de 2015, destinado ao pagamento de diárias no 

país aos servidores e colaboradores eventuais, bem como a 

aquisição de passagens nacionais com vistas a avaliar a 

distribuição orçamentária para o ano de 2016 

20/04/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documentos técnico contendo a análise da execução 

orçamentária no ano de 2015 de 04 Distritos Especiais de 

Saúde Indígena - Interior Sul, Litoral Sul, Minas Gerais, 

Espírito Santo e Bahia. 

08/06/2016 
 R$                    

9.000,00  

Documentos técnico contendo a análise da execução 

orçamentária no ano de 2015 de 04 Distritos Especiais de 

Saúde Indígena - Xavante,  Kayapó do Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Cuiabá. 

29/08/2016 
 R$                  

15.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Francisco Djalma de Caldas Melo CPF: 882.162.093-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-03896 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

26/08/2016 25/07/2017 
                     

78.100,00  

                     

37.000,00  

                     

37.000,00  

                     

37.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise da atenção psicossocial 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas prioritários 13/09/2016 
 R$                  

20.000,00  

Documento técnico contendo proposta de metodologia de 

acompanhamento da implementação das linhas de cuidado de 

prevenção do suicídio 
05/12/2016 

 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo sistematização de boas práticas 

de atenção psicossocial nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas 
10/04/2017 

 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo análise dos modelos de atenção 

primária à saúde nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 25/07/2017 
 R$                  

26.100,00  
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Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Fernando Pessoa de Albuquerque CPF: 325.025.888-12 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1500556.001 

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 

15/06/2015 10/05/2016 77.000,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo detalhamento e adequação para 

o desenvolvimento do módulo Dashboard (Painel de 

Controle) para o Sistema GEOSI (Sistema de 

Georreferenciamento de Saúde Indígena - Web) com o 

objetivo de disponibilizar informações gerenciais 

relacionadas a outros módulos, estatísticas pré-calculadas 

rapidamente para os gestores da SESAI (Secretaria Especial 

da Saúde Indígena). 

01/07/2015 
 R$                  

16.940,00  

Documento técnico contendo detalhamento e adequação para 

levantamento de requisitos em cooperação com o 

DASI/SESAI/MS e DSESI/SESAI/MS dos Indicadores de 

Saúde Indígena para o Sistema GEOSI (Sistema de 

Georreferenciamento de Saúde Indígena - Web) com o 

objetivo de desenvolver módulo Mapa Temático e assim 

disponibilizar layout automatizado com do sistema de 

informação da SESAI (Secretaria Especial de Saúde 

Indígena) 

30/09/2015 
 R$                  

12.550,00  

Documento técnico contendo detalhamento e adequação para 

o desenvolvimento do módulo de relatório do sistema 

Gerencial Qualitativo para o Sistema GEOSI (Sistema de 

Georreferenciamento de Saúde Indígena - Web) com o 

objetivo de demostrar por aldeia; Polo Base ou DSEI a 

situação do Abastecimento e Qualidade de Água; Destino de 

Dejetos e Proteção do M. Ambiente; Educação em Saúde e 

Sustentabilidade, Energia e Est. de Saúde 

18/12/2015 
 R$                  

14.630,00  

Documento técnico contendo detalhamento e adequação para 

o desenvolvimento do módulo de relatório do sistema 

Gerencial Quantitativo para o Sistema GEOSI (Sistema de 

Georreferenciamento de Saúde Indígena - Web) com o 

objetivo de demostrar por aldeia; Polo Base ou DSEI a 

situação do Abastecimento e Qualidade de Água; Destino de 

Dejetos e Proteção do M. Ambiente; Educação em Saúde e 

Sustentabilidade, Energia e Est. de Saúde 

26/02/2016 
 R$                  

10.780,00  
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Documento técnico contendo um Manual de Procedimentos e 

Documentação do Sistema GEOSI (Sistema de 

Georreferenciamento de Saúde Indígena - Web) com o 

objetivo de aperfeiçoar o sistema de informação da SESAI 

(Secretaria Especial de Saúde Indígena) 

10/05/2016 
 R$                  

22.100,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: George Rodrigues da Cunha Silva CPF: 078.123.416-66 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03254 

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 

15/07/2016 14/10/2016 
                     

21.000,00  

                     

21.000,00  

                     

21.000,00  

                     

21.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo documentação de 

desenvolvimento e especificação funcional simplificada do 

sistema GEOSI Web (Sistema de Georreferenciamento da 

Saúde Indígena), com o objetivo de disseminar documentos 

técnicos do sistema para a SESAI (Secretaria Especial de 

Saúde Indígena) 

01/08/2016 
 R$                    

9.000,00  

Documento técnico contendo as correções e adequações 

(rodada de homologação #1) de funcionalidades existentes no 

sistema GEOSI Web (Sistema de Georreferenciamento da 

Saúde Indígena), com o objetivo de eliminar quaisquer bugs e 

adequar funcionalidades conforme as necessidades dos 

técnicos da SESAI (Secretaria Especial da Saúde Indígena) 

14/10/2016 
 R$                  

12.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: George Rodrigues da Cunha Silva CPF: 078.123.416-66 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 
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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: SCON2016-05754 

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 

23/12/2016 22/11/2017 
                     

77.000,00   -   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo descrição da implementação do 

Caso de Uso do Menu Pesquisa do sistema GEOSI Web, 

registrados na ferramenta de gestão de projetos da CGMASI 
10/01/2017 

 R$                  

20.000,00  

Documento técnico contendo descrição da implementação do 

Caso de Uso do Menu Campanha do sistema GEOSI Web, 

registrados na ferramenta de gestão de projetos da CGMASI 
05/04/2017 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo descrição da implementação do 

Caso de Uso do Menu Sistema do sistema GEOSI Web, 

registrados na ferramenta de gestão de projetos da CGMASI 
01/08/2017 

 R$                  

18.000,00  

Documento técnico consolidado contendo relatório descritivo 

das demandas corretivas realizadas no sistema GEOSI Web 

após a homologação de versão piloto registradas na 

ferramenta de gestão de projetos da CGMASI 

22/11/2017 
 R$                  

23.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: George Rodrigues da Cunha Silva CPF: 078.123.416-66 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos 

para o exercicio de 2016 

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/1501116.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolvimento de produto tecnico especializado para o fortalecimento da gestão 

descentralizada, nos Distritos Sanitarios 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 

17/09/2015 16/05/2016 
                     

48.400,00  

                     

31.400,00  

                     

31.400,00  

                     

31.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico Contendo a Análise da Evolução 

orçamentária dos exercícios de 2012 a 2014 dos DSEI Alto 

Rio Negro, Alto Rio Solimões, Vale do Javari e Manaus da 

região do Amazonas, com vista ao aprimoramento do 

processo de redistribuição orçamentária aos DSEI 

05/10/2015 
 R$                  

17.000,00  

Documento Técnico Contendo a Análise da Evolução 

orçamentária dos exercícios de 2012 a 2014 dos DSEI Médio 

Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes e Parintins da 

região do Amazonas, com vista ao aprimoramento do 

processo de redistribuição orçamentária aos DSEI 

19/02/2016 
 R$                  

12.400,00  

Documento Técnico Contendo a Análise da Execução ao 

longo do ano 2015 no âmbito do orçamento da Secretaria 

Especial da Saúde Indígena alocado para Reconhecimento de 

Dívida, com vista ao aprimoramento do processo de definição 

orçamentária 

16/05/2016 
 R$                  

19.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Gilmara Simões Pinheiro CPF: 712.051.604-34 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03885 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

17/09/2015 16/05/2016 
                     

71.500,00  

                     

26.500,00  

                     

26.500,00  

                     

26.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise dos dados do Sisvan 

Indígena, nos 34 DSEI, no ano de 2015 10/09/2016 
 R$                  

16.000,00  
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Documento Técnico contendo comparativo dos resultados do 

estado nutricional de crianças indígenas menores de 05 anos, 

da região norte, nos anos de 2014 e 2015 
02/12/2016 

 R$                  

10.500,00  

Documento técnico contendo proposta de manual orientativo 

das ações de enfrentamento ao Beribéri voltado para os 

Agentes Indígenas de Saúde – AIS 
19/02/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo análise dos dados do Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A - PNSVA nos 34 

DSEI, no primeiro semestre de 2016; 
13/04/2017 

 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo propostas de adaptação das 

dietas recomendadas da estratégia AIDPI, para os casos de 

crianças com déficit nutricional 
25/07/2017 

 R$                  

19.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Gisele Menê de Castro CPF: 456.077.882-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-05755 

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 

23/12/2016 22/11/2017 
                     

77.000,00   -   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo descrição do desenvolvimento 

de funcionalidade para coleta e registro das informações 

necessárias ao Projeto 100% das aldeias Georreferenciadas 
10/01/2017 

 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo relatório descritivo dos erros de 

log do banco de dados do GEOSI demandado de acordo com 

solicitações registradas na ferramenta de gestão de projetos da 

CGMASI 

03/03/2017 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo descrição das demandas 

corretivas após a homologação dos Casos de Uso dos Menus 

Pesquisa, Campanha e Sistema no GEOSI Web, registradas na 

ferramenta de gestão de projetos da CGMASI 

15/05/2017 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo adequação e atualização do 

Manual do Usuário do Sistema GEOSI Web, conforme 

registrado na ferramenta de gestão de projetos da CGMASI 
01/08/2017 

 R$                  

11.000,00  
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Documento técnico contendo descrição de script para 

realização de levantamento (deploy) do sistema GEOSI Web 

no servidor do DATASUS 
22/11/2017 

 R$                  

21.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Gustavo Eugênio de Freitas Faria CPF: 073.849.146-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos 

para o exercicio de 2016 

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/1500960.001 e SCON2015-00394 

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 

19/08/2015 18/07/2016 
                     

67.760,00  

                     

47.376,00  

                     

47.376,00  

                     

47.376,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo a Análise da execução 

orçamentária do 1º e 2º Quadrimestres de 2015 dos 34 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) tendo como 

objetivo a verificação do impacto na LOA 2015 da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena. 

03/09/2015 
 R$                  

12.740,00  

Documento Técnico contendo o registro e análise do processo 

de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena para o ano de 2016 
08/12/2015 

 R$                    

7.644,00  

Documento Técnico contendo a Análise da execução 

orçamentária do 3º Quadrimestre de 2015 dos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) tendo como objetivo a 

verificação do impacto na LOA 2015 da Secretaria Especial 

de Saúde Indígena 

23/02/2016 
 R$                  

10.192,00  

Documento Técnico contendo a Análise da execução 

orçamentária do ano de 2015 dos 34 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI) tendo como objetivo a definição 

do Teto Orçamentário dos 34 DSEI para 2016 

13/04/2016 
 R$                    

9.000,00  

Documento Técnico contendo a Análise da execução 

orçamentária do 1º Quadrimestre de 2016 dos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) tendo como objetivo a 

verificação do impacto na LOA 2016 da Secretaria Especial 

de Saúde Indígena 

04/05/2016 
 R$                  

13.184,00  
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Documento Técnico contendo a Análise da execução 

orçamentária do 1º semestre de 2016 dos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) tendo como objetivo a 

verificação do impacto na LOA (Lei Orçamentária) 2016 da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena para o 2º Semestre 

18/07/2016 
 R$                  

15.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Helen Ribeiro Dorneles Nack Melzer CPF: 721.983.461-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-03579 

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 

12/09/2016 11/08/2017 
                     

61.600,00  

                     

26.000,00  

                     

26.000,00  

                     

26.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo o registro das despesas 

apropriadas na área de Investimento, com foco nas aquisições 

de equipamentos e materiais permanentes, nos anos de 2014 e 

2015 da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), com 

vistas a subsidiar a gestão nas ações de planejamento e 

reestruturação para o ano de 2017 

29/09/2016 
 R$                  

14.000,00  

Documento Técnico com vistas a subsidiar a solicitação de 

créditos suplementares da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena para o ano de 2017, tendo como objeto de estudo as 

despesas executadas nos anos de 2014 e 2015 por meio de 

reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores sem 

previsão na Lei Orçamentária Anual 

02/12/2016 
 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de alocação dos 

recursos orçamentários da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena para o ano de 2017 tendo como base a proposta de 

Lei Orçamentária Anual (PLOA) 

13/03/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de alinhamento dos 

Tetos Orçamentários dos 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) para o ano de 2017 tendo como base a 

execução orçamentária do ano de 2016 

11/08/2017 
 R$                  

19.600,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Helen Ribeiro Dorneles Nack Melzer CPF: 721.983.461-68 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1500557.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

15/06/2015 10/05/2016 
                     

71.500,00  

                     

31.160,00  

                     

31.160,00  

                     

31.160,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de ordenamento e 

padronização dos fluxos assistenciais de referência dos 

pacientes indígenas dos 7 Distritos Sanitários Especiais de 

Saúde Indígena  do Estado do Amazonas para a CASAI ( 

Casa de Saúde Indígena) Manaus. 

01/07/2015 
 R$                  

15.730,00  

Documento técnico contendo proposta de ordenamento e 

padronização dos fluxos assistenciais de referência dos 

pacientes indígenas dos 4 Distritos Sanitários Especiais de 

Saúde Indígena  do Estado do Pará para a CASAI Icoaraci em 

Belém. 

30/09/2015 
 R$                  

11.025,00  

Documento técnico contendo proposta de ordenamento e 

padronização dos fluxos assistenciais de referência dos 

pacientes indígenas para a CASAI  Brasília/DF. 
18/12/2015 

 R$                  

13.585,00  

Documento técnico contendo proposta de ordenamento e 

padronização dos fluxos assistenciais de referência dos 

pacientes indígenas dos 5 Distritos Sanitários Especiais de 

Saúde Indígena do Estado de Mato Grosso para da CASAI 

Cuiabá/MT. 

26/02/2016 
 R$                    

9.990,00  

Documento técnico contendo proposta de ordenamento e 

padronização dos fluxos assistenciais de referência dos 

pacientes indígenas para a CASAI São Paulo/SP. 
10/05/2016 

 R$                  

21.170,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Helena Isouda Lima Barreto CPF: 046.304.911-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 
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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: SCON2016-03707  

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

12/08/2016 11/11/2016 
71.500,00  19.500,00  19.500,00  

                     

19.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo relatório com a descrição da 

qualificação das ações de controle da Malária (diagnóstico e 

tratamento, vigilância epidemiológica e controle vetorial) e 

endemias nos 25 DSEI (Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas) prioritários para Malária e ações de controle do 

Zica Vírus nos 34 DSEI (Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas) 

29/08/2016 
 R$                    

8.500,00  

Documento Técnico contendo relatório com a descrição da 

qualificação das ações de vigilância em saúde relacionada a 

animais peçonhentos nos 34 DSEI (Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas) 

11/11/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documento técnico contendo avaliação epidemiológica de 

malária de 12 Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

prioritários (Alto Rio Negro, Altamira, Alto Rio Solimões, 

Amapá e Norte do Pará, Kaiapó Pará, Manaus, Médio Rio 

Purus, Parintins, Porto Velho, Rio Tapajós, Tocantins e Vale 

do Javari) 

20/01/2017 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo descrição da rede de diagnóstico 

e tratamento de malária de 12 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas prioritários (Alto Rio Negro, Altamira, Alto Rio 

Solimões, Amapá e Norte do Pará, Kaiapó Pará, Manaus, 

Médio Rio Purus, Parintins, Porto Velho, Rio Tapajós, 

Tocantins e Vale do Javari) 

06/03/2017 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo Modelo de Plano Estratégico 

para as ações de Controle da Malária para 12 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas prioritários (Alto Rio Negro, 

Altamira, Alto Rio Solimões, Amapá e Norte do Pará, Kaiapó 

Pará, Manaus, Médio Rio Purus, Parintins, Porto Velho, Rio 

Tapajós, Tocantins e Vale do Javari) 

09/05/2017 
 R$                    

7.000,00  

Documento técnico contendo o Perfil Epidemiológico das 

Doenças Transmitidas por Vetores de 17 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (Alto Rio Negro, Altamira, Alto Rio 

Solimões, Amapá e Norte do Pará, Kaiapó Pará, Manaus, 

Médio Rio Purus, Parintins, Porto Velho, Rio Tapajós, 

Tocantins, Vale do Javari, Bahia, Pernambuco, Potiguara, 

Alagoas e Sergipe e Litoral Sul) 

11/07/2017 
 R$                  

17.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Hernane Guimarães dos Santos Junior CPF: 442.165.992-49 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501552.001  

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 

01/12/2015 02/05/2016 
                     

22.500,00  

                     

22.500,00  

                     

22.500,00  

                     

22.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo o levantamento dos pontos 

críticos dos processos de comunicação no âmbito das 

divulgações oficiais por parte dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas - DSEI/SESAI/MS 

05/01/2016 
 R$                    

7.000,00  

Documento técnico contendo proposições de melhorias com 

intuito de consolidar o fluxo quanto à execução dos processos 

de comunicação e divulgação oficiais por parte dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas - DSEI/SESAI/MS 

22/03/2016 
 R$                    

5.500,00  

Documento técnico contendo proposta publicitária de ações 

de comunicação interna, no âmbito do Ministério da Saúde, 

com objetivo de ampliar o alcance da divulgação dos 

trabalhos da Secretaria Especial de Saúde Indígena - 

SESAI/MS 

02/05/2016 
 R$                  

10.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Helena Isouda Lima Barreto CPF: 799.739.811-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501520.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à Saúde dos 

povos Indigena 

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 

01/12/2015 02/05/2016 
                     

32.500,00  

                     

32.500,00  

                     

32.500,00  

                     

32.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta para cadastramento e 

monitoramento das Unidades de Atenção a Saúde Indígena no 

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde no 

DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) Mato Grosso 

05/01/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documento técnico contendo proposta para cadastramento e 

monitoramento das Unidades de Atenção a Saúde Indígena no 

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde nos 

DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) Ceará e DSEI 

(Distrito Sanitário Especial Indígena) Altamira 

21/03/2016 
 R$                    

8.500,00  

Documento técnico contendo proposta de inserção dos Polos 

Base e CASAI (Casa de Saúde Indígena), nas centrais de 

regulação Municipais/ Regionais e Estaduais DSEI (Distrito 

Sanitário Especial Indígena) Leste Roraima e DSEI (Distrito 

Sanitário Especial Indígena) Maranhão 

02/05/2016 
 R$                  

13.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Irizan Silva CPF: 736.757.093-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501520.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

30/06/2016 29/05/2017 
                     

71.500,00  

                     

37.500,00  

                     

37.500,00  

                     

37.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de desenvolvimento de 

ferramenta de gestão para monitoramento dos 

Estabelecimentos de Saúde Indígena Cadastrados no Sistema 

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES 

18/07/2016 
 R$                    

8.000,00  
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Documento técnico contendo proposta e implantação de 

instrutivo para o cadastramento dos pacientes indígenas no 

Cartão Nacional de Saúde 
29/09/2016 

 R$                  

11.500,00  

Documento técnico contendo proposta de implantação da 

Casa de Saúde Indígena - CASAI do DSEI - Leste de Roraima 02/12/2016 
 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo proposta de implantação do 

protocolo de acesso das Casas de Saúde Indígena de Goiânia, 

vinculada ao DSEI Araguaia, Cuiabá, vinculada ao DSEI 

Cuiabá e São Paulo, vinculada ao DSEI Litoral Sul 

10/02/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo proposta para garantia do acesso 

ao diagnostico complementar de tuberculose na população 

indígena nos DSEI prioritários 
29/05/2017 

 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Irizan Silva CPF: 736.757.093-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501214.001 e SCON2015-00538 

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 

05/10/2015 02/09/2016 
                     

61.600,00  

                     

49.900,00  

                     

49.900,00  

                     

49.900,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento dos relatórios de 

auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema 

Único de Saúde – DENASUS, relativos à saúde indígena no 

período 2011-2014 

30/10/2015 
 R$                  

11.700,00  

Documento técnico contendo estudo analítico de ações 

judiciais que versem sobre o atendimento pelo Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena de índios  não-aldeados e obras de 

saneamento em terras não-regularizadas 

20/01/2016 
 R$                    

8.400,00  

Documento técnico contendo proposta de orientação 

instrutiva a ser adotado pelos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) para o atendimento de requisições do 

Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União 

04/04/2016 
 R$                  

13.500,00  
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Documento técnico contendo discussão a respeito do 

fenômeno da judicialização da saúde e seus impactos na saúde 

indígena, indicando ações judiciais no período de 2014-2015 
13/07/2016 

 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo debate teórico a respeito do 

modelo jurídico e administrativo do Instituto Nacional de 

Saúde Indígena 
02/09/2016 

 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Julio César Donisete Santos de Souza CPF: 080.544.626-54 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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/1501223.001 

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 

05/10/2015 02/05/2016 
                     

44.800,00  

                     

33.600,00  

                     

33.600,00  

                     

33.600,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo a caracterização geográfica 

(meio físico e social) nos territórios da saúde indígena para 

compor a estrutura do Atlas da saúde indígena 
30/10/2015 

 R$                  

11.200,00  

Documento técnico contendo diagnóstico do uso da 

informação geográfica nas rotinas de trabalho do 

DASI/SESAI/MS (Departamento de Atenção a Saúde 

Indígena/ Secretaria Especial de Saúde Indígena/ Ministério 

da Saúde) 

11/01/2016 
 R$                    

6.700,00  

Documento técnico contendo proposta de estratégia para 

formulação de oficina, voltadas aos funcionários da SESAI 

com o objetivo instrumentalizar na gestão da informação 

gerada pelo Sistema de Informação de Atenção a Saúde 

indígena - SIASI utilizando ferramentas de informação 

geográfica 

21/03/2016 
 R$                    

9.000,00  

Produto técnico contendo atualização dos Formulários das 

Condições Sanitárias das Aldeia e dos Imóveis utilizadas na 

inserção de dados no Sistema de Informação Geográfica do 

Saneamento Indígena - GEOSI 

02/05/2016 
 R$                  

17.900,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Kate Tomé de Sousa Algarte CPF: 659.349461-53 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03030 

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 

30/06/2016 29/05/2017 
                     

70.400,00  

                     

36.200,00  

                     

36.200,00  

                     

36.200,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta  de adequação  para o 

módulo - Relatório do Sistema Gerencial Qualitativo e 

Quantitativo do Sistema de Cadastro e Georreferenciamento 

Sanitário e Ambiental em Terras Indígenas – GEOSI Web, 

com  objetivo de demostrar por aldeia; Polo Base ou DSEI a 

situação do abastecimento e qualidade de água; destino de 

dejetos e proteção do meio ambiente; educação em saúde e 

sustentabilidade, energia e estrutura de saúde de maneira que 

esses dados possam ser demostrados em formados tabulares 

ou espaciais 

15/07/2016 
 R$                    

8.200,00  

Documento técnico contendo diagnostico e qualificação dos 

dados do Sistema de Cadastro e Georreferenciamento 

Sanitário e Ambiental em Terras Indígenas – GEOSI Desktop 

para serem migrados para o sistema Web 

29/09/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documento técnico consolidado contendo qualificação do 

banco de dados das Condições Sanitárias das Aldeias 

indígenas disponibilizadas pelo GEOSI Desktop para 

migração para o Sistema GEOSI Web 

05/12/2016 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico consolidado contendo as descrições das 

correções necessárias para validação (rodada de homologação 

#2) das funcionalidades (Mapa Web, Painel Gerencial) 

existentes no sistema GEOSI Web (Sistema de 

Georreferenciamento da Saúde Indígena), com o objetivo de 

identificar possíveis bugs conforme levantamento de 

requisitos 

10/02/2017 
 R$                  

15.200,00  

Documento técnico consolidado contendo as descrições das 

correções necessárias para validação (rodada de homologação 

#3) das funcionalidades (Campanha) existentes no sistema 

GEOSI Web (Sistema de Georreferenciamento da Saúde 

Indígena), com o objetivo de identificar possíveis bugs 

conforme levantamento de requisitos 

29/05/2017 
 R$                  

19.000,00  

Consultor Contratado 
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Nome do Consultor: Kate Tomé de Sousa Algarte CPF: 659.349461-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501233.002 

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 

06/10/2015 05/05/2016 
                     

38.500,00  

                     

25.000,00  

                     

25.000,00  

                     

25.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de instrutivo sobre as 

solicitações de nomeação, exoneração, designação e dispensa 

dos cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS), 

Função Gratificada (FG) e Substituta, dentro da SESAI, com 

intuito de padronizar, esclarecer, e maximizar o andamento 

das solicitações 

30/10/2015 
 R$                  

13.500,00  

Documento técnico contendo análise das ações do eixo de 

saneamento executados no Plano Distrital de Saúde Indígena 

(PDSI) de 2012/2015 e as ações prevista para o Plano Distrital 

de Saúde Indígena (PDSI) de 2016/2019 dos DSEI: 

Pernambuco, Potiguara e Alagoas e Sergipe 

18/01/2016 
 R$                    

9.600,00  

Documento técnico contendo análise das ações do eixo de 

saneamento executados no Plano Distrital de Saúde Indígena 

(PDSI) de 2012/2015 e as ações prevista para o Plano Distrital 

de Saúde Indígena (PDSI) de 2016/2019 dos DSEI: Ceará, 

Bahia e Guamá Tocantins 

05/05/2016 
 R$                  

15.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Laise Maria Santana Dantas CPF: 103.868.178-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03040 
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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 

30/06/2016 29/09/2016 
                     

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 das ações do eixo de 

saneamento executados no Plano Distrital de Saúde Indígena 

(PDSI) de 2012/2015 e as ações prevista para o Plano Distrital 

de Saúde Indígena (PDSI) de 2016/2019 dos DSEI: Araguaia 

e Litoral Sul 

18/07/2016 
 R$                    

6.500,00  

Documento técnico contendo análise das ações do eixo de 

saneamento executados no Plano Distrital de Saúde Indígena 

(PDSI) de 2012/2015 e as ações prevista para o Plano Distrital 

de Saúde Indígena (PDSI) de 2016/2019 dos DSEI: Interior 

Sul e Parintins 

29/09/2016 
 R$                  

10.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Laise Maria Santana Dantas CPF: 103.868.178-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-05742 

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 

16/12/2016 15/03/2017 
                     

16.500,00   -   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 
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Documento contendo estudo técnico quanto à viabilidade e 

cumprimento da determinação de abertura de Conta 

Vinculada Prevista na Instrução Normativa nº 2/2008 pelos 

DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio 

Solimões, Manaus, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões, 

Parintins e Vale do Javari nos contratos de prestação de 

serviço de mão de obra terceirizada 

10/01/2017 
 R$                    

6.500,00  

Documento contendo estudo técnico quanto à viabilidade e 

cumprimento da determinação de abertura de Conta 

Vinculada Prevista na Instrução Normativa nº 2/2008 pelos 

DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena Altamira, Alto 

Rio Juruá, Alto Rio Purus, Amapá e Norte do Pará, Guamá-

Tocantins, Kaiapó do Pará, Leste de Roraima, Rio Tapajós e 

Yanomami nos contratos de prestação de serviço de mão de 

obra terceirizada 

15/03/2017 
 R$                  

10.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Laise Maria Santana Dantas CPF: 103.868.178-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos 

para o exercicio de 2016 

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: SCON2016-05290 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados na area de comunicação em saúde para 

fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saude 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 

14/11/2016 13/10/2017 
                     

66.000,00  

                     

17.000,00  

                     

17.000,00  

                     

17.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo atualização do material gráfico 

institucional da Secretaria Especial de Saúde Indígena – 

SESAI para os anos de 2016, 2017 e 2018, mediante alteração 

do Poder Executivo 

29/11/2016 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo proposta de layout para um 

informativo digital (newsletter) e para clipping eletrônico da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena 
20/02/2017 

 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo relatório de monitoramento da 

página oficial da SESAI na rede social Facebook, do 1º 

quadrimestre de 2017 
10/05/2017 

 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo proposta de reestruturação do 

layout do website da SESAI 13/10/2017 
 R$                  

21.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ligia Benevides Batista CPF: 007.854.241-30 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501187.001 e SCON2015-00525 

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 

30/09/2015 29/08/2016 
                     

66.550,00  

                     

48.550,00  

                     

48.550,00  

                     

48.550,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento contendo relatório técnico da ação de educação 

permanente: Capacitação em Gestão Documental realizada 

para 13 DSEI da região norte, nordeste e centro-oeste 
19/10/2015 

 R$                  

10.000,00  

Documento contendo relatório técnico da ação de educação 

permanente: Capacitação no Novo Boletim de Serviço 

Eletrônico para 16 DSEI da região norte, nordeste, sul e 

sudeste 

22/01/2016 
 R$                    

8.000,00  

Documento contendo relatório técnico da ação de educação 

permanente: I Oficina de Gestão Administrativa da Saúde 

Indígena, realizada para os 34 DSEI. 
29/03/2016 

 R$                  

12.250,00  

Proposta de Projeto para Capacitação para os Assessores 

Indígenas de Saúde com a finalidade de qualificar suas 

atuações juntos aos 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) 

10/06/2016 
 R$                  

16.300,00  

Proposta de Projeto para Mostra de Educação Permanente em 

Saúde Indígena: “valorizando as experiências exitosas no 

âmbito dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI)” 

29/08/2016 
 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Luciana Oliveira Fernandes CPF: 636.137.861-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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” 
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Código do Contrato: SCON2016-04730 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

17/10/2016 14/04/2017 
                     

38.400,00  

                     

13.000,00  

                     

13.000,00  

                     

13.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo informações sobre a situação da 

estratégia Ações Integradas às Doenças Prevalentes da 

Infância- AIDPI nos 34 DSEI (Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas) 

01/11/2016 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo levantamento, consolidação e 

análise das demandas de qualificação sobre interculturalidade 

dos 34 DSEI (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) 
20/02/2017 

 R$                  

10.400,00  

Documento contendo relatório sobre o alcance das ações, 

atividades e resultados propostos no Plano Estratégico para o 

Fortalecimento das Ações Integradas de Saúde de Criança 

Indígena 

14/04/2017 
 R$                  

15.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Luciana Oliveira Fernandes CPF: 636.137.861-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-04844 

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 

21/10/2016 20/09/2017 
                     

60.500,00  

                     

16.000,00  

                     

16.000,00  

                     

16.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 
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Documento Técnico com vistas a aperfeiçoar o fluxo de caixa 

dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) para o 

ano de 2016, tendo como base os relatórios contendo a 

Programação Financeira (PF) do 1º semestre de 2016 da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

10/11/2016 
 R$                  

16.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de Realinhamento do 

Teto Orçamentário para o ano de 2017 destinado ao 

pagamento de diárias no país aos servidores e colaboradores 

eventuais, bem como aquisição de passagens nacionais dos 34 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e da SESAI 

CENTRAL tendo como base a análise da execução 

orçamentária do ano de 2016 

01/02/2017 
 R$                  

12.500,00  

Documento Técnico contendo metodologia de implementação 

de fluxo de caixa para o ano de 2017 dos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), tendo como base os 

relatórios contendo a Programação Financeira (PF) realizada 

pelos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), no 

ano de 2016 

05/05/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento Técnico contendo estudo para evidenciar os 

reflexos causados pelo cancelamento de Restos a Pagar 

inscritos e reinscritos pelos 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) no ano de 2016, para verificação de impacto 

no orçamento do exercício de 2017 da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI) 

20/09/2017 
 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Maria da Conceição Mendes da Silva CPF: 498.065.991-87 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos.  

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/1500562.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

15/06/2015 10/05/2016 
                     

66.000,00  

                     

38.600,00  

                     

38.600,00  

                     

38.600,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Relatório nacional de avaliação do Mês de Vacinação dos 

Povos Indígenas - MVPI de 2014. 15/07/2015 
 R$                  

16.500,00  
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Análise dos desafios enfrentados para alcance do esquema 

vacinal completo das crianças menores de 1 ano e 

apresentação do percentual obtido para esse indicador por 

distrito, unidade federativa e região no ano de 2014. 

30/10/2015 
 R$                  

10.900,00  

Levantamento e análise das planilhas utilizadas para avaliação 

da campnha de sarampo de 2014 enviadas pelos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 
05/02/2016 

 R$                  

13.200,00  

Levantamento da situação vacinal das gestantes atendidas pela 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena - EMSI para as 

vacinas de dT, dTpa, Triplice Viral, Hepatite e Influenza no 1º 

semestre de 2015. 

10/05/2016 
 R$                  

25.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Maria de Lourdes Ribeiro CPF: 746.511.372-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-02888 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

70.800,00  

                     

43.000,00  

                     

43.000,00  

                     

43.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Cobertura Vacinal da vacina Hepatite B e a prevalência dessa 

doença por Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI no 

ano de 2015 
11/07/2016 

 R$                    

8.000,00  

Análise do Esquema Vacinal Completo das crianças menores 

de 5 anos, por Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI no 

1º trimestre de 2016 
22/09/2016 

 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo avaliação dos indicadores de 

periodicidade e esquema vacinal completo, por DSEI, no 

primeiro semestre de 2016 
02/12/2016 

 R$                  

25.000,00  

Documento técnico contendo levantamento do modelo de 

atenção primária vigente em cada Distrito Sanitário Especial 

Indígena no ano de 2016 
22/05/2017 

 R$                  

27.800,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Maria de Lourdes Ribeiro CPF: 746.511.372-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 
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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: SCON2016-04494 

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 

07/10/2016 06/09/2017 
                     

60.500,00  

                     

24.000,00  

                     

14.000,00  

                     

14.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo o levantamento de sistemas 

eletrônicos de informação disponíveis na categoria free e sua 

potencialidade para utilização pelo departamento de gestão da 

saúde indígena para gestão documental digital 

22/10/2016 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo o levantamento dos requisitos 

para implantação do sistema de gestão documental digital no 

DGESI – Departamento de Gestão da Saúde Indígena 
05/12/2016 

 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo o projeto de implantação do 

sistema de gestão documental digital utilizando metodologia 

do PMBOK no departamento de gestão da saúde indígena 
20/02/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo o relatório de implementação e 

identificação, pontos críticos e sugestões de aperfeiçoamento 

do processo 
10/04/2017 

 R$                    

7.500,00  

Documento técnico contendo plano de monitoramento e plano 

de manutenção do sistema de gestão documental digital 

implantado no DGESI – Departamento de Gestão da Saúde 

Indígena 

06/09/2017 
 R$                  

17.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Maria Geane Honorato Perroni CPF: 001.868.491-25 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Dos produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 a consultora optou por entregar apenas o primeiro. As demais parcelas foram deixadas para entrega no 

proximo exercício. 

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/1501220.001 e SCON2015-00541 
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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 

05/10/2015 02/09/2016 
                     

70.400,00  

                     

57.000,00  

                     

57.000,00  

                     

57.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documentos técnico contendo proposta de visita orientativa 

aos DSEI – Distritos Sanitário Especiais Indígenas com o 

intuito de auxiliar na elaboração do PDSI – Plano Distrital de 

Saúde Indígena 2016/2019 

30/10/2015 
 R$                  

13.400,00  

Documento técnico contendo o levantamento do índice de 

rotatividade do primeiro ano do Programa Mais Médicos para 

o Brasil dos médicos lotados nos DSEI – Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas 

20/01/2016 
 R$                    

9.600,00  

Documento técnico contendo relatório demonstrativo da 

aplicação da proposta de visita orientativa ao PDSI - Plano 

Distrital de Saúde Indígena realizadas nos DSEI – Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas, tendo como base um dos 34 

DSEI - Distritos Sanitários Especiais Indígenas visitados. 

04/04/2016 
 R$                  

15.400,00  

Documentos técnico contendo análise demonstrativa da 

execução das ações de educação permanente no DSEI –

Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul no ano de 

2015. 

13/07/2016 
 R$                  

10.000,00  

Documentos técnico contendo análise demonstrativa da 

execução das ações de educação permanente no DSEI –

Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara no ano de 2015. 
02/09/2016 

 R$                  

22.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Marina de Matos Feijo Araujo Negrisolo CPF: 003.308.791-11 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-04315 

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 

26/09/2016 25/08/2017 
70.400,00  16.000,00  16.000,00  

                     

16.000,00  
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Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento dos profissionais 

que compõem a Força de Trabalho dos DSEI – Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas da Região Nordeste com o 

intuito de mapear o perfil profissional dos colaboradores para 

subsidiar os processos de Recursos Humanos do DGESI – 

Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

11/10/2016 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo levantamento dos profissionais 

que compõem a Força de Trabalho dos DSEI – Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas das Regiões Sul e Sudeste com 

o intuito de mapear o perfil profissional dos colaboradores 

para subsidiar os processos de Recursos Humanos do DGESI 

– Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

05/12/2016 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo levantamento dos profissionais 

que compõem a Força de Trabalho dos DSEI – Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas da Região Centro-Oeste com o 

intuito de mapear o perfil profissional dos colaboradores para 

subsidiar os processos de Recursos Humanos do DGESI – 

Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

20/03/2017 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo levantamento dos profissionais 

que compõem a Força de Trabalho dos DSEI – Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas Alto Rio Negro, Alto Rio 

Solimões, Manaus, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões, 

Parintins e Vale do Javari com o intuito de mapear o perfil 

profissional dos colaboradores para subsidiar os processos de 

Recursos Humanos do DGESI – Departamento de Gestão da 

Saúde Indígena 

15/05/2017 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo levantamento dos profissionais 

que compõem a Força de Trabalho dos DSEI – Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas Altamira, Alto Rio Juruá, Alto 

Rio Purus, Amapá e Norte do Pará, Guamá-Tocantins, Kaiapó 

do Pará, Leste de Roraima, Rio Tapajós e Yanomami com o 

intuito de mapear o perfil profissional dos colaboradores para 

subsidiar os processos de Recursos Humanos do DGESI – 

Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

25/08/2017 
 R$                  

18.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Marina de Matos Feijo Araujo Negrisolo CPF: 003.308.791-11 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos.  

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: SCON2016-04494 

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 
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23/06/2016 22/05/2017 
                     

78.100,00  

                     

41.100,00  

                     

41.100,00  

                     

41.100,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo avaliação das ações previstas no 

Plano Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Bahia, no período de 2012 a 2015, no 

âmbito do Controle Social 

11/07/2016 
 R$                    

9.000,00  

Documento técnico contendo as recomendações e/ou 

encaminhamentos realizados durante as Reuniões Ordinárias 

do Condisi - Conselho Distrital de Saúde Indígena do Distrito 

Sanitário Especial Indígena Vilhena, do ano de 2015 

22/09/2016 
 R$                  

12.300,00  

Documento técnico contendo avaliação das ações previstas no 

Plano Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Pernambuco, no período de 2012 a 2015, 

no âmbito do Controle Social 

02/12/2016 
 R$                  

19.800,00  

Documento técnico contendo o processo de implantação da 

Ouvidoria no DSEI Distrito Sanitário Especial Indígena 

Minas /Espirito Santo 
10/02/2017 

 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo o processo de implantação da 

Ouvidoria no DSEI Distrito Sanitário Especial Indígena 

Litoral sul. 
22/05/2016 

 R$                  

22.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Mônica da Silva Alvares CPF: 703.685.626-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-01565 

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 

11/04/2016 10/08/2016 
                     

20.520,00  

                     

20.520,00  

                     

20.520,00  

                     

20.520,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 
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Documento técnico contendo o levantamento das ações do 

planejamento tático e operacional do Setor de Recursos 

Logísticos acerca dos processos licitatórios no âmbito dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) 

28/04/2016 
 R$                    

9.520,00  

Documento técnico contendo o levantamento dos principais 

pontos críticos do Setor de Recursos Logísticos no que 

concerne à realização das fases interna e externa das 

licitações, bem como, propostas de ferramentas e/ou 

metodologias que visem implementar a execução e controle 

das atividades ligadas a área de licitação dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 

10/08/2016 
 R$                  

11.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Mônica Neves da Silva CPF: 014.283.861-65 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03888 

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 

26/08/2016 25/07/2017 
                     

56.430,00  

                     

26.430,00  

                     

26.430,00  

                     

26.430,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo referencial teórico sobre 

sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável no uso 

racional dos recursos para aplicação nos processos licitatórios 

de aquisição e serviços nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas 

13/09/2016 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo análise sobre as principais 

razões para inclusão de critérios ambientais nas contratações 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
05/12/2016 

 R$                  

11.430,00  

Documento técnico contendo análise das principais 

dificuldades encontradas na aplicação dos critérios de 

sustentabilidade nos processos licitatórios dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas 

10/04/2017 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo propostas de clausulas de 

critérios de sustentabilidade a serem incluídas nos termos de 

referência dos processos licitatórios de serviços continuados 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

25/07/2017 
 R$                  

17.000,00  

Consultor Contratado 
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Nome do Consultor: Mônica Neves da Silva CPF: 014.283.861-65 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-01566 

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 

11/04/2016 10/08/2016 
                     

23.480,00  

                     

23.480,00  

                     

23.480,00  

                     

23.480,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico que apresenta proposta de minuta de 

portaria que regulamentará o funcionamento, as competências, 

a organização e a composição do Comitê de Nacional de 

Farmácia e Terapêutica (CNFT) da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI) 

28/04/2016 
 R$                  

10.480,00  

Documento Técnico contendo a apresentação e a análise das 

possíveis causas para o fracasso de alguns itens nos Processos 

Licitatórios de Medicamentos da Secretaria Especial da Saúde 

Indígena (SESAI), referente aos pregões nos anos de 2014 e 

2015, realizados para abastecer aos 34 DSEIs com os 

medicamentos que compõe a Relação Nacional de 

Medicamentos da Saúde Indígena instituída pela Portaria 

1.059/2015 

10/08/2016 
 R$                  

13.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Nayara Leal Ferreira Baldini CPF: 013.602.711-39 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03887 

Objetivo da Consultoria: Desenvolvimento de produto tecnico especializado para o fortalecimento da gestão 

descentralizada, nos Distritos Sanitarios Especiais Indígenas 
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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 

26/08/2016 25/07/2017 
                     

64.570,00  

                     

28.570,00  

                     

28.570,00  

                     

28.570,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo estudo comparativo dos 

avanços referentes à Assistência Farmacêutica no Subsistema 

de Atenção a Saúde Indígena (SASISUS) e do Sistema 

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica da Saúde 

Indígena – Hórus Indígena: Uma análise de 2012 a 2016 

13/09/2016 
 R$                  

16.000,00  

Documento Técnico contendo informações sobre as 

indicações clínicas e o uso dos fitoterápicos da Relação 

Nacional de Medicamentos – RENAME que fazem parte do 

Elenco Nacional de Medicamentos da Saúde Indígena, 

aprovado pela Portaria GM 1.059/2015, para auxiliar os 

profissionais prescritores no resgate da medicina tradicional 

indígena 

05/12/2016 
 R$                  

12.570,00  

Documento Técnico contendo a padronização das inclusões 

sugeridas pelos farmacêuticos dos 34 DSEIs, dos indicadores 

específicos da Assistência Farmacêutica da Saúde Indígena 

para inclusão nos Planos Distritais da Saúde Indígena – PDSI 

10/04/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento Técnico contendo o consolidado das indicações 

dos 34 DSEIs dos medicamentos necessários para a rotina de 

atenção básica da SESAI, que não constam na Relação 

Nacional de Medicamentos – RENAME, para posterior 

sugestão de inclusão via Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC 

25/07/2017 
 R$                  

22.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Nayara Leal Ferreira Baldini CPF: 013.602.711-39 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1500223.001 

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 

22/04/2015 16/03/2016 
                     

88.000,00  

                     

35.200,00  

                     

52.800,00  

                     

52.800,00  

Insumos Externos 
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Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de qualificação dos 

dados demográficos extraídos do banco de dados do Sistema 

de Informação da Atenção à Saúde Indígena - SIASI 
07/05/2015 

 R$                  

22.000,00  

Documento técnico contendo proposta de operacionalização 

de censos demográficos nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas - DSEI 
17/08/2015 

 R$                  

13.200,00  

Documento técnico contendo proposta de qualificação dos 

dados de mortalidade extraídos do banco de dados do Sistema 

de Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI 
24/11/2015 

 R$                  

17.600,00  

Documento técnico contendo proposta de plano de ação para 

consolidar a vigilância do óbito nos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas – DSEI. 
16/03/2016 

 R$                  

35.200,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Pery Teixeira CPF: 067.916.978-49 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Consultor optou por entregar e receber o produto 

previsto para 24/11/2015 no exercicio de 2016. O produto com entrega prevista no exercício de 2016 foi 

desenvolvido e pago. 

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: SCON2016-03008 

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 

30/06/2016 29/05/2017 
                     

88.000,00  

                     

52.800,00  

                     

35.200,00  

                     

35.200,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de estruturação das 

diretrizes de monitoramento e avaliação em saúde indígena 29/09/2016 
 R$                  

24.000,00  

Documento técnico contendo proposta de definição dos 

parâmetros para cálculo de indicadores de saúde e para 

qualificação dos registros populacionais no BI/DW do 

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI 

05/12/2016 
 R$                  

22.000,00  

Documento técnico contendo estudo analítico sobre os dados 

demográficos do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígena (SIASI), referente aos indígenas aldeados, 

desaldeados, ausentes e migrantes 

10/02/2017 
 R$                  

18.000,00  
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Documento técnico contendo descrição de atividades para 

execução de um projeto piloto de Censo Demográfico em um 

Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI 
29/05/2017 

 R$                  

24.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Pery Teixeira CPF: 067.916.978-49 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Consultor optou por entregar e receber o produto 

previsto para 05/12/2016 no próximo exercicio. O produto com entrega prevista no exercício de 2016 foi 

desenvolvido e pago. 

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/1500222.001 

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 

05/10/2015 02/05/2016 
                     

38.500,00  

                     

28.900,00  

                     

28.900,00  

                     

28.900,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise de entrada de dados das 

vacinas tipo: rotina, histórico e especial, para atualização das 

novas regras do esquema vacinal dentro do módulo de 

imunização do Sistema de Informação de Atenção à Saúde 

Indígena (SIASI) - versão 4.0 

30/10/2015 
 R$                    

9.600,00  

Documento técnico contendo análise de saída de dados de 

imunização em forma de relatório de “Planejamento” e novo 

tipo de relatório de “Planilha de Cobertura Vacinal”, para 

atualização das novas regras dentro do módulo de imunização 

do Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena 

(SIASI) - versão 4.0 

11/01/2016 
 R$                    

6.000,00  

Documento técnico contendo análise de saída de dados de 

imunização em forma de relatórios de “Cartão Vacinal” e de 

“Boletim Mensal de Doses Aplicadas” para atualização das 

novas regras dentro do módulo de imunização do Sistema de 

Informação de Atenção à Saúde Indígena (SIASI) - versão 4.0 

21/03/2016 
 R$                    

8.500,00  

Documento técnico contendo análise de saída de dados de 

imunização em forma de novo tipo de relatório: “Planilha de 

Esquema Vacinal Completo”, para atualização das novas 

regras dentro do módulo de imunização do Sistema de 

Informação de Atenção à Saúde Indígena (SIASI) - versão 4.0 

02/05/2016 
 R$                  

14.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Priscila Marques Siqueira CPF: 060.095.976-76 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03001 

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 

30/06/2016 29/05/2017 
                     

64.500,00  

                     

28.900,00  

                     

28.900,00  

                     

28.900,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo Cobertura Vacinal da vacina 

BCG das crianças menores de 5 anos de idade, extraída do 

banco de dados do Sistema de Informação da Atenção à 

Saúde Indígena (SIASI)- versão 4.0, segundo Distrito 

Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI) de origem, 

referente ao ano de 2015 

15/07/2016 
 R$                    

6.500,00  

Documento técnico contendo levantamento de requisitos para 

obtenção de relatório de Esquema Vacinal Completo junto ao 

BI/DW do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígena (SIASI) - versão 4.0 

29/09/2016 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo a descrição por DSEI de todos 

os estabelecimentos de Saúde Indígena (Tipo de 

Estabelecimento 72 – Estabelecimento Indígena de Saúde) 

inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) em Maio de 2016 

12/12/2016 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo a descrição por DSEI da oferta 

de profissionais ativos, segundo grupo do Código Brasileiro 

de Ocupações - CBO, nos estabelecimentos de Saúde 

Indígena (Tipo de Estabelecimento 72 – Estabelecimento 

Indígena de Saúde) inscritos no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) em maio 2016 

03/03/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo avaliação do impacto para 

prevenção dos óbitos por causas evitáveis e sua relação com o 

acesso potencial aos serviços de saúde (oferta de serviços) das 

Equipes inscritas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (CNES) nos estabelecimentos de Saúde Indígena 

(Tipo de Estabelecimento 72 – Estabelecimento Indígena de 

Saúde), segundo DSEI, período de 2011 e 2016 

29/05/2017 
 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Priscila Marques Siqueira CPF: 060.095.976-76 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501125.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

17/09/2015 16/05/2016 
                     

52.364,00  

                     

35.364,00  

                     

35.364,00  

                     

35.364,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo a proposta de roteiro de visita 

técnica aos DSEI (Distrito Sanitários Especiais Indígenas) 

Xingu, Araguaia e Interior Sul sob Saúde Sexual – IST, AIDS 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e Hepatites Virais 

05/10/2015 
 R$                  

17.000,00  

Documento Técnico contendo informações sobre a 

implantação e análise dos dados do SISLOGLAB (Sistema de 

Controle Logístico de Insumos e Laboratoriais) nos DSEI  

(Distrito Sanitários Especiais Indígenas) 

22/02/2016 
 R$                  

15.364,00  

Documento Técnico contendo resultado da aplicação do 

roteiro de visita técnica sob Saúde Sexual – IST, Aids e 

Hepatites Virais no DSEI (Distrito Sanitários Especiais 

Indígenas)  Xingu 

16/05/2016 
 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Raimunda Nonata Mesquita Formiga CPF: 281.850.303-59 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-02893 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à Saúde dos 

povos Indigena 

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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

74.037,00  

                     

37.637,00  

                     

37.637,00  

                     

37.637,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo resultado da aplicação do 

roteiro de visita técnica sob Saúde Sexual – IST, AIDS e 

Hepatites Virais no DSEI – Distrito Sanitário Especial 

Indígena Interior Sul 

11/07/2016 
 R$                    

8.000,00  

Documento Técnico contendo resultado da aplicação do 

roteiro de visita técnica sob Saúde Sexual – IST, AIDS e 

Hepatites Virais no DSEI – Distrito Sanitário Especial 

Indígena Porto Velho 

22/09/2016 
 R$                  

11.637,00  

Documento Técnico contendo resultado da aplicação do 

roteiro de visita técnica sob Saúde Sexual – IST, AIDS e 

Hepatites Virais no Distrito Sanitário Especial Indígena 

Litoral Sul 

02/12/2016 
 R$                  

18.000,00  

Documento Técnico contendo análise dos dados relacionados 

à aplicação  do roteiro de visita técnica sob Saúde Sexual – 

IST, AIDS e Hepatites Virais nos  Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas Interior Sul e Litoral Sul 

10/02/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento Técnico contendo levantamento situacional da 

atenção às pessoas com doenças crônicas nos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas 
22/05/2016 

 R$                  

20.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Raimunda Nonata Mesquita Formiga CPF: 281.850.303-59 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501114.001 

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 

15/09/2015 13/05/2016 
                     

44.000,00  

                     

29.000,00  

                     

29.000,00  

                     

29.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 
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Documento técnico contendo levantamento bibliográfico para 

o projeto de Curso Introdutório em Saúde Indígena para novos 

trabalhadores da Secretária Especial de Saúde Indígena - 

SESAI 

05/10/2015 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo proposta de projeto de Curso 

Introdutório em Saúde Indígena para novos trabalhadores da 

Secretária Especial de Saúde Indígena - SESAI 
19/02/2016 

 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo relatório da aplicação teste com 

os trabalhadores da SESAI Brasília do Curso Introdutório em 

Saúde 
13/05/2016 

 R$                  

16.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Raysa Micaelle dos Santos Martins CPF: 060.804.524-13 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03154 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

11/07/2016 09/06/2017 
                     

66.000,00  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de projeto de 

implementação do Curso Introdutório sobre Saúde Indígena 

para novos trabalhadores da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena – SESAI 

26/07/2016 
 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo proposta de projeto de Curso 

Introdutório à Antropologia para trabalhadores da Secretária 

Especial de Saúde Indígena – SESAI 
10/10/2016 

 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo proposta de projeto pedagógico 

de curso sobre interculturalidade em formato de Educação a 

Distância (EaD) 
05/12/2016 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de plano e conteúdo do 

módulo I contendo reflexões sobre o campo de atuação 

intercultural na saúde indígena para curso sobre 

interculturalidade em formato EaD 

20/02/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo proposta de plano e conteúdo de 

módulo II sobre interculturalidade e ciclos de vida, com 

ênfase no campo da saúde da criança, para curso sobre 

interculturalidade em formato EaD 

10/04/2017 
 R$                    

6.500,00  
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Documento técnico contendo relatório de avaliação referente 

à construção e aplicação do módulo I e II do curso sobre 

interculturalidade em formato EAD 
09/06/2017 

 R$                  

15.500,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Raysa Micaelle dos Santos Martins CPF: 060.804.524-13 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1500116.001 

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 

10/03/2015 09/02/2016 
                     

60.500,00  

                     

21.200,00   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo diagnóstico situacional das 

principais dificuldades enfrentadas pelos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEIs) Altamira, Minas Gerais e 

Espírito Santo e Mato Grosso do Sul quanto ao fluxo de 

trabalho dos Serviços de Recursos Logísticos – SELOG 

25/03/2015 
 R$                  

15.125,00  

Documento técnico contendo propostas para o enfrentamento 

das dificuldades apresentadas pelos DSEI’s Altamira, Minas 

Gerais e Espírito Santo e Mato Grosso do Sul quanto ao fluxo 

de trabalho dos Serviços de Recursos Logísticos – SELOG 

03/06/2015 
 R$                  

11.075,00  

Documento técnico contendo relatório de implantação das 

propostas elaboradas para o enfrentamento das dificuldades 

apresentadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 

Altamira quanto ao fluxo de trabalho dos Serviços de 

Recursos Logísticos – SELOG 

19/10/2015 
 R$                  

13.100,00  

Documento técnico contendo análise conclusiva sobre o 

desempenho organizacional do Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI) Altamira quanto ao fluxo de trabalho dos 

Serviços de Recursos Logísticos – SELOG 

09/02/2016 
 R$                  

21.200,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Renata Araújo Costa CPF: 697.612.991-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Consultor solicitou o cancelamento do contrato 

antes do seu término, não sendo pago assim, todos os produtos firmados neste contrato. 
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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/1501568.001 e SCON2015-00748 

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 

01/12/2015 03/11/2016 
70.400,00  70.400,00  70.400,00  

                     

70.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo a Análise da execução 

orçamentária e financeira dos contratos de prestação de 

serviços (locação de serviços, locação de imóveis, apoio 

administrativo, técnico e operacional, limpeza e conservação, 

vigilância ostensiva, serviço de copa e cozinha, locação de 

imóveis, fornecimento de alimentação, horas voo e 

hospedagens) do Distrito Sanitário Especial Indígena 

Yanomani 

05/01/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documento Técnico contendo a Análise da execução 

orçamentária e financeira dos contratos de prestação de 

serviços (locação de serviços, locação de imóveis, apoio 

administrativo, técnico e operacional, limpeza e conservação, 

vigilância ostensiva, serviço de copa e cozinha, locação de 

imóveis, fornecimento de alimentação, horas voo e 

hospedagens) do Distrito Sanitário Especial Indígena de Leste 

RR 

21/03/2016 
 R$                    

8.000,00  

Documento Técnico contendo a Análise da execução 

orçamentária e financeira dos contratos de prestação de 

serviços (locação de serviços, locação de imóveis, apoio 

administrativo, técnico e operacional, limpeza e conservação, 

vigilância ostensiva, serviço de copa e cozinha, locação de 

imóveis, fornecimento de alimentação, horas voo e 

hospedagens) do Distrito Sanitário Especial Indígena de 

Médio Purus 

02/05/2016 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo a análise de execução 

orçamentária e financeira dos contratos de prestação de 

serviços (horas voo, locação de imóveis de pessoa física e 

pessoa jurídica, fornecimento de alimentação, serviço de 

apoio administrativo, técnico e operacional, hospedagens, 

limpeza e conservação, vigilância ostensiva, serviço de copa e 

cozinha), referentes ao ano de 2015, do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Alagoas e Sergipe 

15/07/2016 
 R$                    

6.000,00  
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Documento técnico contendo a análise de execução 

orçamentária e financeira dos contratos de prestação de 

serviços (horas voo, locação de imóveis de pessoa física e 

pessoa jurídica, fornecimento de alimentação, serviço de 

apoio administrativo, técnico e operacional, hospedagens, 

limpeza e conservação, vigilância ostensiva, serviço de copa e 

cozinha), referentes ao ano de 2015, do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Alto Rio Solimões 

13/09/2016 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo a análise de execução 

orçamentária e financeira dos contratos de prestação de 

serviços (horas voo, locação de imóveis de pessoa física e 

pessoa jurídica, fornecimento de alimentação, serviço de 

apoio administrativo, técnico e operacional, hospedagens, 

limpeza e conservação, vigilância ostensiva, serviço de copa e 

cozinha), referentes ao ano de 2015, do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Altamira 

03/11/2016 
 R$                  

17.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ricardo Freire Teixeira da Rocha CPF: 296.845.361-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-05737 

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 

12/12/2016 10/11/2017 
                     

70.400,00   -   -   -  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico com vistas a acompanhar a execução 

orçamentária, da área de Custeio, da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena no 1º semestre de 2016 de 06 Distritos 

Especiais de Saúde Indígena na Região Norte – Alto Rio 

Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Vale do Javari, 

Médio Rio Purus e Altamira para verificação da aplicação dos 

recursos orçamentários alinhados no Teto Orçamentário de 

2016 

12/01/2017 
 R$                  

19.400,00  
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Documento Técnico com vistas a acompanhar a execução 

orçamentária, da área de Custeio, da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena no 1º semestre de 2016 de 06 Distritos 

Especiais de Saúde Indígena nas Regiões Nordeste, Centro 

Oeste e Sudeste – Alagoas, Araguaia, Bahia, Ceará, Cuiabá e 

Minas Gerais e Espírito Santo para verificação da aplicação 

dos recursos orçamentários alinhados no Teto Orçamentário 

de 2016 

05/05/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento Técnico com vistas à subsidiar elaboração de um 

mapeamento das despesas gastas com fornecimento de 

alimentação,  gêneros alimentícios, locação  de veículos,  

fretamento  de aeronave para transporte de pessoal e insumos 

e contratos de locação de mão de obra de 03 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas da região Centro Oeste:  Alto 

Rio Juruá, Bahia e Cuiabá no ano de 2017 

30/08/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento Técnico com vistas à subsidiar elaboração de um 

mapeamento das despesas gastas com fornecimento de 

alimentação, gêneros alimentícios, locação  de veículos,  

fretamento  de aeronave para transporte de pessoal e insumos 

e contratos de locação de mão de obra de 03 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas da região Centro Norte : 

Alagoas, Ceará e Vale do Javari no ano de 2017 

10/11/2017 
 R$                  

21.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ricardo Freire Teixeira da Rocha CPF: 296.845.361-00 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos 

para o exercicio de 2016 

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/1501519.001 

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 

01/12/2015 02/05/2016 
                     

27.500,00  

                     

27.500,00  

                     

27.500,00  

                     

27.500,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo informações detalhadas 

referentes à análise do processamento de lotes do Sistema de 

Informação da Saúde Indígena – SIASI 4.0 no nível central 
05/01/2016 

 R$                    

9.000,00  

Documento técnico contendo informações de levantamento de 

infraestrutura física e lógica nos DSEIs Alto Rio Solimões, 

Vale do Javari, Alto Rio Purus e Alto Rio Juruá 
21/03/2016 

 R$                    

6.500,00  
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Documento técnico contendo relatório de visita técnica sobre 

infraestrutura física e lógica e implementação do Sistema de 

Informação da Saúde Indígena – SIASI 4.0 realizada nos 

DSEIs Xavante, Xingu e Araguaia 
02/05/2016 

 R$                  

12.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ricardo Silva Fernandes CPF: 805.200.571-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03005 

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 

30/06/2016 29/05/2017 
                     

60.500,00  

                     

31.500,00  

                     

31.500,00  

                     

31.500,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico consolidado contendo analise descritiva 

das funcionalidades necessárias para viabilizar a 

interoperabilidade entre o Sistema de Informação da Saúde 

Indígena (SIASI), e o Sistema de Cadastro e 

Georreferenciamento Sanitário e Ambiental em Terras 

Indígenas (GEOSI) 

15/07/2016 
 R$                    

6.500,00  

Documento técnico consolidado contendo proposta de análise 

do Sistema de Cadastro e Georreferenciamento Sanitário e 

Ambiental em Terras Indígenas (GEOSI), com o objetivo de 

elaborar o dicionário de dados 

29/09/2016 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo proposta de padronização da 

nomenclatura dos campos disponíveis no banco de dados do 

sistema GEOSI de acordo com as definições técnicas do 

Departamento de Informática do SUS - DATASUS 

05/12/2016 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico consolidado contendo a descrição de 

script que higienize os dados duplicados da base local do 

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena - SIASI 
10/02/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico consolidado contendo Levantamento de 

Requisitos para construção de ferramenta de correção de erros 

na aplicação local do Sistema de Informação da Atenção à 

Saúde Indígena – SIASI 

29/05/2017 
 R$                  

17.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ricardo Silva Fernandes CPF: 805.200.571-04 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1500959.001 e SCON2015-00393 

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 

19/08/2015 18/07/2016 
                     

66.000,00  

                     

44.000,00  

                     

44.000,00  

                     

44.000,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo o levantamento do Banco de 

Dados das principais morbidades da saúde indígena, segundo 

os atributos: Completude referente aos anos de 2012, 2013 e 

2014, nível de agregação, fontes utilizadas e estabilidade dos 

dados ao longo do tempo 

04/09/2015 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo a qualificação e o relatório de 

avaliação dos dados para subsidiar o perfil epidemiológico 

das doenças respiratórias na saúde indígena, notificadas pelos 

34 (trinta e quatro) Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEIs) no Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígena – SIASI, referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014 

07/12/2015 
 R$                    

9.000,00  

Documento técnico contendo a qualificação e o relatório de 

avaliação dos dados de notificação de tuberculose na saúde 

indígena, inseridos pelos 34 (trinta e quatro) Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) no Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI, referentes 

aos anos de 2012, 2013 e 2014 

23/02/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documento técnico contendo a qualificação e o relatório de 

avaliação dos dados de diabetes e hipertensão, inseridos pelos 

34 (trinta e quatro) Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEIs) no Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígena – SIASI, referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, 

para subsidiar o perfil epidemiológico desses agravos 

18/04/2016 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo análise do banco de dados das 

Doenças Diarreicas Agudas (DDA) do SIASI, referentes aos 

anos 2014 e 2015 
18/07/2016 

 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Rosiane de Jesus Gomes CPF: 069.015.267-17 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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: SCON2016-03897 

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 

29/08/2016 28/07/2017 
                     

66.000,00  

                     

31.000,00  

                     

31.000,00  

                     

31.000,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo a análise do Banco de Dados de 

Diabetes notificados pelos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) no Sistema de Informação da Atenção à 

Saúde Indígena (SIASI), referente ao ano de 2015 

19/09/2016 
 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo a análise do Banco de Dados de 

Hipertensão notificados pelos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) no Sistema de Informação da Atenção à 

Saúde Indígena (SIASI), referente ao ano de 2015 

10/12/2016 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo a análise do Banco de Dados 

das Doenças Respiratórias notificados pelos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) no Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), referente 

ao ano de 2015 

16/04/2017 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo a análise do Banco de Dados de 

Tuberculose  notificados pelos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) no Sistema de Informação da Atenção à 

Saúde Indígena (SIASI), referente ao ano de 2015 

31/07/2017 
 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Rosiane de Jesus Gomes CPF: 069.015.267-17 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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” 
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Código do Contrato: BR/CNT/1501234.001 e SCON2015-00552 

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 

05/10/2015 02/09/2016 
                     

61.600,00  

                     

49.900,00  

                     

49.900,00  

                     

49.900,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de manual de fluxo de 

processo de solicitação de remoção, cessão e redistribuição de 

servidor para padronização de serviços na CODEPACI - 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas para atuação 

em um Contexto Intercultural 

30/10/2015 
 R$                  

11.700,00  

Documento técnico contendo proposta de capacitação em 

abono de permanência, aposentadoria e homologação da folha 

de pagamento, para os Chefes do Serviço de Gestão de 

Pessoas dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEI 

20/01/2016 
 R$                    

8.400,00  

Documento técnico contendo o levantamento dos processos 

de cessão no ano de 2013 e 2014 com intuito de avaliar a 

rotatividade dos servidores da SESAI 
04/04/2016 

 R$                  

13.500,00  

Documentos técnico contendo análise demonstrativa da 

execução das ações de educação permanente no DSEI –

Distrito Sanitário Especial Indígena Altamira no ano de 2015 
27/07/2016 

 R$                  

10.000,00  

Documentos técnico contendo análise demonstrativa da 

execução das ações de educação permanente no DSEI –

Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe no ano 

de 2015 

02/09/2016 
 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Selma Oliveira de Morais CPF: 226.288.941-49 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. Em março de 2016 o referido contrato teve uma emenda de produtos, valor 

e duração tendo assim seu código alterado. 

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/1501519.001 

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 

18/09/2015 17/05/2016                                                                                     
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38.400,00  25.400,00  25.400,00  25.400,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo avaliação quanto ao 

monitoramento e gestão remotos, com apresentação de 

ferramentas e rotinas, de contratos firmados pelos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas, através dos Sistemas 

Governamentais 

06/10/2015 
 R$                  

13.000,00  

Documento Técnico contendo relatório das rotinas de 

fiscalização nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas para 

o serviço de Gestão de Frotas e Fornecimento de combustíveis 
25/02/2016 

 R$                  

10.400,00  

Documento Técnico contendo sugestão de padrões de termos 

de referência a serem utilizados pelos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas, bem como rotinas para utilização dos 

padrões 

17/05/2016 
 R$                  

15.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Sullivan Richardson Santos de Oliveira CPF: 805.319.701-91 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03153 

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 

09/07/2016 10/10/2016 
                     

14.400,00  

                     

14.400,00  

                     

14.400,00  

                     

14.400,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo relatório das rotinas de 

contratação e fiscalização das Casas de Saúde Indígenas, 

Polos Base e Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

envolvendo gêneros alimentícios 

26/07/2016 
 R$                    

6.400,00  

Documento Técnico referenciando os Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas que possuem contratos de fretamento de 

aeronave (transporte aéreo), comparando o nível de utilização 

e as especificações contratuais, visando à padronização, 

segundo critérios de similaridade, para futuras contratações 

10/10/2016 
 R$                    

8.000,00  

Consultor Contratado 
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Nome do Consultor: Sullivan Richardson Santos de Oliveira CPF: 805.319.701-91 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501104.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnios especializados para qualificar e fortalecer o controle 

social no subsistema de saúde 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 

17/09/2015 16/05/2016 
                     

34.910,00  

                     

22.910,00  

                     

22.910,00  

                     

22.910,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise do processo de 

elaboração e aprovação de propostas nas etapas Local e 

Distrital da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena do 

Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá e Norte do Pará, 

no âmbito do Controle Social; 

05/10/2015 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo as 

recomendações/encaminhamentos realizados durante as 

Reuniões Ordinárias do Fórum dos Presidentes de Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena do ano de 2014; 

19/02/2016 
 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo avaliação das ações previstas no 

Plano Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Alagoas e Sergipe, no período de 2012 a 

2015, no âmbito do Controle Social 

16/05/2016 
 R$                  

14.910,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Thaís de Moraes Torres CPF: 061.970.846-86 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03042 
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Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnios especializados para qualificar e fortalecer o controle 

social no subsistema de saúde 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 

30/06/2016 29/05/2017 
                     

52.092,00  

                     

27.092,00  

                     

27.092,00  

                     

27.092,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise do processo de 

elaboração e aprovação de propostas nas etapas local e 

distrital da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena do 

Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro, no 

âmbito do Controle Social 

18/07/2016 
 R$                    

5.500,00  

Documento técnico contendo as 

recomendações/encaminhamentos realizados durante as 

Reuniões Ordinárias do Fórum de Presidentes de Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena do ano de 2015 

29/09/2016 
 R$                    

7.592,00  

Documento técnico contendo as propostas/recomendações e 

encaminhamentos realizados durante as Reuniões 

Extraordinárias do Fórum dos Presidentes de Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena do ano de 2015 

05/12/2016 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo o processo de elaboração e 

aprovação das propostas nas etapas Locais e Distrital da 5ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Maranhão, no âmbito do Controle Social 

10/02/2017 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo avaliação das ações previstas e 

executadas no Plano Distrital de Saúde Indígena do Distrito 

Sanitário Especial Indígena Potiguara, no período de 2012 a 

2015, no âmbito do Controle Social 

29/05/2017 
 R$                  

16.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Thaís de Moraes Torres CPF: 061.970.846-86 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03722 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 
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12/08/2016 11/07/2017 
61.600,00  16.800,00  16.800,00  

                     

16.800,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo avaliação do Plano Integrado 

para Intensificação das Ações de Prevenção e Controle da 

Malária nos 25 Distritos Sanitários Especiais Indígena que são 

prioritários em conformidade com a atenção primária em 

saúde 

29/08/2016 
 R$                    

6.800,00  

Documento técnico contendo Plano Integrado para 

Intensificação das Ações de Saúde Ambiental nos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígena em conformidade com a atenção 

primária em saúde 

11/11/2016 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo avaliação epidemiológica de 

malária de 13 Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

prioritários (Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, Araguaia, 

Cuiabá, Guamá-Tocantins, Kaiapó do Mato Grosso, Leste de 

Roraima, Maranhão, Médio Rio Solimões e Afluentes, 

Vilhena, Xavante, Xingu e Yanomami) 

20/01/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo descrição da rede de diagnóstico 

e tratamento de malária de 13 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas prioritários (Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, 

Araguaia, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Kaiapó do Mato Grosso, 

Leste de Roraima, Maranhão, Médio Rio Solimões e 

Afluentes, Vilhena, Xavante, Xingu e Yanomami) 

06/03/2017 
 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo Modelo de Plano Estratégico 

para as ações de Controle da Malária para 13 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas prioritários (Alto Rio Juruá, 

Alto Rio Purus, Araguaia, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Kaiapó 

do Mato Grosso, Leste de Roraima, Maranhão, Médio Rio 

Solimões e Afluentes, Vilhena, Xavante, Xingu e Yanomami) 

09/05/2017 
 R$                    

5.800,00  

Documento técnico contendo o Perfil Epidemiológico das 

Doenças Transmitidas por Vetores de 17 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, 

Araguaia, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Kaiapó do Mato Grosso, 

Leste de Roraima, Maranhão, Médio Rio Solimões e 

Afluentes, Vilhena, Xavante, Xingu, Yanomami, Ceará, Mato 

Grosso do Sul, Interior Sul e Minas Gerais e Espirito Santo) 

11/07/2017 
 R$                  

17.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Thayna Maria de Holanda de Souza CPF: 332.465.398-39 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-02932 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnios especializados para qualificar e fortalecer o controle 

social no subsistema de saúde indigena 

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 

23/06/2016 22/09/2016 
                     

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 do processo de 

elaboração e aprovação de propostas nas Etapas Local e 

Distrital da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena do 

Distrito Sanitário Especial Indígena Vilhena, no âmbito do 

controle social 

11/07/2016 
 R$                    

6.500,00  

Documento técnico contendo avaliação das ações previstas no 

Plano Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Mato Grosso do Sul, no período de 2012 a 

2015, no âmbito do Controle Social 

22/09/2016 
 R$                  

10.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Thiago Almeida Souza CPF: 109.174.007-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-05757 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos técnios especializados para qualificar e fortalecer o controle 

social no subsistema de saúde 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 

21/12/2016 22/11/2017 
                     

60.500,00  

                     

27.092,00  

                     

27.092,00  

                     

27.092,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo o processo de elaboração e 

aprovação das propostas nas etapas Locais e Distritais da 5ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Guamá-Tocantins, no âmbito do Controle 

Social 

10/01/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo o processo de elaboração e 

aprovação das propostas nas etapas Locais e Distritais da 5ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Médio Rio Purus, no âmbito do Controle 

Social 

15/05/2017 
 R$                  

11.000,00  
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Documento técnico contendo o processo de elaboração e 

aprovação das propostas nas etapas Locais e Distritais da 5ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Vale do Javari, no âmbito do Controle 

Social. 

01/08/2017 
 R$                  

13.500,00  

Documento técnico contendo o processo de elaboração e 

aprovação das propostas nas etapas Locais e Distritais da 5ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Bahia, no âmbito do Controle Social 

22/11/2017 
 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Thiago Almeida Souza CPF: 109.174.007-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos 

para o exercicio de 2016 

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: SCON2016-02891 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados na area de comunicação em saúde para 

fortalecer a gestão da informação e do conhecimento na saude 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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

60.500,00  

                     

28.500,00  

                     

28.500,00  

                     

28.500,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo proposta de levantamento da 

aplicação da marca “SESAI” em todos os estabelecimentos de 

Saúde Indígena geridos pelo órgão 

11/07/2016 
 R$                    

6.500,00  

Documento Técnico contendo modelo de campanha 

Institucional dirigida aos colaboradores da Saúde Indígena 
22/09/2016 

 R$                  

10.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de desenvolvimento 

de calendário festivo das etnias indígenas separado por 

Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI de 

responsabilidade e suas descrições 

02/12/2016 
 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico contendo clipping de ações de 

comunicação desenvolvidas pela Secretaria de Saúde Indígena 

no período de janeiro a junho de 2016 

10/02/2017 
 R$                  

15.000,00  

Documento Técnico contendo clipping de ações de 

comunicação desenvolvidas pela Secretaria de Saúde Indígena 

no período de julho a dezembro de 2016 

22/05/2017 
 R$                  

17.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ute Ana de Farias Batista Lira CPF:  012.513.204-22 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501519.001 

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 

01/12/2015 02/05/2016 
                     

27.500,00  

                     

27.500,00  

                        

9.000,00  

                        

9.000,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de relatórios para 

tabulação de dados de Mortalidade do Sistema de Informação 

da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) utilizando o software 

TabWin 

05/01/2016 
 R$                    

9.000,00  

Documento técnico contendo proposta para qualificação 

sistemática de dados sobre mortalidade e demografia 

provenientes do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígena (SIASI) 

21/03/2016 
 R$                    

7.500,00  

Documento técnico contendo a descrição e análise dos Anos 

Potenciais de Vida perdidos (APVP), segundo capítulo da 

CID 10, período 2009-2012, nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) 

02/05/2016 
 R$                  

11.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Vaneide Taciane Pedi CPF: 501.878.134-34 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Prestadora solicitou o cancelamento do contrato 

sendo desenvolvido e pago, apenas o produto previsto para 05/01/2016. 

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/1500558.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à Saúde dos 

povos Indigena 

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 

15/06/2015 10/05/2016 
                     

66.000,00  

                     

38.600,00  

                     

38.600,00  

                     

38.600,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento e definição de 

lista básica dos materias médico-hospitalares necessários para 

desenvolvimento das ações de saúde nos DSEI (Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas).  

15/07/2015 
 R$                  

16.500,00  

Documento técnico contendo levantamento das aquisições dos 

materiais médico-hospitalares realizadas pelos DSEI nos 

últimos 6 meses. 
30/10/2015 

 R$                  

10.900,00  

Documento técnico contendo diagnóstico situacional quanto 

aos critérios para aquisição e utilização dos materiais médico-

hospitalares por amostragem, nos DSEI Litoral Sul, Vilhena e 

Amapá. 

05/02/2016 
 R$                  

13.200,00  

Documento técnico contendo proposta para implementação de 

controle de materiais médico-hospitalares da atenção básica 

necessários para desenvolvimento das ações de saúde no 

DSEI. 

10/05/2016 
 R$                  

25.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Viviane Aparecida Bruno Inácio CPF: 154.889.658-66 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-03034 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

15/06/2015 10/05/2016 
                     

72.600,00  

                     

18.000,00  

                     

18.000,00  

                     

18.000,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento das aquisições dos 

equipamentos médico-hospitalares realizadas pelos DSEI no 

segundo semestre de 2015 
15/07/2016 

 R$                    

8.000,00  
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Documento técnico contendo proposta para implementação de 

controle dos equipamentos médico-hospitalares da atenção 

básica necessários para desenvolvimento das ações de saúde 

nos DSEI 

29/09/2016 
 R$                  

10.000,00  

Produto Técnico contendo a elaboração de avaliação da gestão 

de insumos e equipamentos de saúde por meio da criação e 

aplicação de instrumento de coleta de dados nos 34 DSEI 
10/01/2017 

 R$                  

23.000,00  

Produto Técnico contendo a elaboração de Manual Instrutivo 

para qualificação da gestão de insumos e equipamentos de 

saúde nos DSEI 
10/02/2017 

 R$                    

6.600,00  

Documento Técnico contendo levantamento das aquisições 

dos equipamentos médico-hospitalares realizadas pelos 34 

DSEI (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) no ano de 

2016 

29/05/2017 
 R$                  

25.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Viviane Aparecida Bruno Inácio CPF: 154.889.658-66 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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/1501523.001 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

01/12/2015 02/05/2016 
                     

32.500,00  

                     

32.500,00  

                     

32.500,00  

                     

32.500,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo elaboração de um Banco de 

Informações Técnicas em Saúde Indígena, como parte 

integrante da implantação do Sistema OuvidorSUS na saúde 

indígena 

05/01/2016 
 R$                  

11.300,00  

Documento técnico contendo o processo elaboração, revisão e 

aprovação para publicação do Regimento Interno do Conselho 

Distrital de Saúde Indígena do Médio Rio Solimões e 

Afluentes 

21/03/2016 
 R$                    

8.000,00  

Documento técnico contendo o processo elaboração, revisão e 

aprovação para publicação do Regimento Interno do Conselho 

Distrital de Saúde Indígena Yanomami 
02/05/2016 

 R$                  

13.200,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Wânia de Fátima Faraoni Bertanha CPF: 031.583.748-97 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

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: SCON2016-02917 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver produtos tecnicos especializados para Estruturar a Atenção à 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 

24/06/2016 23/05/2017 
                     

71.500,00  

                     

37.500,00  

                     

37.500,00  

                     

37.500,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo o processo de revisão e 

aprovação para publicação do Regimento Interno do Conselho 

Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana 12/07/2016 
 R$                    

8.500,00  

Documento Técnico contendo o processo de implantação da 

Ouvidoria no Distrito Sanitário Especial Indígena 

Pernambuco, no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena/SasiSUS 

23/09/2016 
 R$                  

11.000,00  

Documento técnico orientador para os 34 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas sobre hanseníase, tracoma, geo-

helmintiases, esquistossomose e oncocercose 
02/12/2016 

 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo levantamento situacional sobre 

hanseníase, tracoma, geo-helmintiases, esquistossomose e 

oncocercose nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
10/02/2017 

 R$                  

14.000,00  

Documento técnico orientador para os 34 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas sobre atenção às pessoas com doenças 

crônicas 
23/05/2017 

 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Wânia de Fátima Faraoni Bertanha CPF: 031.583.748-97 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

 


