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1. APRESENTAÇÃO 

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

2017, em cumprimento ao dever de prestar contas consagrado no parágrafo único do art. 70 da 

Constituição Federal, com a demonstração dos resultados alcançados e entregas à população indígena 

em consonância com a programação anual de saúde estabelecida no referido exercício, proporcionada 

pela aplicação e execução dos recursos orçamentários dispostos em Lei Orçamentária Anual (LOA), 

visando fortalecer o exercício do controle social junto à população indígena e a transparência dessas 

informações junto aos órgãos de controle e à sociedade. 

Trata-se dos atos de gestão praticados pela SESAI, conduzidos por estratégias adotadas para o 

cumprimento da missão institucional conferida em lei e em benefício da população indígena, seu 

principal cliente-cidadão. Tais informações derivam da participação da SESAI no Plano Plurianual – 

PPA e no Plano Nacional de Saúde, ambos, com a mesma vigência quadrienal (2016-2019) e 

alinhados ao seu Planejamento Estratégico (2016-2019), o qual estabeleceu as diretrizes nacionais 

para a execução das ações dos 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, Decisão Normativa TCU nº 161, de 1º de novembro de 2017, Portaria TCU nº 65, de 28 de 

fevereiro de 2018 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 2017 foi marcado por alterações na composição dos gestores da SESAI, inicialmente 

pela substituição do seu dirigente máximo no mês de março e, ao longo do exercício, a substituição 

dos diretores dos departamentos e coordenadores dos DSEI. No entanto, para cumprir com sua 

missão, a SESAI, ao estabelecer um conjunto de diretrizes e prioridades, guiou-se por uma 

programação que contemplasse as demandas da população indígena, sem deixar de considerar a 

conjuntura político-econômica do país e a complexidade e heterogeneidade peculiares das atividades 

que envolvem as ações de atenção à saúde dessas populações, adotando soluções criativas na 

condução e racionalização dos seus macroprocessos finalísticos de trabalho, buscando superar os 

desafios impostos no exercício e avanços em diversas áreas de atuação da Secretaria.   

No campo da Atenção à Saúde Indígena, segundo dados do Sistema de Informação da Atenção à 

Saúde Indígena (SIASI) foram realizados 3.718.308 atendimentos de saúde para uma população de 

760.084 indígenas localizados em 5.560 aldeias, representando um aumento de 28% no número de 

atendimentos quando comparado com o exercício de 2016. Destaca-se a quantidade de atendimento 

a crianças da faixa etária de 0 a 4 anos, 857.256 atendimentos, sinalizando a estratégia prioritária da 

SESAI, referente à saúde das crianças indígenas. Outro avanço relevante refere-se ao 

acompanhamento alimentar e nutricional realizado, com destaque para o acompanhamento de 63.288 

crianças menores de cinco anos e 12.055 gestantes, representado 67,9% (93.157) do total de crianças 
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nessa faixa etária e 65,4% (18.439) do total de gestantes. Das 14.822 mulheres que tiveram gestações 

finalizadas no período, 6.855 (46,2%) gestantes receberam 4 consultas ou mais de pré natal e 11.847 

(79,90%) gestantes tiveram ao menos uma consulta. Na área de imunização, destaca-se o percentual 

de 80,6% (76.199) de crianças menores de cinco com esquema vacinal completo. Ainda nesta mesma 

área, destacam-se ainda outros grupos etários com esquema vacinal completo, tais como 87,3% 

(29.251) da população maior de 60 anos e 91,9% (159.716) das mulheres em idade fértil, faixa etária 

que varia de 10 a 49 anos. No âmbito da saúde bucal foi apurada a realização de 193.552 primeiras 

consultas odontológicas programáticas, sendo 97.323 consultas com o tratamento básico conluído. 

Ainda na área da saúde bucal destaca-se a realização de 320.092 consultas odontológicas, 735.790 

procedimentos odontológicos básicos, 557.092 escovações dentais supervisionadas, 56.713 

atividades de educação em saúde bucal e a distribuição de 455.142 dentifrícios com flúor, 520.427 

escovas e 189.555 fios dentais.  

No campo do saneamento ambiental destacam-se a conclusão das obras de implantação, reforma e 

/ou ampliação de 63 Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e 151 aldeias com a qualidade da 

água monitorada Ainda nessa mesma área destacam-se a ampliação de 7 aldeias com destinação 

adequada dos dejetos, por meio da conclusão de obras de construção de Módulos Sanitários 

Domiciliares (MSD); 09 DSEI com serviços de destinação dos resíduos de saúde e 462 aldeias com 

atividades de educação em saúde com foco em gerenciamento de resíduos sólidos. No que se refere 

as obras de edificações de saúde indígena destacam-se a conclusão de 4 CASAI, 24 Unidades Básicas 

de Saúde Indígena (UBSI) e 5 Polos Base.    

No que se refere a gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena destaca-se o abastecimento de 

materiais médicos-hospitalares e insumos odontológicos em 18 DSEI. Ainda neste campo destaca-se 

a aquisição e/ou manutenção de equipamentos em 25 DSEI, tais como 67 consultórios odontológicos 

fixos e 94 consultórios odontológicos portáteis, entre outros equipamentos de saúde. Destaca-se 

também a implantação do sistema Hórus Indígena em 39 CASAI e 113 Polos Base com fámácia. 

Para o fortalecimento das atividades relacionadas ao controle social foram realizadas 553 reuniões de 

Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI); 102 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 2 conseheiros do FPCONDISI, 18 conselheiros distritais e 84 

conselheiros locais, totalizando 104 conselheiros de saúde indígena qualificados. 

Apesar dos avanços e resultados obtidos o exercício de 2017 caracterizou-se por grandes desafios e 

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

elas destacam-se: 

 Alimentação deficitária dos registros referentes à produção de saúde no sistema SIASI, 

dificultando a elaboração de uma analise situacional mais consistente acerca das condições de 

saúde da população bem como a produção de informações para o planejamento mais eficaz 

da assistência e da resolutividade das ações de saúde.  

 Acesso dificultado às aldeias, especialmente as localizadas na região norte, provocado por 

fatores hidrológicos (sazonalidade do volume dos rios da região amazônica); e fatores 

logísticos, relacionados a transportes (frota terrestre e fluvial, combustíveis e contratos de hora 

voo insuficientes) e a equipamentos (aquisições insuficientes e inadequadas para a realidade 

local e a falta de contrato de manutenção dos equipamentos existentes). 

 Quadros insuficientes de recursos humanos e de profissionais capacitados em decorrência da 

alta rotatividade profissional e vínculo precário dos trabalhadores. 

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

complexidade; 

 Descontinuidade das ações de saúde em função da alta rotatividade de gestores. 
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

Este item contempla 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, mediante a descrição sucinta de suas principais competências, normas e 

regulamentos; suas principais relações com o contexto de atuação em que está inserida; e a forma de 

como encontra-se estruturada, mediante seus organogramas e 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 

por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) e 

todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no Sistema Único 

de Saúde (SUS). Sua criação foi a partir 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 missão é 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 nos 34 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (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) 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; 

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

c) 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; 

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

Para cumprir com a sua missão 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 355 Polos Base, 67 Casa 

de Saúde Indígena, 1.000 Unidades Básicas de Saúde Indígena e mais de 700 Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) formada por uma força de trabalho de 14 mil 

profissionais, dos quais 6 mil são indígenas. Outras unidades administrativas também integram a 

SESAI, no âmbito central, tais como o Gabinete e a Coordenação Geral de Planejamento e 

Orçamento (CGPO). 

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.  
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Seu regimento é regido pela Portaria nº 1.419, de 08 de junho de 2017, a qual aprova os Regimentos 

Internos e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e das Funções de Confiança das 

unidades integrantes da estrutura regimental do Ministério da Saúde. Além dos normativos de 

criação e das competências da SESAI e suas unidades, destacam-se outros normativos e publicações 

relevantes para as atividades da SESAI: 

a) 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 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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). Ressalte-se que essa portaria foi objeto de revisão e 

aguarda a aprovação da minuta de portaria; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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); 

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

aldeias indígenas (DMQAI); 

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) 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. A Portaria nº 614, de 3 de março de 2017, alterou o §1º do art. 3º da Portaria nº 

2.445, de 11 de novembro de 2016, e prorrogou o prazo de duração do Grupo de Trabalho 

para apresentação da proposta de modelo de contratação da força de trabalho e melhoria da 

atenção à saúde indígena; 

k) Portaria nº 22, de 16 de fevereiro de 2017 – 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; 

l) Portaria 1.822/2017, de 20 de julho de 2017 – Institui a Política de Gestão de Integridade, 

Riscos e Controles Internos da Gestão PGIRC no âmbito do Ministério da Saúde; 
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m) Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 – Trata da Consolidação das 

Normas sobre direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde; 

n) Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017 – Trata da Consolidação das 

Normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde; 

o) Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017 – Trata da Consolidação das 

normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;  

p) Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017 – Trata da Consolidação das 

normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde; 

q) Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 – Trata da Consolidação das 

normas sobre as ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; 

r) Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017 – Trata da Consolidação das 

normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 

serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; 

s) Portaria nº 2.663, de 11 de outubro de 2017 – Altera a Portaria de Consolidação nº 

6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para redefinir os critérios para o repasse do Incentivo 

para a Atenção Especializada nos Povos Indígenas – IAE-PI, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS; 

t) Portaria SESAI de 23 de outubro de 2017 – Institui, no âmbito da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI), a Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos 

na Gestão; 

u) Portaria SESAI de 06 de outubro de 2017 – Determina a instituição de comissão para avaliar 

os produtos dos prestadores de serviços técnicos contratados pela OPAS/OMS mediante o 

Termo de Cooperação Técnica nº 67, no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena; 

v) Portaria nº 371, de 14 de novembro de 2017 – Autoriza a nomeação de 102 (cento e dois) 

candidatos aprovados no concurso público realizado pelo Ministério da Saúde, para 

exercício e lotação nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI, autorizado pela 

Portaria nº 270, de 19 de setembro de 2016, publicada no DOU nº 227, de 28 de novembro 

de 2016, da Carreira de Previdência, Saúde e Trabalho e da Carreira de Desenvolvimento de 

Políticas Sociais, conforme discriminado no Anexo desta Portaria, em cumprimento aos 

elementos constantes nos autos da Ação Civil Pública nº 0751-2017-018-10-00-4. 

 

2.3. AMBIENTE DE ATUAÇÃO  

A Constituição Federal, em seu art. 196, define que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. 

Para garantir o atendimento à saúde aos povos indígenas, foi criado o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena em 1999. Trata-se de uma rede de serviços implantada nas terras indígenas, a partir 

de critérios geográficos, demográficos e culturais, o qual considera a participação indígena como 

uma premissa fundamental para o melhor controle e planejamento dos serviços, bem como uma 

forma de reforçar a autodeterminação desses povos.  

Para implementar o modelo assistencial adotado no SasiSUS a SESAI executa suas ações por meio 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), se definem como espaços territoriais, 

etnoculturais e populacionais, onde vivem povos indígenas e são desenvolvidas ações de atenção 

primária à saúde indígena e saneamento básico, respeitando os saberes e as práticas de saúde 

indígenas tradicionais, mediante a organização da rede de atenção integral, hierarquizada e 

articulada com o Sistema Único de Saúde (SUS), dentro de determinada área geográfica sob sua 

responsabilidade, podendo abranger mais de um Município e/ou um Estado.    
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Em termos quantitativos, o cenário de atuação contempla o atendimento a 760.084 indígenas 

localizados em 5.560 aldeias segundo dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígena - SIASI, pertencentes a 305 etnias, que falam 274 línguas distintas, cada povo com os seus 

costumes, as suas tradições, religiões e modos de organização social próprios, ocupando 13,33% 

(1.135.182,35 km²), do território brasileiro segundo dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

Atualmente o modelo de gestão do SasiSUS conta com uma rede de serviços em 67 Casas de Saúde 

Indígenas (CASAI), que são unidades assistenciais orientadas para o apoio e acompanhamento dos 

indígenas referenciados para as redes de alta e média complexidade do SUS vinculadas aos DSEI de 

referência, com exceção da Casa de Saúde Indígena (CASAI) do Distrito Federal, subordinada 

diretamente ao Departamento de Atençao à Saúde Indígena (DASI); e 355 Polos Base, que são 

subdivisões territoriais com ou sem estrutura física que servem de referência para a organização dos 

serviços das mais de 700 Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), as quais 

correspondem a um conjunto de profissionais responsáveis pela atenção primária à saúde dos 

territórios sob gestão do SasiSUS. Para a sua atuação nas ações de saúde indígena a SESAI conta 

com uma força de trabalho de 14 mil contratados por convênio, além dos servidores e dos 

terceirizados. Desses, mais de 6 mil são indígenas. No contexto da atenção primária, os 

atendimentos à população indígena se dão pelas mais de 700 Equipes Multidisciplinares de Saúde 

Indígena (EMSI).  

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 

cerca de 93%. 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.  

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 promove as ações de saneamento e 

edificações de saúde indígena. Atuamente 3.252 aldeias contam com abastecimento de água para a 

população, o que representa aproximadamente 58% de espaço ocupado (cobertura em aldeias).  

A SESAI tem se estruturado 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 gradativamente, porém, o número de aldeias novas 

apresenta um crescimento muito maior 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.  

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 a gestão da 

informação, imprescindíveis ao funcionamento das atividades na saúde indígena.  

No âmbito da gestão das contratações, o processo se dá por duas vias: o suporte às contratações 

realizadas pelos DSEI e a realização de contratação de produtos e/ou serviços diretamente pela 

SESAI, em parceria com o Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS) e a Subsecretaria 

de Assuntos Administrativos (SAA/SE/MS). 

Trata-se da contratação de medicamentos, materiais médico-hospitalares, insumos odontológicos e 

serviços relacionados à logística, tais como locação/aquisição de veículos, horas-voo, combustível e 

etc).  



14 

 

Para a gestão da informação, a SESAI se articula com o DATASUS, tanto para o suporte à 

implantação de sistemas às unidades do nível central e aos DSEI como para o desenvolvimento dos 

sistemas. Trata-se das atividades de acompanhamento da instalação, resolução de possíveis 

problemas técnicos, provimento de equipamentos de informática e internet e aquisição de sistemas 

mediante a contratação de fábrica de software.  

O controle social da saúde indígena é exercício em três segmentos: usuários indígenas, 

trabalhadores, gestores e/ou prestadores de serviços, desenvolvendo as atividades relacionadas às 

reuniões de Conselhos de Saúde Indígena e formação/capacitação de conselheiros de saúde indígena 

junto aos Distritos Sanitários Especiais Indígena (DSEI). São 34 Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena (CONDISI) com 1.564 conselheiros e 390 Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI), 

com 5.709 conselheiros. 

Em 2017 foram realizadas 102 reuniões de CONDISI e 553 reuniões de CLSI, totalizando o 

quantitativo de 655 reuniões realizadas em relação ao programdo para o exercício (717 reuniões 

anuais no âmbito do SasiSUS), representando a realização de aproximadamente 91,3%, de 

cumprimento das atividades regulamentadas na organização do controle social indígena pela 

Portaria Ministerial GM/MS nº 755/2012. 

Em relação à qualificação/capacitação, no ano de 2017, foram capacitados 443 conselheiros 

distritais e 2.316 conselheiros locais de saúde indígena, totalizando 2.759 conselheiros. Isso 

corresponde a aproximadamente 38% de conselheiros de saúde indígena capacitados. Os membros 

do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCONDISI) participaram de 

2 (duas) Oficinas de Educação Continuada, com total de 136 participantes nos eventos. 

O quadro A.2.3.1 deste relatório de gestão destacam os principais parceiros da SESAI e o quadro 

A.2.3.2 apresenta as expectativas da população indígena quanto a sua atuação bem como as 

ameaças e oportunidades identificadas no cenário de atuação do exercício de 2017. 
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Quadro A.2.3.1 – Parceiros Internos e Externos à SESAI 

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

Em termos de expectativas o que se configura é que os usuários indígenas esperam da SESAI 

resolutividade local das questões de saúde, efetividade e tempestividade quando houver necessidade 

de remoção para outros níveis de atenção, acolhimento adequado nas CASAI e o direito de 

protagonizar as ações de cuidado que são oferecidas pelas equipes do DSEI, incluindo o respeito às 

suas práticas tradicionais de saúde.  

Espera-se também contemplar a universalidade do abastecimento de água. Para isso, necessita-se 

acautelar as dificuldades de acesso e distância entre as aldeias, garantindo a implantação e a 

manutenção de sistemas, além do efetivo monitoramento da qualidade da água. Nesse sentido, 

oportunamente, será possível avaliar os riscos que os sistemas de abastecimento de água e as 

soluções alternativas de abastecimento podem representar para a saúde humana, através de inspeção 

sanitária e gerenciamento de riscos, realização de coletas e determinação dos parâmetros físico-

químicos, biológicos, microbiológicos exigidos por legislação, além da correção de não 

conformidades, a qual deve ser realizada no momento da sua detecção e em tempo hábil, para evitar 

que essas desconformidades resultem na ocorrência de doenças de transmissão hídrica na população 

assistida. 

Nessa pespectiva de cenário pode-se traçar um panorama de desafios e potencialidades identificados 

na saúde indígena, ambiente de atuação em que a SESAI encontra-se inserida, demonstrado no 

quadro A.2.3.2 deste relatório de gestão.   

 

 

Parceiros Internos Parceiros Externos 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA 

Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS) 

Departamento de Informática (DATASUS/SE/MS) 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 

Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) 

Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde 

(AISA/GM) 

Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS 

(DEMAS/SE) 

Departamento de Articulação Interfederativa 

(DAI/SE) 

Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS) 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas 

(DAPES/SAS) 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de 

Sistemas (DERAC/SAS) 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 

Estratégicos (DAF/SCTIE) 

Departamento de Apoio à Gestão Estratégica e 

Participativa e ao Controle Social (DAGEP/SGEP) 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

IST, HIV/AIDS e das Hepatites Virais (DIHHV/SVS) 

Departamento de Vigilância de Doenças 

Transmissíveis (DVIT/SVS) 

Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública 

(CGLAB/DGEVS/SVS) 

Coordenação Geral de Informações e Análises 

Epidemiológicas (CGIAE/DANTPS/SVS) 

Instituto Evandro Chagas 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) 
 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (CONASEMS) 

Ministério do Meio Ambiente (MMA)  

Ministério da Defesa (MD) 

Exército Brasileiro (EB) 

Força Aérea Brasileira (FAB) 

Marinha do Brasil (MB) 

Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário 

(MDSA) 

Ministério da Integração Nacional (MI) 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

Governo do Distrito Federal (GDF) 

Projeto Xingu da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 

Figueira (IMIP) 

Expedicionários da Saúde (EDS) 

Pastoral da Criança 

Rede Internacional em Defesa do Direito de 

Amamentar (IBFAM) 

Fundação Alfredo da Matta (FUAM) 

Organização Pan-Americana da Saúde –

OPASFundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) 

Expedicionários da Saúde 
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Quadro A.2.3.2 – Cenário de Atuação da SESAI 

Forças Fraquezas 

1. Presença da SESAI enquanto ente federal no território 

indígena;  

2. Disponibilidade de recursos específicos para gestão das 

ações de atenção básica e para qualificação da atenção 

especializada (IAE-PI) e incentivo da qualificação 

profissional dos trabalhadores da saúde indígena; 

3. Elaboração de modelos de termos de referência para 

contratos de manutenção predial e de sistemas de 

abastecimento de água, cujo escopo prevê toda a demanda 

para reparo e manutenção das estruturas físicas (reformas 

/ ampliações); 

4. Divulgação e Fortalecimento das novas diretrizes da 

gestão; 

5. Revisão da Política Nacional de Saúde dos Povos 

Indígenas; 

6. Implementação do sistema (SIARH-SESAI) para 

administrar a força de trabalho da SESAI; 

7. Know-how na implementação de ouvidorias no SUS em 

decorrência da parceria com o DOGES/MS; 

8. Presença de representantes de múltiplas etnias nos 

Conselhos Distritais de Saúde Indígena nos DSEI, 

garantindo grande representatividade do segmento 

usuário, com paridade assegurada e caráter deliberativo 

dos CONDISI. 

1. Alta rotatividade de profissionais de saúde e 

gestores da saúde indígena;  

2. Alto grau de influência política na contratação e 

permanência dos profissionais de saúde e 

gestores;  

3. Baixo nível de capacitação da gestão e das áreas 

meio na ponta;  

4. Ausência de outros órgãos importantes no 

território indígena (assistência social, educação, 

segurança, entre outros);  

5. Dificuldade de articulação com estados e 

municípios para aprimoramento das ações de 

atenção; 

6. Orçamento programado para obras novas mas 

também utilizados para obras de exercício 

anteriores; 

7. Dificuldades operacionais no sistema SIASI 

(baixa alimentação, deficiências técnicas de 

processamento das informações e baixa 

comunicação com outros sistemas do MS); 

8. Quadro insuficiente de trabalhadores (alta 

rotatividade e vulnerabilidade de vínculo de seus 

trabalhadores); 

9. Equipamentos e insumos insuficientes.  

Oportunidades Ameaças 

1. Alta capacidade de articulação com os diversos atores 

presentes no território;  

2. Concurso para provimento de servidores nos 34 DSEI;  

3. Incremento da utilização do SIASI como instrumento de 

inserção de informações e análises de dados de saúde 

pelos DSEI; 

4. Normatização das ações de atenção e diretrizes para 

organização de processos de trabalho; 

5. Parecerias com o Ministério da Integração que atenderá à 

população indígena dos estados de Pernambuco e da 

Bahia, região do semiárido, com a execução de obras de 

melhorias sanitárias e domiciliares, sistemas 

abastecimento de água e estabelecimentos de saúde; 

6. 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; 

7. Expansão da parceria com as Universidades;  

8. Participação efetiva nas comissões que tratam da questão 

indigenista com pautas da saúde indígena.  

1. Dificuldade de vincular e co-responsabilizar de 

maneira permanente outros órgãos importantes da 

política indigenista nas questões relacionadas à 

saúde indígena para promover espaços de troca 

mais efetivos, em especial acerca de questões 

sociais determinantes e condicionantes de saúde;  

2. Racismo institucional e descontinuidade de ações 

de saúde estratégicas em função da alta 

rotatividade de gestores e trabalhadores; 

3. Crescimento desproporcional entre aldeias novas 

e população atendida;   

4. Deficiência de transporte em regiões de difícil 

acesso; 

5. Protocolos do MS sem observância às praticas 

indígenas de cuidado (aspectos antropológicos e 

culturais); 

6. Invasões e conflitos de lideranças indígenas. 

Fonte: DASI / DSESI / DGESI / Assessoria de Controle Social/GAB 
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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, representadas pela ilustração gráfica das figuras 1 

e 2 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).  

Figura 1 – Estrutura Organizacional da SESAI  

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/saude-indigena/sobre-a-area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portalms.saude.gov.br/saude-indigena/sobre-a-area
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Figura 2 – Estrutura Organizacional dos DSEI 

 
Fonte: http://portalms.saude.gov.br/saude-indigena/sobre-a-area 

As competências normativas de cada unidade estão previstas no Capítulo III do Anexo XII da 

Portaria nº 1.419, de 08 de junho de 2017. Em linhas gerais, considerando a missão conferida em lei 

e o objetivo estratégico da Secretaria as subunidades mais estratégicas são: 

 Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI); 

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

 Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI). 

O DASI é responsável pela condução das atividades de atenção integral à saúde dos povos 

indígenas, por meio da atenção básica, da educação em saúde e da articulação interfederativa, ou 

seja, articulação com os demais gestores do SUS para provimento das ações complementares e 

especializadas.  

O DSESI é reponsável pela condução das ações de saneamento, de educação em saúde relacionadas 

à área de saneamento e das ações de edificações.    

O DGESI tem a responsabilidade de garantir as condições necessárias à gestão do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), promovendo o fortalecimento da gestão nos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Trata-se da atividades relacionadas com a gestão das 

contratações/aquisições e a gestão da informação conforme já mencionado no subitem 2.3 deste 

relatório de gestão.  

Dentre as competências exercícidas pelo Gabinete da SESAI, destacam-se as atividades de 

fortalecimento do controle social da saúde indígena contribuindo diretamente tanto na missão como 

no objetivo estratégico da Secretaria. Trata-se da interlocução política com os Conselhos Locais e 

Distritais de Saúde Indígena e o Conselho Nacional de Saúde, bem como o apoio à Secretaria-

Executiva do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCONDISI) na 

realização das reuniões de Controle Social e Conferências de Saúde Indígena e na capacitação de 

conselheiros locais e distritais dos DSEI.    

http://portalms.saude.gov.br/saude-indigena/sobre-a-area
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Criados pela Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, o DSEI é a unidade gestora descentralizada 

do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), se constituindo num modelo de 

organização de serviços que contemplam 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 o Controle Social. No Brasil, são 34 DSEI divididos estrategicamente por critérios 

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

comunidades indígenas conforme ilustração gráfica da figura 3 deste relatório de gestão. 
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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 unidades mais estratégicas para o desenvolvimento 

das atribuições finalísticas da SESAI, destacando os papeis desenvolvidos por cada unidade na 

condução da sua missão institucional, 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” 

conforme orientações do referido sistema.  

Quadro A.2.4.1- Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Departamento de 

Atenção à Saúde 

Indígena 

Conduzir as atividades de Atenção 

integral à saúde dos povos indígenas, por 

meio da atenção básica, da educação em 

saúde e da articulação interfederativa, em 

consonância com as diretrizes do SUS. 

Ércio de Arruda 

Lins 
Diretor 

23/02/2017 a 

18/09/2017 

Flávio Marcos 

Passos Gomes 

Júnior 

Diretor 
19/09/2017 a 

31/12/2017 

Departamento de 

Saneamento e 

Edificações de Saúde 

Indígena 

Conduzir as ações de saneamento, de 

educação em saúde relacionadas à área de 

saneamento e as ações de edificações. 

Ruy Gomide 

Barreira 
Diretor 

01/01/2017 a 

08/06/2017 

João Victório Zoppi 

Felicinani 
Diretor 

12/07/2017 a 

31/12/2017 

Departamento de 

Gestão da Saúde 

Indígena 

Promoção das ações relacionadas à gestão 

de contratos e gestão da informação na 

saúde indígena, fornecendo subsídios aos 

DSEI e demais unidades da SESAI. 

Fernando Rodrigues 

da Rocha 
Diretor 

01/01/2017 a 

09/05/2017 

Marcio Godoi 

Spindola 
Diretor 

11/07/2017 a 

31/12/2017 

Assessoria de 

Controle Social 

Promoçao das ações para o fortalecimento 

do controle social no Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena. 

Marcos Antonio da 

Silva Pádua 

Gerente 

de Projeto 

Substituto 

11/01/2017 a 

31/12/2017 

  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, com uma estrutura ainda muito incipiente em termos de pessoal com forte dependência de 

autorizações do agora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Nesse sentido, 

a pouca idade institucional e o reduzido quadro de profissionais com expertise em planejamento 

estratégico, mas especificamente, em análise de processos, mesmo tendo avançado nessa área no 

exercício de 2017, não permitiu ainda que a Secetaria seja dotada do mapeamento de todos os 

processos de trabalho com base em metodologias que visam identificar a racionalização e a 

melhoria contínua desses fluxos. Logo, os macroprocessos finalísticos apresentados neste relatório 

de gestão foram estruturados com base nas competências e atividades desenvolvidas pelas unidades 

estratégicas da SESAI guiadas por seu objetivo estratégico e agrupados em quatro grandes 

conjuntos de atividades pelos quais estão diretamente vinculados, gerando valor para a população 

indígena a partir dos resultados esperados e seus respectivos produtos e serviços ofertados, ambos, 

contemplados no planejamento estratégico no subitem 3.1.1 do presente relatório. A saber:  

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. 
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1) Atenção Integral à Saúde Indígena 

A atenção integral à saúde indígena é composta por um conjunto de ações para a implementação da 

Atenção Primária à Saúde nos territórios indígenas. Estas ações visam promover a proteção, a 

promoção e a recuperação da saúde desses povos de maneira participativa e diferenciada, 

respeitando-se as especificidades epidemiológicas e socioculturais dos povos indígenas e 

articulando saberes no âmbito da atenção. Além disso, contempla também as ações de articulação 

com os serviços de média e alta complexidade de modo a atender integralmente as necessidades de 

saúde dos povos indígenas, assim como o apoio para o acesso desses povos à referida rede de 

serviços. A atenção integral se desdobra em quatro macroprocessos finalísticos conduzidos pelo 

Departamento de Atenção à Saúde Indígena: Vigilância em Saúde, Gestão das Ações de Saúde 

Indígena, Qualificação da Atenção Diferenciada à Saúde Indígena e Articulação Interfederativa.  

2) Saneamento Ambiental e Edificações de Saúde Indígena  

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 Unidades Básicas de Saúde 

Indígena. É formado basicamente por três macroprocessos finalísticos conduzidos pelo 

Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena:  

a) 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; 

b) Desenvolvimento de propostas para saneamento ambiental e estabelecimentos de 

saúde indígena; 

c) Esltabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas, para 

beneficiamento das comunidades, por meio de ampliação de metas de planejamento ou 

medidas de compensação. 

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, 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 2017. É composto 

por seis macroprocessos conduzidos pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena: 

a) Gestão da infraestrutura de tecnologia da informação; 

b) Gestão da logística de transportes; 

c) Gestão da comunicação radiofônica e da telefonia satelital; 

d) Gestão de equipamentos e insumos estratégicos em saúde; 

e) Gestão do Patrimônio.  
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4) Fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

O fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena como 

macroprocesso finalístico refere-se a um conjunto de ações implementadas que visam consolidar e 

garantir a participação da população indígena nos órgãos colegiados de formulação, 

acompanhamento, avaliação e fiscalização do cumprimento das políticas públicas de saneamento, 

edificações e atenção à saúde indígena executadas pela SESAI, por meio dos Conselhos de Saúde 

Indígena. Esse macroprocesso apresenta particularidades e especificidades que devem ser levadas 

em consideração desde o momento do planejamento das ações até a análise de dados, bem como 

quando da execução das ações.  

As peculiaridades de atuação do controle social da saúde indígena apresentam-se como dificuldade 

de acesso às aldeias, grandes distâncias entre aldeias de um mesmo DSEI, áreas geográficas de 

DSEI envolvendo diversos estados ou parte deles, diversidades culturais e linguísticas, processos de 

representação política diferente entre os povos indígenas, aspectos esses distintos daqueles com os 

quais os gestores da administração pública estão acostumados a lidar. Esses fatores são partes 

essenciais no processo de construção de uma gestão democrática e participativa que respeite as 

especificidades culturais e realidades distintas dos povos indígenas. 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; 

A descrição sucinta das principais atividades que compõem os macroprocessos finalísticos da 

SESAI bem como seus respectivos produtos e serviços, clientes e as subunidades responsáveis estão 

demonstrados no quadro A.2.5.1 do Anexo I deste relatório (ver pag. 154). 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

Este item tem por objetivo demonstrar a forma como a SESAI planeja sua atuação ao longo do 

tempo e o seu desempenho em relação ao objetivo e metas para o exercício de 2017. Está 

estruturado em quatro partes. Na primeira parte destaca-se a demonstração do planejamento 

utilizado pela SESAI para cumprir com sua missão, identificando o objetivo, as estratégias e 

resultados alcançados no exercício de 2017. A segunda parte aborda a forma como a SESAI 

acompanhou e monitorou a programação estabelecida no planejamento utilizado. A terceira parte 

trata do desempenho orçamentário, demonstrando a lógica de alocação de recursos adotada para a 

consecução dos resultados previstos no referido exercício, estabelecendo uma relação entre a 

programação e a execução do orçamento bem como as 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. Sua elaboração ocorreu de forma 

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

objetivos, metas, indicadores e iniciativas, 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 

Para operacionalizar as intenções quadrienais expressas no Plano Nacional de Saúde (PNS) tem-se a 

Programação Anual de Saúde (PAS). Trata-se da anualização das metas contidas no PNS 2016‐

2019 e da previsão da alocação dos recursos orçamentários a serem executados no respectivo 

exercício.  
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A participação da Secretaria Especial de Saúde Indígena no PNS 2016-2019 se dá pelo Objetivo 05 

e no PPA 2016-2019, Objetivo 0962, ambos, respondem pela mesma redação: 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. A figura 

5 deste relatório de gestão apresenta a programação definida para o exercício de 2017 segundo a 

Programação Anual de Saúde (PAS). 

Quadro A.3.1.1 – Metas estabelecidas para o exercício de 2017 do Objetivo 05 do Plano Nacional de Saúde (PNS)  

Programação Anual de Saúde 

Objetivo 05: 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 

Descrição Produto/unidade de medida Meta 2017 

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 

Percentual de crianças menores de 5 

anos com esquema vacinal 

completo 

79,5% 

2. Ampliar de 83% 2013 para 90% as gestantes 

indígenas com acesso ao pré-natal 

Percentual de gestantes indígenas 

com acesso ao pré‐natal  
87% 

3. Alcançar 70% das crianças indígenas menores de 1 

ano com acesso às consultas preconizadas de 

crescimento e desenvolvimento 

Percentual de crianças com acesso 

às consultas  55% 

4. Ampliar de 38,6% em 2014 para 60% a cobertura da 

população indígena com Primeira Consulta 

Odontológica Programática 

Percentual da população indígena 

com primeira consulta odontológica 

programática realizada 

50% 

5. Ampliar de 68% em 2014 para 90% as crianças 

indígenas menores de 5 anos acompanhadas pela 

vigilância alimentar e nutricional 

Percentual de crianças indígenas 

menores de 5 anos acompanhadas 

pela vig. Alimentar e nutricional 

80% 

6. Reformar e/ou ampliar 26 Casas de Saúde Indígena 

(CASAI) 

Número de CASAIs com obras de 

reforma/ampliação concluídas 
03 

7. Reformar e/ou ampliar 250 sistemas de 

abastecimentos de água em aldeias 

Número de sistemas reformados 

e/ou ampliados 
53 

8. Implantar 281 sistemas de abastecimento de água em 

aldeias com população acima de 50 habitantes 

Número de sistemas de 

abastecimento de água implantados 
36 

9. Implantar em 148 aldeias a destinação final 

adequada dos dejetos 

Número de aldeias com destinação 

final adequada dos dejetos 
0 

Fonte: PAS/MS 2017 

O foco do Plano Nacional de Saúde 2016-2019 e, por conseguinte, desta Programação Anual de 

Saúde, concentra-se na ampliação da cobertura vacinal e do acompanhamento odontológico, 

alimentar e nutricional, especialmente entre as crianças; na importância dos investimentos no 

tratamento da água e do saneamento básico nas aldeias; e na reforma e ampliação de Casas de 

Saúde Indígena (CASAI), que é um estabelecimento de saúde integrante do SASISUS responsável 

em fornecer um apoio logístico humanizado aos pacientes indígenas encaminhados e referenciados 

pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) das aldeias, que necessitam ser 

atendidos pelo rol de serviços complementares à atenção básica e da média e alta complexidade do 

SUS. 

No entanto, as metas que compõe o referido objetivo em ambos os planos não refletem a totalidade 

das ações executadas pela Secretaria, necessárias para o cumprimento da sua missão institucional. 

Logo, ao promover o alinhamento desses planos com o seu planejamento estratégico, foram 

adotadas um conjunto de estratégias e resultados que melhor traduzem a sua atuação da Secretaria 

diante do cumprimento do seu objetivo e missão conferida em Lei.  

 



26 

 

Assim, o Plano Estratégico da SESAI, iniciado no exercício de 2015, e posteriormente com 

vigência quadrienal 2016-2019, passou a ser o instrumento central de planejamento para o período e 

norteador da implementação de um conjunto mínimo das iniciativas de gestão no Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), explicitando não só os compromissos de governo assumidos 

pela Secretaria nos planos PPA e PNS, mas também ampliando o seu conjunto de ações para o 

alcance do seu objetivo estratégico. Trata-se da construção de uma agenda estratégica que 

minimamente nortea a execução de todas as unidades da SESAI.   

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

Distritais de Saúde Indígena (PDSI 2016-2019). Homologados em dezembro de 2016, os referidos 

planos distritais foram estruturados como base nos resultados nacionais, oriundos do planejamento 

estratégico; e resultados específicos do DSEI, que levam em conta as especificidades de cada 

território.  

Desta forma, o desempenho alcançado pela SESAI no exercício de 2017 será demonstrado com 

base no seu planejamento estratégico, o qual já contempla as metas do Plano Nacional de Saúde, 

que também são as as mesmas do Plano Plurianual.      

Apesar do exercício de 2017 ter sido marcado por sucessivas mudanças na condução da SESAI, 

tanto no âmbito da unidade central, como também nos DSEI, conforme mencionado no item 1 deste 

relatório, tal fato não inviabilizou que ocorresse a revisão do planejamento estratégico para o ciclo 

de 2017-2019. Partindo-se de um diagnóstico dos resultados observados no exercício de 2016 e um 

conjunto de diretrizes e prioridade da atual gestão, dirigentes e representantes das áreas técnicas do 

nível central reuniram-se com o propósito de revisar o Plano Estratégico da SESAI, afim de torná-lo 

mais eficiente, eficaz e, sobretudo, efetivo, considerando a conjuntura político-econômica do país, a 

capacidade instalada das unidades e a complexidade e heterogeneidade peculiares das atividades 

que envolvem as ações de atenção à saúde indígena.  

O Plano Estratégico da SESAI foi estruturado em 54 resultados esperados para o período 2017-

2019, vinculados a dez eixos estratégicos que buscam alcançar um único objetivo, conforme a 

ilustração gráfica da figura 5 deste relatório de gestão. Para o exercício de 2017 foram programados 

39 resultados estratégicos.     
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Figura 5 – Estrutura do Plano Estratégico da SESAI 2017-2019 

 

Fonte: CGPO 

* Meta PPA 2016-2019/ PNS 2016-2019 
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3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício 

A implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) 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 à população indígena voltados 

para proteção, promoção e recuperação da saúde desses povos por meio de ações de atenção integral 

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

sanitária da população de cada Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), em consonância com as 

políticas e programas do Sistema Único de Saúde, que ao mesmo tempo garanta o exercício da 

cidadania por essa população.  

O cuidado preconizado neste objetivo tem como foco a família indígena, cujas necessidades de 

saúde são atendidas mediante ações intersetoriais, com vistas a garantir a integralidade na atenção. 

Logo, para atingir tal cumprimento mister se faz a qualificação das ações e equipes de saúde 

indígena que atuam nos DSEI/SESAI e a ampliação das articulações interfederativa e intersetoriais 

com vistas à integralidade das ações de atenção a saúde.  

Confome já mencionado em itens anteriores a SESAI procura cumprir como sua missão 

promovendo a atenção à saúde dos povos indígenas, por meio do aprimorando das ações de atenção 

básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os saberes 

tradicionais, e articulando-se com os demais gestores do SUS para prover ações complementares e 

especializadas, com controle social. Alguns fatores impactaram negativamente no alcance desse 

objetivo tais como a rotatividade e a baixa qualificação dos profissionais de saúde e saneamento; as 

mudanças de gestão em diversos DSEI; o quadro limitado de pessoal e inexecução total ou parcial 

dos contratos pelas empresas contratadas; a precariedade das instalações dos distritos com falta de 

equipamentos adequados para desenvolvimento de projetos e encaminhamento de processos e a 

baixa disponibilidade de transporte para as equipes realizarem às atividades regulares em área 

(principalmente a fiscalização de obras e o monitoramento da qualidade da água nas aldeias). Além 

disso, houve restrição orçamentária ao longo do exercício, exigindo que algumas ações fossem 

priorizadas em detrimento de outras. Daí decorre a necessidade da realização de ampla discussão 

para redefinição dos resultados do planejamento estratégico da SESAI, quando foram incluídos 

alguns resultados e retirados outros que foram identificados como não prioritários. Esse 

planejamento foi ratificado pelos DSEI e deverá direcionar as ações de saúde da SESAI até o 

exercício de 2019.  

Mas, se por um lado riscos impactaram diretamente no objetivo estratégico da SESAI, por outro 

lado, adequações na estrutura tecnológica foram realizadas no sentido de tornar mais eficiente o 

monitoramento dos resultados, tais como o fortalecimento do sistema SIASI como ferramenta de 

gestão da informação oficial da SESAI. Todos os DSEI foram instruídos quanto à importância da 

notificação dos dados de saúde no sistema, inclusive através do envio de Nota Técnica sobre 

Diretrizes, além do lançamento do Painel SIASI, já em funcionamento em todos os distritos. Essa 

ferramenta funciona como um aplicativo dinâmico e interativo de visualização dos dados inseridos 

no SIASI. Outra ferramenta importante para fomentar as notificações é o Sistema de Informação 

Estratégica do Ministério da Saúde (SIEST). Esse sistema capta dados do SIASI e os transforma em 

tabelas e infográficos de fácil visualização, tornando mais prática, ágil e eficiente as tomadas de 

decisão sobre saúde nos DSEI e no nível central.  

Também destaca-se a ampliação do quadro técnico na SESAI central, que passou a participar cada 

vez mais do desenvolvimento das atividades do Serviço de Saneamento Indígena (SESANI), seja na 

elaboração de projetos e contratos de manutenção, seja no acompanhamento das obras por meio de 

relatórios mensais; a presença mais efetiva desta equipe nos Distritos por meio das viagens de apoio 

e supervisão; e o fortalecimento da articulação do DSESI com outros órgãos das esferas federal, 

estadual e municipal na condução de ações de saneamento e edificações que intersecionam as 

competências destes órgãos (FUNAI, IBAMA, ANVISA, Minist. da Defesa, DNIT, Casa Civil, 
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FUNASA, Minist. do Desenvolvimento Social, Secretarias Municipais, Prefeituras, vigilâncias 

sanitárias, etc). 

Para atingir o objetivo estratégico da SESAI foram adotadas dez 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 e logística para execução das ações de saúde indígena nos 

DSEI; 

4. Provimento de equipamentos e insumos estratégicos em saúde para execução das ações 

de saúde indígena nos DSEI; 

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

SUS; 

6. Fortalecimento da cultura de planejamento e gestão da informação; 

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

recursos e efetividade das ações em saúde; 

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

respeitando as especificidades dos povos indígenas; 

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

das ações de atenção a saúde indígena; 

10. Ampliação da efetividade do controle social em acompanhar e fiscalizar a Politica 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI). 

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 as estratégias procurou-se, dentro do possível, demonstrar o 

desempenho alcançado de modo regionalizado de acordo com a extensão territorial de abrangência 

dos DSEI, especialmente os resultados relacionados com atenção à saúde indígena.  

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 

remete-se ao fortalecimento da vigilância em saúde dos povos indígenas e à gestão das ações de 

saúde indígena. Entende-se vigilância em saúde como o conjunto de ações que garantam a 

integralidade da atenção primária à saúde da população indígena. Essas ações envolvem práticas e 

processos de trabalho visando à vigilância da situação de saúde da população indígena, à detecção 

oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde, a vigilância, 

prevenção e controle dos agravos e das doenças e à promoção da saúde dos povos indígenas, 

visando contribuir para a superação dos fatores que tornam os povos indígenas vulneráveis aos 

agravos à saúde. Já a gestão das ações de saúde indígena refere-se, principalmente, à gestão das 

entradas das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena em área, à organização do serviço dessas 

Equipes e dos trabalhadores das DIASI dos DSEI e se materializa no quantitativo e na qualidade 

dos atendimentos realizados pelos profissionais de saúde indígena. No planejamento das ações, é 

importante considerar as diferenças situacionais, ambientais, tecnológicas, sociais e antropológicas, 

observar as especificidades étnicas, culturais e epidemiológicas dos povos indígenas e respeitar as 

concepções, valores e práticas relativas ao processo saúde-doença de cada sociedade indígena, 

conforme a Política Nacional de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI).  
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Nesse intuito, o DASI tem se pautado por promover o protagonismo indígena em suas ações, em 

estreita parceria com os DSEI para planejamento de metas e ações de saúde. 

Essa estratégia foi fomentada, também, no sentido de fortalecer a notificação nos Sistemas Oficiais, 

em especial o SIASI, de modo a viabilizar que o planejamento, as decisões e as ações dos gestores e 

das EMSI não se baseiem em dados subjetivos, conhecimentos ultrapassados ou conjecturas, além 

de garantir a alocação consciente e responsável dos recursos. Nesse escopo, para avaliação dos 

resultados estratégicos e monitoramento dos indicadores de saúde da SESAI, o SIASI foi utilizado 

como fonte principal. 

Os principais resultados de atenção à saúde primária pactuados no Planejamento Estratégico da 

SESAI estão demonstrados no quadro A.3.1.1.1 deste relatório e referem-se a: 

1. Crianças menores de 5 anos com acompanhamento alimentar e nutricional  realizado; 

2. Gestantes com acompanhamento alimentar e nutricional realizado; 

3. Gestantes com 4 consultas ou mais de pré-natal;  

4. Óbitos materno investigados; 

5. Óbitos infantis investigados; 

6. Crianças menores de 5 anos com esquema vacinal completo, de acordo com o 

calendário indígena de vacinação; 

7. Redução da taxa de suicídio na população indígena nos 16 DSEI com maior 

incidência; 

8. Cobertura da população indígena com primeira consulta odontológica programática 

realizada; 

9. Redução da Incidência Parasitária Anual de Malária na área indígena da região 

amazônica; 

10. Redução do Coeficiente de Incidência de Tuberculose na População Indígena; 

11. Crianças indígenas menores de 01 ano com acesso às consultas preconizadas de 

Crescimento e Desenvolvimento. 

Além desses resultados, são monitorados também indicadores importantes tais como taxa de 

mortalidade infantil, doenças em eliminação, distribuição de testes rápidos de sífilis, hepatites B, C 

e HIV.  

Outros aspectos importantes trabalhados nessa estratégia referem-se às ações de educação 

permanente dos profissionais de saúde indígena para atuação em contextos interculturais, que 

constitui uma diretriz estratégica da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(PNASPI), necessária para a efetivação da atenção diferenciada; o Programa Mais Médico; e as 

expedições para atendimentos de média e alta complexidade no território indígena de 2 DSEI 

realizadas em parceria com o Ministério da Defesa e os Expedicionários da Saúde-EDS. 

No exercício de 2017 foram realizados 3.718.308 atendimentos de saúde para uma população de 

760.084 indígenas que vivem em Terras e Territórios Indígenas assistidas pelos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas – DSEI. Esse número é mais que 3 vezes o total de atendimentos de 2014 e, 

quando comparado ao exercício de 2016, nota-se um aumento de 28% no número de atendimentos 

conforme ilstrução gráfica da Figura 6.  
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Figura 6 - Número de atendimentos de saúde realizados em todos os DSEI por ano. Brasil, 2014 a 2017. 

 
Fonte: SIASI. jan. 2018 

Ressalta-se que se considera um atendimento o encontro entre o profissional de saúde e o usuário e 

é contabilizado o número de atendimentos por pessoa, independentemente do número de 

procedimentos realizados pelo profissional de saúde.  

Quanto aos atendimentos por faixa etária, a Figura 7 mostra que a faixa mais coberta é a de crianças 

de 0 a 4 anos, o que coaduna com a estratégia prioritária da SESAI, referente à saúde das crianças 

indígenas. Em 2017, foram realizados 857.256 atendimentos para crianças de 0 a 4 anos, 482.133 

atendimentos para crianças de 5 a 9 anos, 640.925 atendimentos para jovens de 10 a 19 anos, 

624.490 atendimentos para pessoas de 20 a 29 anos, 780.142 atendimentos para pessoas de 30 a 59 

anos e 332.457 atendimentos para pessoas com 60 anos ou mais. 

Figura 7. Número de atendimentos de saúde realizados em todos os DSEI por ano e faixa etária. Brasil, 2014 a 2017. 

 
  Fonte: SIASI. jan. 2018. 

 

Ao analisar a média de atendimentos proporcionalmente no exercício de 2017, conforme 

apresentado na Figura 8 deste relatório, nota-se que a faixa etária de 10 a 19 anos é a menos 

coberta, com 10,05% dos atendimentos, seguido da faixa etária de 30 a 59 anos, com 12,68% dos 

atendimentos e das faixas etárias de 5 a 9 e de 20 a 29 anos, com 14,07% e 14,2% dos atendimentos 

respectivamente. As faixas etárias com maior cobertura são as de 60 anos ou mais, com 21,51% e a 

de 0 a 4 anos, com 27,48% dos atendimentos. 
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Figura 8. Proporção de atendimentos de saúde realizados em todos os DSEI por ano e faixa etária. Brasil, 2017. 

 
Fonte: SIASI. jan. 2018. 

 

Quanto à análise de cada Distrito, destaca-se que o DSEI Minas Gerais e Espírito Santo foi o que 

alcançou a maior média de atendimentos por pessoa, seguido do DSEI Guamá-Tocantins e do DSEI 

Cuiabá.   

Destaca-se que utiliza-se a média de atendimentos devido ao fato de que uma pessoa pode ser 

atendida mais de uma vez no período analisado. Os DSEI Maranhão, Tocantins e Leste de Roraima 

não têm dados de atendimentos notificados, conforme ilustração gráfica da Figura 9.  
 

Figura 9. Média de atendimentos de saúde realizados por pessoa em cada DSEI. Brasil, 2017. 

 
Fonte: SIASI. jan. 2018. 

 

Ao analisar o número de atendimentos realizados por mês, nota-se que há uma sazonalidade 

repetida anualmente em que o mês com o maior número de atendimentos é maio e os meses com 

menor número de atendimentos são dezembro e janeiro. Essa constatação pode ser explicada pelo 

fato de que abril é o mês do MVPI e que esta ação concentra um grande número de atendimentos, 

os quais são geralmente notificados em maio. Além disso, dezembro e janeiro são meses com 

feriados prolongados, o que pode explicar a baixa de atendimentos e de notificações.  
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O mês de dezembro de 2017, por exemplo, teve uma grande baixa de atendimentos, os quais, 

provavelmente, ainda serão notificados nos meses posteriores. 

No caso do número de atendimentos por categoria profissional, destaca-se que os profissionais que 

mais realizaram atendimentos à população indígena foram os auxiliares técnicos de enfermagem 

(1.492.222 atendimentos em 2017), seguidos dos enfermeiros (1.142.577 atendimentos em 2017) e 

dos AIS (652.737 atendimentos em 2017), conforme ilustração gráfica da Figura 10. Nota-se ainda 

que os atendimentos realizados por médicos triplicaram em 3 anos (comparando-se 2014 com 

2017). 

Figura 10. Número de atendimentos de saúde realizados em todos os DSEI por ano e categoria profissional. Brasil, 

2014 a 2017. 

 
Fonte: SIASI. jan. 2018. 

A maior limitação do Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI) para implementação das 

ações foi a redução de profissionais disponíveis, uma vez que grande parte das ações exige 

deslocamentos e viagens, além de tempo de dedicação a atividades de planejamento e 

monitoramento com um nível maior de complexidade. Outra dificuldade encontrada foi a 

rotatividade de profissionais apoiadores o que, em alguns casos, resultou na descontinuidade das 

atividades pactuadas com os demais entes ou de processos de trabalho internos. 

Dentre as principais ações a serem desenvolvidas em 2018 para mitigar as dificuldades encontradas 

na estratégia adotada pela unidade, destacam-se: 

 Providenciar a elaboração e emissão de relatórios sistemáticos para subsidias às análises 

técnicas/gerenciais dos DSEI e DASI; 

 Reiterar a pactuação para atualização e cumprimento do fluxo da informação junto aos 

Coordenadores dos DSEI e Chefes de DIASI;  

 Apoiar os DSEI em capacitações sobre qualificação das informações; 

 Fortalecer o monitoramento dos DSEI com maior déficit nutricional e mortalidade infantil; 

 Fortalecer as parcerias com instituições externas (Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário - MDSA, FUNAI, UNICEF, Organização Pan Americana da Saúde - OPAS); 

 Fortalecer as ações intra-ministerial e intersetorial (SAS, SVS e outras áreas do Ministério 

da Saúde);  
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 Acompanhamento da Agenda Integrada de Saúde da Criança com o desenvolvimento de 

indicadores de processo, desempenho e impacto com o intuito de fomentar ações de saúde 

mais efetivas nos territórios; 

 Organização de diretrizes, parâmetros e critérios para a qualificação dos processos de 

trabalho das equipes técnicas dos DSEI; 

 Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde no contexto indígena em 

parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE); 

 Contribuir com projetos de aproximação entre os profissionais de saúde e os cuidadores 

indígenas para valorização das práticas tradicionais; 

 Fortalecer atividades de educação permanente nos DSEI; 

 Fomentar a elaboração de projetos comunitários e intersetoriais de promoção do bem viver 

indígena nos DSEI; 

 Acompanhar e apoiar o Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI) na realização 

de aquisições centralizadas de materiais, equipamentos e medicamentos imprescindíveis 

para a realização das ações de saúde nos DSEI; 

 Articular e integrar ações nas três esferas de gestão, com intuito de garantir a integralidade 

da atenção à saúde dos Povos Indígenas; 

 Estabelecer diretrizes e critérios de qualificação para atuação em contexto intercultural; 

 Estimular e apoiar os Distritos Sanitários Especiais Indígenas nas capacitações e 

implementação da estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) 

como protocolo de atendimento à saúde da criança; 

 Realizar projetos com parceiros institucionais para proporcionar soluções tempestivas e 

sustentáveis de problemas de saúde em terras e territórios indígenas. 

Quadro A.3.1.1.1 – 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 2017 

Descrição Programado Executado (%) 

R.1. 80% das crianças menores de 5 anos com acompanhamento 

alimentar e nutricional  realizado.             

(Meta PPA / PNS 2016-2019) 

80% 67,9% 84,9% 

R.2. 75% de gestantes com acompanhamento alimentar e nutricional 

realizado. 
75% 65,4% 87,17% 

R.3*. 50% de aldeias com notificação de Doença Diarreica Aguda 

(DDA) em todas as semanas epidemiológicas no SIASI Web. 
- - - 

R4*. 50% de aldeias com notificação de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) em todas as semanas epidemiológicas no SIASI Web. 
- - - 

R.5**. Acesso ao pré-natal ampliado para 55% das gestantes com 4 

consultas ou mais. (Meta PPA / PNS 2016-2019) 
55% 46,2% 84,1% 

R.6. 65% dos óbitos maternos investigados. 65% 87,5% 134,62% 

R.7. 70% dos óbitos infantis investigados. 70% 68,0% 97,15% 

R.8. 79,5% das crianças menores de 5 anos com esquema vacinal 

completo, de acordo com o calendário indígena de vacinação.  

(Meta PPA / PNS 2016-2019) 

79,5% 80,6% 101,37% 

R.9. Reduzir em 4% a taxa de suicídio na população indígena nos 16 

DSEI com maior incidência (linha de base – média da taxa de incidência 

de 2013 A 2015 dos DSEI prioritários: 29,34/100.000hab). 

-4% -12,2% 316,8% 

R.10. 50% de cobertura da população indígena com primeira consulta 

odontológica programática realizada.                        

(Meta PPA / PNS 2016-2019) 

50% 25,5% 50,93% 
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R.11. Incidência Parasitária Anual de Malária reduzida em 25% na área 

indígena da região amazônica (Linha de base 2014: IPA 77,6 casos/1000 

habitantes). 

25% 25,07% 100,26% 

R.12. Coeficiente de Incidência de Tuberculose na População Indígena 

reduzido em 3,5% (linha de base em 2015: 99,72/100.000 habitantes). 
3,5% -48,45% 1.384% 

R.13*. 50% trabalhadores da EMSI / DIASI qualificados para o trabalho 

em contextos interculturais. 
- - - 

R.14*. 100% Trabalhadores de EMSI /DIASI qualificados para 

aperfeiçoamento do trabalho em saúde. 
- - - 

R.15*. 50% dos DSEI com projetos de valorização de saberes e práticas 

tradicionais de saúde implementados. 
- - - 

R.16. 55% das Crianças indígenas menores de 01 ano com acesso às 

consultas preconizadas de Crescimento e Desenvolvimento.  

(Meta PPA / PNS 2016-2019) 

55% 12,25% 22,27% 

R.17*. Ampliar em 25% a oferta de diagnóstico por Teste Rápido para 

Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e HIV (Linha de Base 2015: 470.612 

Testes Rápidos). 

- - - 

Fonte: DASI. * Resultados Estratégicos não avaliados em 2017 em razão da revisão do Planejamento Estratégico da 

SESAI. ** Resultado revisado para 4 consultas ou mais. A meta PPA considera gestante com no mínimo uma consulta.  

1. Crianças menores de 5 anos com acompanhamento alimentar e nutricional  realizado (R.1) 

Este resultado se alinha à meta estabelecida no PPA 2016-2019. O percentual de execução referente 

ao resultado das crianças menores de 05 anos com acompanhamento alimentar e nutricional 

realizado no período de 01/01 a 31/12/2017 foi de 67,9% (63.288 crianças   menores de 5 anos 

foram acompanhadas do total de 93.157), correspondendo a 84,9% da meta nacional pactuada 

(dados de 34 DSEI, Fonte: SIASI, extraídos em 09/02/2018, sujeitos a atualização). Ao analisar o 

percentual de alcance por DSEI, foi possível observar que 44,1% dos distritos atingiram ou 

superaram a meta pactuada, conforme tabela de desempenho abaixo.  

 
Fonte: DASI 

Ao realizar a análise do desempenho dos DSEI por Região, observa-se que apenas 11,8% dos 

Distritos executaram menos que 50% da meta. A região Norte, com 19 Distritos, foi a que teve 

menor representação de suas unidades dentro desse intervalo (10,5% dos DSEI), apesar das 

dificuldades de acesso e logísticas quando comparada às demais regiões. 

De acordo com os relatórios enviados pelos Distritos, as principais ações que oportunizaram o 

resultado obtido foram: apoio direcionado às Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena - EMSI, 

qualificação profissional e gestão, com ênfase para apoio direcionado às equipes multidisciplinares 

de saúde indígena - EMSI, visto que 22 DSEI informaram que a mesma foi essencial para o alcance 

apresentado.  

Quanto ao apoio direcionado às EMSI, os DSEI deram ênfase à suplementação de micronutrientes, 

às visitas técnicas e/ou matriciamento realizada pela equipe da Divisão de Atenção à Saúde 

Indígena – DIASI a fim de prestar apoio técnico e apoiar na organização dos processos de trabalho 
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das EMSI, promoção de ações de educação permanente e educação em saúde, ampliação do quadro 

de nutricionistas, realização de treinamentos em serviço sobre técnicas antropométricas, 

fortalecimento da gestão de alguns polos base, inclusão do profissional de nutrição nas capacitações 

em Estratégia Atenção Integrada à Saúde da Criança – AIDPI. 

Algumas estratégias coordenadas pelo nível central contribuíram com o aumento da meta ao 

comparar com a meta do exercício de 2016:  

 Realização da oficina da Agenda Integrada de Ações de Saúde da Criança Indígena – SESAI 

e Secretaria de Atenção à Saúde - SAS com o compromisso dos DSEI para redução da 

mortalidade infantil por causas evitáveis por meio de ações de qualificação da assistência e 

promoção à saúde; 

 Realização de reunião com as referências técnicas de Vigilância Alimentar e Nutricional - 

VAN dos 34 DSEI; 

 Desenvolvimento do “Painel SIASI”, ferramenta que apresenta relatórios dinâmicos e 

interativos a partir do banco local, auxiliando os DSEI no monitoramento e avaliação dos 

indicadores de VAN. Essa ferramenta é gerenciada pela Divisão de Gestão da Informação da 

Saúde Indígena - DGISI/DGESI; 

 Fortalecimento de parcerias com instituições envolvidas com a temática (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA e Fundo das Nações Unidas para a Infância - 

UNICEF); 

 Em parceria com o UNICEF e SAS, a SESAI realizou a “Oficina para o desenvolvimento de 

competências de famílias indígenas para o direito à Segurança Alimentar e Nutricional e 

combate a mortalidade infantil indígena" em 5 Distritos prioritários da Agenda Integrada de 

Saúde da Criança Indígena; e 

 Implantação da Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com micronutrientes 

(vitaminas e minerais) em pó – NutriSUS em 20 DSEI para prevenção de carências 

nutricionais. 

Contudo 19 DSEI (Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Amapá e Norte do Pará, 

Araguaia, Bahia, Ceará, Guamá-Tocantins, Interior Sul, Leste de Roraima, Litoral Sul, Manaus, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Solimões e Afluentes, Pernambuco, Tocantins, Xingu e 

Yanomami) não alcançaram a meta estabelecida devido a alguns fatores que dificultaram a 

realização das ações. Dentre as principais dificuldades apontadas encontra-se: problemas 

relacionados ao SIASI e demais sistemas do Ministério da Saúde; insumos e equipamentos e 

logística para entradas em área, com ênfase para a SIASI e demais sistemas do Ministério da Saúde, 

visto que 15 DSEI (44,1%) informaram que essa ação influenciou/impossibilitou a obtenção do 

resultado.  

Entre os problemas relacionados ao SIASI e demais sistemas do Ministério da Saúde, destacam-se: 

a ausência ou quantidade insuficientes de digitadores e/ou equipamentos; resistência e dificuldade 

por parte de alguns profissionais de saúde para inserir dados no sistema; incompatibilidade dos 

dados locais comparados aos dados do nível central; subnotificação de informações e informações 

centralizadas nos polos base não possibilitando o acesso a outros polos. 

Apesar de não ter atingido a meta nacional pactuada, o alcance da cobertura de acompanhamento 

foi de 84,9% das crianças menores de 05 anos. Ao comparar com os dados de acompanhamento 

realizado nos anos de 2016 e 2017, observa-se um incremento de 3,1% de crianças acompanhadas 

(2017: 67,9% e 2016: 65,89%). 
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Deste modo, reforça-se a necessidade de se manter o acompanhamento e monitoramento nutricional 

da população assistida e o fomento a inserção e qualificação dos dados no SIASI para que os 

distritos tenham subsídios de planejamento da atenção nutricional e das ações relacionadas à 

promoção da saúde. 

2. Gestantes com acompanhamento alimentar e nutricional realizado (R.2) 

O percentual de execução referente ao resultado de gestantes com pelo menos um acompanhamento 

alimentar e nutricional realizado no período de janeiro a dezembro de 2017 foi de 65,4% (12.055 

gestantes foram acompanhadas de 18.4391), correspondendo a 87,17% da meta nacional pactuada. 

O DSEI Xingu não registrou informações no SIASI.  

Ao analisar o percentual de alcance por DSEI, foi possível observar que 52,9% dos Distritos 

atingiram ou superaram a meta pactuada, conforme tabela de desempenho abaixo. 

 
Fonte: DASI 

Nota-se ainda que apenas 20,6% dos Distritos executaram menos que 50% da meta. A região Norte, 

com 19 Distritos, foi a que teve a menor representação (15,8%) de suas unidades dentro desse 

intervalo, sendo os desempenhos dos DSEI que não alcançaram: Alto Rio Juruá-35,30%, Alto Rio 

Negro-41,72% e Alto Rio Purus-32,46%. 

Apesar das dificuldades de acesso e logísticas quando comparada às demais regiões, destaca-se que 

57,9% (11), dos 19 distritos da Região Norte, alcançaram um percentual de desempenho ≥ 100,0% 

(Alto Rio Solimões, Amapá e Norte do Pará, Guamá-Tocantins, Manaus, Médio Rio Purus, Médio 

Rio Solimões e Afluentes, Parintins, Porto Velho, Tocantins, Vale do Javari e Vilhena). 

De acordo com os relatórios enviados pelos Distritos, as principais ações que oportunizaram o 

resultado obtido foram: apoio direcionado às EMSI (47%), qualificação do profissional (41,1%) e 

SIASI e demais sistemas do Ministério da Saúde (29,4%) e com ênfase para Apoio direcionado às 

EMSI, visto que 16 DSEI (47,05%) informaram que a mesma foi essencial para o alcance 

apresentado.  

Com intuito de qualificar os profissionais em VAN, se destacaram as atividades de aprimoramento 

e realização de oficinas técnicas de promoção da alimentação e incentivo ao consumo de alimentos 

regionalizados, capacitação das EMSI para qualificar os acompanhamentos e a assistência às 

gestantes indígenas, capacitação específica para Agente Indígena de Saúde - AIS sobre a 

importância da avaliação do estado nutricional, o fomento e importância da avaliação dos 

indicadores de saúde em cada polo base e produção de material técnico com as diretrizes dos 

                                                           
1 Fonte: SIASI, extração em 31/01/2018. Dados de 33 DSEI, sujeitos a atualização. 

REGIÃO 0%  - 49,9% 50%  a 99,9%
Igual ou 

>100%

TOTAL DSEI 

POR REGIÃO

CENTRO - OESTE 1 1 4 6

PERCENTUAL_CENTRO - OESTE 16,7 16,7 66,7

NORDESTE 2 2 2 6

PERCENTUAL_NORDESTE 33,3 33,3 33,3

NORTE 3 5 11 19

PERCENTUAL_NORTE 15,8 26,3 57,9

SUL - SUDESTE 1 1 1 3

PERCENTUAL_SUL - SUDESTE 33,3 33,3 33,3

TOTAL DSEI POR DESEMPENHO 7 9 18 34

PERCENTUAL DSEI POR 

DESEMPENHO
20,6 26,5 52,9

DESEMPENHO DSEI POR REGIÃO
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programas de saúde da mulher e criança. Sobre o sistema de informação, especificamente o SIASI, 

é importante destacar que é possível por meio dele monitorar o estado nutricional dos indivíduos 

atendidos na pela EMSI em todas as fases do curso da vida, apoiando os profissionais e gestores no 

diagnóstico local e oportuno dos agravos alimentares e nutricionais, bem como avaliação das metas 

pactuadas. No que tange à inserção do dado no módulo de VAN, destaca-se a unificação das fichas 

de acompanhamento da gestante do Programa de Saúde da Mulher com o Programa de Vigilância 

Alimentar e Nutricional, o que reduz o número de fichas a ser preenchida, bem como a necessidade 

de digitador específico para o programa trabalhando a inserção mensalmente, além do aumento do 

número de polos inserindo as informações. 

Com vistas ao apoio direcionado às EMSI, realizado através de matriciamento em campo ou na sede 

do DSEI, com intuito de organizar os processos de trabalho e sensibilizar os profissionais sobre a 

importância da qualidade dos dados inseridos no sistema de informação. A atuação em conjunto 

com outras áreas programáticas, principalmente saúde da criança e da mulher colaboraram com o 

apoio às equipes, aumentando o vínculo com a comunidade. 

As estratégias coordenadas pelo nível central mencionadas no resultado anterior, com exceção da 

implantação da Estratégia  NutirSUS, também contribuíram com o aumento da meta em 2017. 

De acordo com os relatórios enviados pelos Distritos, as principais fragilidades que refletiram no 

resultado obtido foram: dificuldade de acesso às aldeias devido à sazonalidade do volume dos rios 

da região amazônica (DSEI da região norte); transporte, com relato de dificuldade com a 

disponibilização do veículo oficial, frota insuficiente e falta/insuficiência de combustível no final do 

mês e redução dos contratos de hora voo; e quantidade insuficiente de equipamentos 

antropométricos, principalmente de balanças portáteis, alguns equipamentos adquiridos não são 

adequados para a realidade local e ainda, há falta de contrato de manutenção dos equipamentos.   

Apesar de não ter atingido a meta nacional pactuada, o alcance de acompanhamento apresentado foi 

de 87,17% superando o apresentado no exercício de 2016, que teve um alcance de 49,63%. 

3. Gestantes com 4 consultas ou mais de pré-natal (R.5) 

Este resultado se alinha à meta estabelecida no PPA 2016-2019. O percentual de execução referente 

ao resultado “Acesso ao pré-natal ampliado para 55% das gestantes com 4 consultas ou mais” no 

período de janeiro a setembro de 2017 foi de 46,2% (6.855 gestantes com 4 ou mais consultas entre 

as 14.8222 mulheres que tiveram gestações finalizadas no período) correspondendo a 84,1% da 

meta nacional pactuada. Observa-se também que, 23,9% (3.536) das gestantes avaliadas tiveram 

acesso a 06 ou mais consultas. O DSEI Xingu não registrou informações no sistema. 

Para computo desse resultado, são consideradas consultas de pré-natal apenas as realizadas por 

enfermeiros ou médicos.  

Ao analisar o percentual de alcance por DSEI, foi possível observar que 52,9% dos Distritos 

atingiram ou superaram a meta pactuada, conforme tabela desempenho abaixo.  

                                                           
2 Fonte: SIASI. Jan. 2018. Dados de 33 DSEI sujeitos a atualização. 
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Fonte: DASI 

De acordo com os relatórios enviados pelos Distritos, as principais ações que oportunizaram o 

resultado obtido foram: apoio direcionado às equipes multidisciplinares, qualificação profissional e 

apoio da gestão, com ênfase para o apoio às equipes multidisciplinares, visto que 22 DSEI 

informaram que a mesma foi essencial para o alcance apresentado. As atividades de apoio às 

equipes que realizam a assistência à saúde nas comunidades indígenas por meio de reuniões, 

discussões e/ou visita técnica dos profissionais da sede do DSEI proporcionam troca de 

experiências, discussão de caso e educação permanente de forma geral, aproximando os 

profissionais que executam dos que programam as ações. Ações melhor programadas, insumos e 

equipamentos adquiridos conforme a necessidade e profissionais atualizados quando aos protocolos 

são algumas consequências dessas atividades.  

Contudo 16 DSEI (Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Amapá e Norte do 

PA, Bahia, Guamá-Tocantins, Interior Sul, Leste de RR, Litoral Sul, Manaus, Mato Grosso do Sul, 

Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Xingu e Yanomami) não atingiram a meta 

estabelecida. Alguns desses DSEI informaram que, de acordo com monitoramento por meio de 

planilhas, apresentam um percentual muito maior que o apresentado no SIASI. Entretanto, 

conforme foi informado aos Distritos desde o início de 2017, apenas os dados inseridos no sistema 

foram considerados. As principais dificuldades apontadas encontram-se nas seguintes áreas: falta de 

logística para entradas das equipes, recursos humanos insuficientes e estrutura física inexistente ou 

inadequada, com ênfase para as duas primeiras dificuldades, visto que 14 DSEI informaram que 

esses itens influenciaram no desempenho desse resultado.  Os DSEI da região norte foram os que 

mais informaram dificuldades na disponibilização de transporte e combustível suficientes para 

manutenção das entradas e trocas de equipe conforme necessário. 

Ao realizar a análise por região, observa-se que a região nordeste foi a que apresentou melhor 

desempenho, sendo que 83,3% (5) dos DSEI atingiram e/ou superaram a meta e 0% de DSEI que 

executou menos que 50%. A região Norte, além de possuir mais Distritos (19 DSEI), é a região que 

concentra as comunidades com as maiores dificuldades de acesso. 

Até 2016 o monitoramento dos dados de consulta de pré-natal foi realizado por meio de planilhas, o 

que indica fragilidade nas informações apresentadas até esse período. Com o intuito de qualificar 

essas informações, a partir de 2017 houve o fomento à utilização do sistema para registro, 

acompanhamento e avaliação desses dados. Assim, considerando que os dados da linha de base 

desse resultado não são provenientes de sistema de informações, no segundo semestre de 2017 foi 

realizada uma revisão das metas previstas para o mesmo, o que dificulta também a comparação com 

o alcance do ano anterior.   

A ampliação da oferta de consultas conforme o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde 

sem interferência nas práticas e cuidados tradicionais, as dificuldades de capacitar os trabalhadores 

DESEMPENHO DSEI POR REGIÃO

REGIÃO 0%  - 49,9% 50%  a 99,9% Igual ou >100%
TOTAL DSEI 

POR REGIÃO

CENTRO - OESTE 1 1 4 6

PERCENTUAL_CENTRO - OESTE 16,7 16,7 66,7

NORDESTE 0 1 5 6

PERCENTUAL_NORDESTE 0,0 16,7 83,3

NORTE 7 4 8 19

PERCENTUAL_NORTE 36,8 21,1 42,1

SUL - SUDESTE 1 1 1 3

PERCENTUAL_SUL - SUDESTE 33,3 33,3 33,3

TOTAL DSEI POR DESEMPENHO 9 7 18 34

PERCENTUAL DSEI POR 

DESEMPENHO
26,5 20,6 52,9



39 

 

para atuação em contexto intercultural e a falta de estudos comparativos em relação aos desfechos 

das gestações de mulheres que tiveram acompanhamento apenas por cuidadores tradicionais durante 

a gestação, que tiveram acompanhamento apenas por profissionais considerados habilitados ou de 

forma mista, ainda são desafios a serem superados. 

No PPA 2016-2019, o percentual de execução referente à meta “Ampliar de 83% em 2013 para 

90% as gestantes indígenas com acesso ao pré-natal”, segundo informações extraídas em 

29/01/2018 do Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), entre janeiro a 

setembro de 2017, foi de 79,9% (11.847 de 14.822 mulheres tiveram suas gestações finalizadas) de 

gestantes que receberam pelo menos 01 consulta de pré-natal. Quando realizada a avaliação desse 

percentual em relação ao previsto para 2017 (87%), o desempenho é de 91,8%. 

A meta atual do PPA considera como acesso ao serviço, pelo menos 01 consulta de pré-natal. 

Entretanto, entende-se que 01 consulta apenas é insuficiente para uma avaliação de acesso de forma 

qualificada. Dessa forma, após revisão do planejamento estratégico realizada pela secretaria, a partir 

de 2018 a redação e o monitoramento do resultado estratégico considerará o recorte mínimo de 04 

consultas de pré-natal para avaliar esse acesso. 

4. Óbitos materno investigados (R.6) 

O percentual de execução referente ao resultado de “65% dos Óbitos Maternos Investigados” no 

período de janeiro a setembro de 2017 foi 87,5% (7 óbitos maternos investigados de 8 óbitos 

notificados3) correspondendo a 134,62% da meta nacional pactuada. O DSEI Xingu não registrou 

informações no SIASI. 

Devido a revisão do planejamento estratégico da SESAI em 2017, não foi possível comparar com o 

alcance do resultado em 2016.  

Ao realizar a análise de desempenho dos 34 DSEI, observa-se que 85,7% alcançaram ou superaram 

a meta, investigando mais de 65% dos óbitos notificados.  

 
Fonte: DASI 

De acordo com os relatórios enviados pelos Distritos, as principais ações que oportunizaram o 

resultado obtido foram: apoio direcionado às equipes multidisciplinares e apoio da gestão, com 

ênfase para o apoio às equipes multidisciplinares, sendo que 13 DSEI informaram que a mesma foi 

essencial para o alcance apresentado. As atividades de apoio às equipes que realizam a assistência à 

saúde nas comunidades indígenas por meio de reuniões, discussões e/ou visita técnica dos 

profissionais da sede do DSEI proporcionam troca de experiências, discussão de caso e educação 

                                                           
3 Fonte: SIASI. Jan 2018. Dados de 33 DSEI sujeito a ataulização 
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permanente de forma geral, aproximando os profissionais que executam dos que programam as 

ações. As reuniões trataram principalmente de orientações quanto ao fluxo e preenchimento das 

investigações de óbitos para qualificação das notificações, importância da implementação dos 

grupos técnicos de vigilância do óbito, para discussão, finalização das investigações, alterações 

necessárias e recomendações para evitar novas ocorrências de óbitos evitáveis. 

Na articulação interfederativa as principais ações que contribuíram para o alcance do resultado 

foram: Integração dos DSEI com os comitês estaduais e municipais e agilidade nas investigações de 

óbitos e conclusão dos casos de óbitos. A articulação entre estados/municípios e com outros órgãos 

também foi citada como dificuldade por 8 DSEI. Isso se deve a diferenças territoriais e níveis de 

interação variados entre os DSEI e os estados/municípios correspondentes. 

Outras dificuldades apontadas encontram-se nas seguintes áreas: falta de logística para entradas das 

equipes; deficiência na qualificação profissional; impossibilidade de fazer visitas técnicas de 

vigilância epidemiológica e vigilância do óbito com as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) para 

qualificar discussão e realizar parcerias; dificuldade em acessar fichas de investigação hospitalar em 

especial quando óbito ocorre fora da abrangência do DSEI e o não preenchimento da ficha 

hospitalar em tempo oportuno por parte de alguns hospitais, o que dificulta a conclusão do caso. 

5. Óbitos infantis investigados (R.7) 

O percentual de execução referente ao resultado de “70% dos Óbitos Infantis Investigados” no 

período de janeiro a dezembro de 2017 foi 68% (472 casos de óbitos infantis sendo 321 

investigados4) correspondendo a 97,15% da meta nacional pactuada (dados de 33 DSEI, Fonte: 

SIASI, extraídos em Janeiro/2018, sujeitos a atualização). O DSEI Xingu não registrou informações 

no SIASI. 

Em 2016 o resultado monitorado foi de “80% dos óbitos materno, infantil e fetal, mulheres em 

idade fértil investigados”, porém, após a revisão do planejamento estratégico da secretaria, este 

indicador foi desmembrando para resultados distintos com os grupos de Óbitos Infantis (crianças 

menores de 01 ano) e Óbitos Maternos, com a redução da meta de 80% para 70%. No ano de 2016 

foram 447 óbitos notificados, destes 299 foram investigados. 

Ao realizar a análise de desempenho dos 34 DSEI, 23 deles (67,6%) alcançaram a meta, 

investigando mais de 70% dos óbitos notificados.  

Quanto ao baixo desempenho, 11 DSEI (32,3%) não alcançaram a meta pactuada, foram eles: 

Altamira, Alto Rio Purus, Amapá e Norte do Pará, Araguaia, Kaiapó do Pará, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, Parintins, Xavante e Xingu. 

Ao realizar a análise do desempenho dos DSEI por região, destaca-se o bom desempenho das 

regiões norte e nordeste. Dos 67,6% DSEI que atingiram ou passaram a meta estabelecida, 5 são da 

região nordeste e 14 da região norte.  

                                                           
4 Fonte: SIASI. Jan 2018. Dados de 33 DSEI sujeito a atualização. 
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Fonte: DASI 

De acordo com os relatórios enviados pelos distritos, seguem abaixo as principais ações que 

oportunizaram o resultado obtido: 

 Apoio direcionado as equipes multidisciplinares: apontada por 20 DSEI. Destacaram-se as 

ações: reuniões de matriciamento com as EMSI; avaliação da produção mensal das equipes, 

orientações quanto ao fluxo e preenchimento das investigações de óbitos qualificando as 

informações dos grupos prioritários; implementação dos Grupos Técnicos de Vigilância do 

Óbito, para finalização dos casos de óbitos e recomendações para evitar novas ocorrências; e 

avaliação dos indicadores de saúde.  

 Articulação interfederativa (estados/municípios) ou com outros órgãos: apontada por 13 

DSEI;  

 Qualificação profissional e SIASI/demais sistemas do Ministério da Saúde: ambos 

apontadas por 10 DSEI. 

Dentre as principais dificuldades apontadas pelos distritos destaca-se: 

 Qualificação Profissional: apontada por 11 DSEI, destacamos as principais dificuldades: 

Ausência de oficinas para qualificar e alinhar as ações de vigilância do óbito com 

Referências Técnicas; dificuldade no preenchimento das fichas de investigação dos óbitos, 

ocasionado pela carência e baixa qualidade de informações nas fichas de entrevistas 

domiciliares e ambulatoriais enviados pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena 

(EMSI); e nas declarações de óbitos representadas pelas várias ocorrências de erros e grande 

contingente de óbitos declarados como de causas mal definidas.  

 Articulação interfederativa: apontada por 8 DSEI; 

 Recursos Humanos e SIASI: apontada por 7 DSEI. 

É importante ressaltar que para além das dificuldades acima citadas, faz-se necessário entender 

aspectos culturais em relação ao luto da população indígena apresentando resistência familiar em 

falar sobre óbito por parte de algumas etnias, aliada a não sedentarização - processo por meio do 

qual o homem passa a habitar de forma não fixa em determinado território. 

De acordo com as informações apresentadas observa-se que as oportunidades e dificuldades para o 

alcance da meta se comportam de forma diferenciada entre os 34 DSEI, por isto as oportunidades 

que apareceram para alguns DSEI são dificuldades para outros, sinalizando que ainda há 

necessidade de nivelamento nos processos de trabalho para implementação das ações de Vigilância 

do Óbito. 
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Ainda em 2017, a SESAI realizou a Oficina da Agenda Integrada de Ações de Saúde da Criança 

Indígena, com objetivo de firmar compromisso com 15 DSEI prioritários para redução da 

mortalidade infantil por causas evitáveis, por meio de ações de qualificação da assistência e 

promoção à saúde. Realizada no período de 22 a 23/05/2017 em Brasília/DF, para 45 profissionais. 

6. Crianças menores de 5 anos com esquema vacinal completo, de acordo com o calendário 

indígena de vacinação (R.8) 

Este resultado se alinha à meta estabelecida no PPA 2016-2019. O percentual de execução referente 

ao resultado Percentual das crianças menores de 5 anos com esquema vacinal completo, de acordo 

com o calendário indígena de vacinação, no período de janeiro a dezembro de 2017 foi de 80,6% 

(76.199 crianças, de 94.549 crianças5), correspondendo a 101,37% da meta nacional pactuada. O(s) 

DSEI Xingu, Vale do Javari e Guamá-Tocantins enviaram dados referentes até o mês de setembro 

de 2017. 

Além desta faixa etária que compõe o indicador pactuado, conforme fonte e atualização descrita 

acima, outros grupos etários também são analisados quanto ao percentual de esquema vacinal 

completo e os resultados obtidos foram: nos ≥ 60 anos 87,3% (29.251 idosos de 33.499 idosos) e 

nas mulheres em idade fértil (10-49 anos) 91,9% (159.716 mulheres de 173.777 mulheres). O DSEI 

Mato grosso do Sul não enviou dados referentes a estes grupos etários. 

Ao analisar o percentual de alcance por DSEI, foi possível observar que 67,6% dos Distritos 

atingiram ou superaram a meta pactuada, conforme tabela de desempenho abaixo. 

 
Fonte: DASI 

Ao realizar a análise do desempenho dos DSEI por Região, observa-se que apenas 5,9% (2) dos 

Distritos executaram menos que 50% da meta, sendo, respectivamente Amapá e Norte do Pará 

(33,1%) e Alto Rio Purus (47,3%). Apesar das dificuldades de acesso e logísticas quando 

comparada às demais regiões, destaca-se que 47,4% (9), dos 19 distritos da Região Norte, 

alcançaram um percentual de desempenho ≥ 100,0% (Alto Rio Solimões, Guamá-Tocantins, Kaiapó 

do PA, Manaus, Parintins, Porto Velho, Tocantins, Vale do Javari e Vilhena). 

De acordo com os relatórios enviados pelos Distritos, as principais ações que oportunizaram o 

resultado obtido foram: qualificação profissional, apoio direcionado as equipes multidisciplinares, 

articulação interfederativa (estados/municípios) ou com outros órgãos e aquisição de insumos e 

equipamentos, com ênfase para qualificação profissional visto que 24 DSEI informaram que 

proporcionaram aos seus profissionais de enfermagem esta atividade com um total de 862 

profissionais qualificados. Além das capacitações específicas, vale ressaltar que todos os Distritos 

                                                           
5 Fonte: Planilha padronizada em software Excel®. 06/02/2018. Dados de 34 DSEI, sujeitos a atualização. 

DESEMPENHO DSEI POR REGIÃO

REGIÃO 0%  - 49,9% 50%  a 99,9% Igual ou >100%
TOTAL DSEI POR 

REGIÃO

CENTRO - OESTE 0 1 5 6

PERCENTUAL_CENTRO - OESTE 0,0 16,7 83,3

NORDESTE 0 0 6 6

PERCENTUAL_NORDESTE 0,0 0,0 100,0

NORTE 2 8 9 19

PERCENTUAL_NORTE 10,5 42,1 47,4

SUL - SUDESTE 0 0 3 3

PERCENTUAL_SUL - SUDESTE 0,0 0,0 100,0

TOTAL DSEI POR DESEMPENHO 2 9 23 34

PERCENTUAL DSEI POR 

DESEMPENHO
5,9 26,5 67,6
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realizaram reuniões técnicas sobre imunizações, vigilância epidemiológica das doenças 

imunopreveníveis ou qualidade da informação, num total de 472 atividades. 

Algumas estratégias coordenadas pelo nível central que também contribuíram para o êxito de 

alcance da meta nacional foram: realização da Reunião Nacional de Avaliação e Planejamento das 

ações de Imunizações, do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas e da Operação Gota. A Operação 

Gota tem o objetivo de proporcionar, em conjunto com a Secretaria de Vigilância e Saúde – SVS e 

Forças Armadas, a vacinação para as populações de áreas de difícil acesso geográfico contemplando 

7 DSEI (Alto Rio Negro, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Vale do Javari, Alto 

Rio Purus, Alto Rio Juruá e Amapá e Norte do Pará). 

Contudo, 11 DSEI (Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Amapá e Norte do 

Pará, Leste de Roraima, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, 

Rio Tapajós, e Yanomami) não atingiram a meta estabelecida devido a alguns fatores que 

dificultaram a realização das ações. No geral, as principais dificuldades apontadas foram: a baixa 

inserção de dados relativos às ações de imunização no SIASI, uma vez que ainda são utilizadas 

planilhas paralelas, e a falta de interlocução do SIASI com os demais sistemas do Ministério da 

Saúde, principalmente o SI-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização), 

citado por 16 DSEI; logística para entrada em área, insumos/equipamentos e rede lógica/internet. 

Outros problemas relatados com relação ao SIASI foram a falta de digitadores, falta de relatórios 

dos indicadores e desatualização do módulo de imunizações, além da resistência ou dificuldade dos 

profissionais em inserir os dados. Isso dificulta a análise das informações não apenas nos distritos, 

mas também no nível central. 

Apesar de ter atingindo a meta nacional pactuada, observa-se que não houve grande avanço com 

relação ao ano anterior, considerando que o percentual alcançado em 2016 foi de 103,5% (meta 

nacional de 77,0%).  

O mesmo ocorre quando se analisa por região, já que o resultado foi praticamente o mesmo do ano 

anterior (67,7%). Isso significa a necessidade de estabelecer estratégias mais eficientes por parte 

dos Distritos, bem como um acompanhamento mais efetivo por parte do nível central. 

7. Redução da taxa de suicídio na população indígena nos 16 DSEI com maior incidência (R.9) 

O suicídio é considerado um problema de saúde pública crescente em todo o mundo, e em especial 

nas populações indígenas. No Brasil, essas populações têm taxas de incidência de óbitos por 

suicídio três vezes maiores que as taxas nacionais (SVS, 2017)6. Por isso, a SESAI incluiu como 

meta nacional em seu planejamento estratégico a redução de 10% da taxa de óbitos por suicídio nos 

16 DSEI prioritários para esse agravo, a saber: Araguaia, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio 

Purus, Alto Rio Solimões, Interior Sul, Leste Roraima, Litoral Sul, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 

Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões, Minas Gerais e Espirito Santo, Tocantins, Vale do Javari e 

Yanomami, até 2019. Esse objetivo é baseado no Plano de Ação de Saúde Mental da OMS, que 

estipulou a mesma meta para a população mundial até 2020.  

No ano de 2017, a SESAI colaborou na publicação do boletim sobre Perfil epidemiológico das 

tentativas e óbitos por suicídio no Brasil da SVS/MS e lançou em setembro, junto ao fórum de 

presidentes de CONDISI, a Agenda Estratégica de Prevenção do Suicídio em Povos Indígenas. Essa 

agenda prevê a intensificação de ações de vigilância e valorização da vida dos indígenas nos 16 

DSEI supracitados. Igualmente, a agenda é subdividida em três eixos: qualificação de profissionais 

das EMSI para execução de ações de saúde mental; realização de ações de promoção do bem viver 

e valorização da vida; e qualificação da vigilância do óbito por causas externas em populações 

indígenas. Com o intuito de executar ações relativas ao último eixo e de aprimorar as informações 

epidemiológicas sobre mortalidade por causas externas, com ênfase nos óbitos por lesões 

                                                           
6 Fonte: SIASI. Jan 2018. Dados preliminares de 33 DSEI sujeitos a atualização 
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autoprovocadas intencionalmente, optou-se em 2017 por desenvolver a vigilância epidemiológica 

dos óbitos por suicídio exclusivamente através do sistema oficial do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena, articulado com o SUS - SasiSUS, o SIASI, eliminando-se planilhas paralelas 

enviadas pelos DSEI ao nível central. Essa ação colaborou para a qualificação das informações de 

óbitos, que passaram a ter maior credibilidade e menor probabilidade de erros e duplicidades. 

Reconhece-se que a utilização desse sistema oficial eleva o percentual de subnotificação de casos, 

em especial aqueles em processo de investigação do óbito.   

Devido à sazonalidade dos surtos de suicídio e à grande variação das taxas de mortalidade por esse 

agravo, optou-se por analisar esse resultado apenas em âmbito nacional, sem fragmentá-lo por 

DSEI, e utilizando como linha de base a média das taxas de óbitos de 2013 a 2015, conforme 

orientação da OMS (1994). Dessa forma, o resultado exposto foi calculado a partir da comparação 

entre as médias de 2013 a 2015 (linha de base) e de 2015 a 2017.   

Diante disso, ao analisar as informações de óbitos dos 16 DSEI prioritários, encontrou-se uma taxa 

média de mortalidade por suicídio de 25,76 óbitos por 100 mil habitantes entre os anos 2015 e 

2017, 12,2% menor que a média encontrada entre 2013 e 2015, que foi de 29,3 óbitos e é a linha de 

base deste resultado. Reconhece que essa grande queda na taxa de mortalidade entre os anos 

comparados também se deve à subnotificação de óbitos no sistema de informação de 2017. 

Entretanto, esses dados preliminares ainda estão em processo de revisão. Ressalta-se que as taxas 

apresentadas dizem respeito à população indígena assistida pelos 16 DSEI com maior incidência 

desse agravo, sendo que em 2017 foram registrados no SIASI 88 óbitos por suicídio ocorridos nas 

regiões onde os mesmos se localizam, concentrando-se especialmente no Alto Rio Solimões, Alto 

Rio Negro, Mato Grosso do Sul e Araguaia.  Caracterizando-se esses óbitos, 73,9% eram do sexo 

masculino e 26,1% do sexo feminino.  

Em relação à faixa etária, 45,4% tinham entre 10 e 19 anos de idade, informação que corrobora os 

dados divulgados pelo Perfil epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio no Brasil da 

SVS/MS, onde 44,5% dos óbitos por suicídio entre indígenas ocorridos entre 2011 e 2016 tinham 

entre 10 e 19 anos (registrados no SIM). Com isso, identifica-se que a qualidade da informação 

relacionada a esses óbitos tem sido aprimorada, apesar do forte impacto desse agravo à população 

indígena.  

Tabela 1- Distribuição dos óbitos por suicídio por faixa etária e sexo. 

 
 Fonte: SIASI. Dados extraídos em 15/02/2018. 

Para além da qualificação das informações, essa secretaria tem investido esforços na ampliação do 

quadro de profissionais especializados em saúde mental, tendo atualmente 86 profissionais de 

psicologia distribuídos nos 34 DSEI, os quais desenvolvem ações de assistência às famílias 

 

Faixa etária Masculino % Feminino % Geral % 

10 a 19 anos 27 30,68% 13 14,77% 40 45,45% 

20 a 29 anos 23 26,14% 5 5,68% 28 31,82% 

30 a 39 anos 7 7,95% 3 3,41% 10 11,36% 

40 a 49 anos 1 1,14% 0 0,00% 1 1,14% 

50 a 59 anos 3 3,41% 0 0,00% 3 3,41% 

60 anos ou 

mais 

4 4,55% 2 2,27% 6 6,82% 

Geral 65 73,9%  23 26,14% 88 100,0% 
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indígenas, além de apoiar as EMSI e articular cuidados junto a outras redes de atenção, sendo que 

59,3% dos profissionais dessa categoria estão concentrados nos 16 DSEI prioritários para prevenção 

do suicídio.  

A ampliação do número de atendimentos tem acontecido em paralelo à qualificação desses 

profissionais para atenção à saúde mental de populações indígenas, sendo que 210 profissionais das 

EMSI dos 16 DSEI prioritários participaram de capacitações relativas ao tema, realizadas no âmbito 

dos DSEI. Ademais, realizou-se em novembro de 2017, a II Oficina Nacional de prevenção do 

suicídio em povos indígenas, que teve como participantes os gestores e profissionais de saúde 

mental dos referidos DSEI. Essa ação dá continuidade ao processo de implantação das linhas de 

cuidado locais de prevenção do suicídio, iniciado em 2015, na primeira oficina. Nos DSEI que 

implantaram ações regulares, realizadas pelas EMSI, de prevenção do suicídio propostas pela linha 

de cuidado, houve uma diminuição de 10,2% da taxa de óbitos entre 2015 e 2016. 

Os DSEI prioritários identificaram como maiores fragilidades para o alcance desse resultado a 

escassez de recursos humanos, em especial de profissionais de saúde mental, a alta rotatividade de 

profissionais das EMSI, a dificuldade de participação das equipes de saúde na realização de ações 

de saúde mental e também de investigação de óbitos por causas mal definidas.  

Em relação às oportunidades encontradas para o alcance desse resultado, os DSEI destacaram o 

apoio da gestão, que priorizou atividades de promoção de saúde e de apoio às EMSI para realização 

de ações de saúde mental, incluindo a realização de ações de prevenção do suicídio durante o 

“setembro amarelo” em todos os DSEI prioritários. Além disso, os DSEI apontaram como 

oportunidade a articulação interfederativa, com ênfase na rede de atenção psicossocial, que tem 

ofertado apoio às equipes e atendimento às famílias indígenas através dos CAPS.  

Essa articulação se intensificou com a inclusão dos CAPS como estabelecimentos elegíveis para 

recebimento do Incentivo de Atenção Especializada ao Povos Indígenas, atualizado através da 

portaria 2663/17. 

Porém, se reconhece a necessidade de maior presença das políticas públicas relacionadas à 

promoção de esporte, lazer, cultura, educação e assistência social como partícipes fundamentais nas 

ações de prevenção do suicídio em populações indígenas, em especial ao se abordar as condições de 

vida da população jovem, que é a mais impactada por esse agravo. As ações de saúde têm 

apresentado o problema através da informações epidemiológicas e o enfrentado através do 

acolhimento psicossocial de pessoas em sofrimento mental, porém há necessidade de se 

desenvolver ações de prevenção em nível primário, antes da ocorrência das primeiras ideações 

suicidas. Para isso, é imprescindível a articulação intersetorial e a ampliação do acesso a políticas 

de promoção do bem-viver. 

8. Cobertura da população indígena com primeira consulta odontológica programática realizada 

(R.10) 

Este resultado se alinha à meta estabelecida no PPA 2016-2019. 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. Sendo assim, o percentual de execução referente ao resultado de cobertura da 

população indígena com primeira consulta odontológica programática realizada no período de 01 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2017 foi de 25,50% (193.5527 primeiras consultas odontológicas 

programáticas e população de 760.084 indígenas), correspondendo a 50,93% da meta nacional 

pactuada. Comparando com o ano anterior, 2017 apresentou um incremento de 10,7% em relação 

aos 23,03% executados em 2016.   

                                                           
7 Fonte: SIASI. Jan 2018. Dados preliminares de 33 DSEI sujeitos a atualização. 
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Apesar de o executado apresentado estar aquém da meta para 2017, é oportuno destacar que o 

número de primeiras consultas odontológicas programáticas registradas no SIASI vem apresentando 

crescimento expressivo ao longo dos anos, uma vez que passou de 34. 066, em 2015, para 170.126 

em 2016, chegando a 193.552 em 2017, o que corresponde a um incremento de 13,7% no exercício 

(RAG/SESAI, 2016). 

 Observa-se que houve registro de informação nos 12 meses do ano em 22 DSEI, o que representa 

um avanço significativo em relação a 2016, em que apenas 2 DSEI apresentaram registros nos 12 

meses, quando avaliados em janeiro do ano subsequente. Não houve o registro de informação em 

apenas um mês em 7 DSEI (Alto Rio Negro, Ceará, Mato Grosso do Sul, Parintins, Médio Rio 

Purus, Porto Velho e Rio Tapajós), e nos demais 4 DSEI (Altamira, Amapá e Norte do Pará, Kaiapó 

do Mato Grosso, Leste Roraima) o período sem registro é superior a um mês. O DSEI Xingu não 

apresentou nenhum registro no ano. 

É oportuno descartar que o período necessário para atualização da alimentação varia entre os DSEI, 

pois depende da capacidade de alimentação do sistema pelo DSEI, que sofre influência de fatores 

como o número de pontos de alimentação, a infraestrutura de equipamentos e recurso humanos 

disponíveis, escala de trabalho das equipes, entre outros. 

Ao analisar o percentual de alcance da meta pactuada por DSEI, foi possível observar que 14,7% 

dos Distritos atingiram ou superaram a meta (n=5; Araguaia, Médio Rio Purus, Porto Velho, 

Vilhena e Xavante). Metade dos DSEI alcançou entre 50% a 99,9% da meta (n=17; Alagoas e 

Sergipe, Alto Rio Purus, Alto Rio Solimões, Ceará, Cuiabá, Guamá-Tocantins, Kaiapó do Mato 

Grosso, Kaiapó do Pará, Litoral Sul, Manaus, Maranhão, Médio Rio Solimões e Afluentes, Minas 

Gerais e Espírito Santo, Rio Tapajós, Tocantins, Vale do Javari e Yanomami), e 35,3% dos DSEI 

alcançaram menos que 50% da meta, (n=12; Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Amapá e 

Norte do Pará, Bahia, Interior Sul, Leste de Roraima, Mato Grosso do Sul, Parintins, Pernambuco, 

Potiguara e Xingu), conforme a distribuição por região apresentado na tabela de desempenho 

abaixo. 

 
Fonte: DASI 

Um outro importante indicador assistencial é o percentual de primeiras consultas odontológicas 

programáticas com conclusão de tratamento básico, que permite estimar a resolutividade da atenção 

básica odontológica, uma vez que estima a proporção de tratamentos iniciados que foram 

finalizados. Desta forma, dados do SIASI demonstram que o percentual de tratamentos concluídos 

em 2017 foi de 50,3% (n° tratamentos concluídos = 97.323), mantendo-se estável na faixa de 50% 

em relação aos anos anteriores (2015=50,7% e 2016=52%). Ainda no que diz respeito à produção 

assistencial, foram realizadas 320.092 consultas odontológicas e 735.790 procedimentos 

odontológicos básicos (SIASI. 29/01/2018).  

No que tange as atividades preventivas e de promoção e educação em saúde, foram registradas 

557.092 escovações dentais supervisionadas, 56.713 atividades de educação em saúde bucal e 

notificadas a distribuição de 455.142 dentifrícios com flúor, 520.427 escovas e 189.555 fios dentais. 

REGIÃO 0%  - 49,9% 50%  a 99,9% Igual ou >100%
TOTAL DSEI POR 

REGIÃO

CENTRO - OESTE 2 2 2 6

PERCENTUAL_CENTRO - OESTE 33,3 33,3 33,3

NORDESTE 3 3 0 6

PERCENTUAL_NORDESTE 50,0 50,0 0,0

NORTE 6 10 3 19

PERCENTUAL_NORTE 31,6 52,6 15,8

SUL - SUDESTE 1 2 0 3

PERCENTUAL_SUL - SUDESTE 33,3 66,7 0,0

TOTAL DSEI POR DESEMPENHO 12 17 5 34

PERCENTUAL DSEI POR DESEMPENHO 35,3 50,0 14,7 100

DESEMPENHO DE ALCANCE DOS DSEI POR REGIÃO
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De acordo com os relatórios enviados por 25 Distritos com análise crítica, as principais ações que 

oportunizaram o resultado obtido foram: suprimento de insumos e disponibilidade de equipamentos 

odontológicos, realização de ações de qualificação profissional, e a ampliação do apoio da Divisão 

de Atenção à Saúde Indígena - DIASI/DSEI direcionado às EMSI, sendo que esses aspectos foram 

citados por 17, 13, e 11 DSEI respectivamente. 

 Destaca-se a maior frequência dos aspectos relacionados aos investimentos em insumos e 

equipamentos, fato relacionado com a aquisição realizada pelo nível central de material de higiene 

bucal (2.600.000 dentifrícios, 1.800.000 escovas dentais adulto, 900.000 escovas dentais infantil e 

700.000 fios dentais) e material restaurador (4.000 cimentos de ionômero de vidro) no segundo 

semestre de 2017, bem como, pelo aprimoramento dos DSEI na realização de processos licitatórios, 

planejamento e gestão de insumos.  

Pode-se supor que a melhoria da gestão dos insumos tenha sido impulsionada pelo fortalecimento 

do apoio e monitoramento realizado pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena à Gestão 

(DGESI/SESAI/MS) dos DSEI. Sendo que, dentre outras atividades, foi implantado em 2017 um 

monitoramento mensal de consumo e estoque de insumos odontológicos dos DSEI. 

Os resultados observados com a ampliação dos equipamentos odontológicos refletem os 

investimentos realizados nos anos anteriores, somados aos investimentos de aquisição de 

equipamentos realizados em 2017. De acordo com dados do Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAF) foram empenhados em 2017 recursos financeiros para a 

aquisição dos seguintes materiais permanentes e equipamentos odontológicos: 67 consultórios 

odontológicos fixos, 94 consultórios odontológicos portáteis, 65 destiladores de água, 25 

estabilizadores de tensão, 81 geradores de energia, 83 fotopolimerizadores, 152 jatos de bicarbonato 

e ultrassom, 87 seladoras, 43 negatoscópios,  53 mochos, 72 macro modelos de didático, 46 

refletores portáteis, 156 conjuntos de peça de mão odontológicos, 128 compressores de ar, 12 

câmeras escuras de revelação, 14 cadeiras odontológicas portáteis, 20 aventais plumbíferos, 41 

aparelhos de raio X, 104 autoclaves, 32 amalgamadores, 3 aspiradores portáteis e 16 incubadoras 

biológicas, para atender os  DSEI: Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Araguaia, 

Ceará, Cuiabá, Interior Sul, Vale do Javari, Leste Roraima, Médio Rio Purus, Parintins, Tocantins, 

Xavante, Xingu, Alagoas e Sergipe, Guamá Tocantins e Mato Grosso do Sul (SIAF, extração em 

22/01/2018).  

Ainda de acordo com os relatórios dos 25 DSEI, os principais fatores que dificultaram a realização 

das ações foram relacionados a problemas logísticos para garantir a entrada das EMSI em área, 

deficiência de recursos humanos e dificuldades relacionadas ao SIASI, sendo esses fatores citados 

por 18 DSEI. 

No que diz respeito aos problemas logísticos, os principais elementos citados foram a falta de 

combustível e o número insuficiente de viaturas e embarcações. E ainda, relataram falta de espaço 

nas viaturas e embarcações para comportar os 5 profissionais que compões uma EMSI padrão, 

composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista e auxiliar de saúde bucal, em 

acréscimo ao espaço necessário para todos os equipamentos odontológicos portáteis utilizados em 

algumas situações. 

No que diz respeito ao SIASI os principais fatores citados estavam relacionados a falta de 

digitadores e de estrutura física para alimentação do sistema, bem como a não disponibilização do 

banco de dados ou relatório dos dados epidemiológicos, referentes as informações da Ficha 4 – 

Ficha odontológica individual. É oportuno destacar que ao mesmo tempo que problemas 

relacionados SIASI foram citados como desafios em alguns DSEI o SIASI também foi citado como 

um avanço por outros, sendo que, conforme supracitado, o uso do SIASI apresentou incremento 

considerável em 2017.  
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Quanto às ações de vigilância em saúde bucal desenvolvidas pela SESAI, destaca-se a elaboração 

do projeto técnico do primeiro Inquérito Nacional da Saúde Bucal dos Povos Indígenas.  

O projeto foi submetido à consulta pública no período a setembro de 2017 e apresentado e anuência 

concedida na 21ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena. Previsto para iniciar em 2018 a realização do inquérito permitirá conhecer a situação de 

saúde bucal da população indígena brasileira, fundamental para subsidiar o planejamento e a 

avaliação das ações e dos serviços perante o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.  Bem como, 

estabelecerá uma linha de base de dados e informações para o componente de vigilância à saúde da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas-PNASPI e da Política Nacional de 

Saúde Bucal-PNSB. 

9. Redução da Incidência Parasitária Anual de Malária na área indígena da região amazônica (R.11) 

O percentual de execução referente ao resultado de “Redução da Incidência Parasitária Anual - IPA 

de Malária na área indígena da região amazônica” no período de janeiro a dezembro de 2017 foi de 

25,07% (IPA 2018: 58,11 casos/ 1.000 habitantes8).  

Este resultado é apresentado apenas para unidade geográfica NACIONAL (consolidado dos 25 

DSEI da Região Amazônica). A análise deste resultado por DSEI envolve dificuldades 

metodológicas e imprecisões, uma vez que em locais onde a ocorrência de casos tende a ser menos 

frequente, cada caso a mais ou a menos provoca grandes variações na incidência da doença, 

principalmente em pequenas populações. Desta forma não foi possível realizar a análise de 

desempenho por DSEI. 

Contudo, os distritos avaliaram o número absoluto de casos de malária e encaminharam relatórios 

destacando as principais ações que oportunizaram a redução dos casos da doença, que foram: apoio 

direcionado as equipes multidisciplinares, gestão, articulação interfederativa (estados/municípios) 

ou com outros órgãos, com ênfase para o apoio direcionado as equipes multidisciplinares, visto que 

08 DSEI informaram que a mesma foi essencial para a redução do número de casos. De acordo com 

as referências técnicas de malária, o repasse das informações epidemiológicas para as equipes 

multidisciplinares foi essencial para o direcionamento adequado das ações. Além disso, houve 

maior comprometimento da equipe quanto às ações de diagnóstico e tratamento de malária, ações 

que são essenciais para a interrupção da transmissão da doença.  

Apesar do alcance do resultado, a área indígena apresentou acréscimo de 23,4% (n= 26.756 casos) 

no número de casos de malária no ano de 2017 quando comparado com o número de casos 

registrados em 2016 (n= 21.683 casos). Contudo, é importante frisar que em 2017 houve aumento 

de casos de malária em toda a região da Amazônia Legal brasileira, sendo que a área não indígena 

apresentou agravamento expressivo da situação epidemiológica, com acréscimo de 54% no período 

supracitado.  

Dos 26.756 casos de malária notificados em área indígena no ano de 2017, cerca de 60% foram 

registrados nos Distritos Alto Rio Negro e Yanomami, com 7.910 e 7.461 casos registrados, 

respectivamente.  

É importante mencionar que dos 25 DSEI da Amazônia Legal, 13 apresentaram acréscimo no 

número de casos de malária (Alto Rio Negro, Yanomami, Médio Rio Solimões e Afluentes, Médio 

Rio Purus, Rio Tapajós, Leste de Roraima, Manaus, Alto Rio Juruá, Guamá-Tocantins, Porto 

Velho, Alto Rio Purus, Kaiapó Mato Grosso e Maranhão).  No entanto, tal quadro está diretamente 

relacionado ao cenário epidemiológico nacional, onde a maioria dos municípios endêmicos 

                                                           
8 Fonte denominador: SIASI. 21/01/2018.  

   Fonte numerador (número de casos): Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica (SIVEP Malária). 

15/02/2018. Dados dos 25 DSEI da Amazônia Legal sujeitos a atualização. 
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apresentou acréscimo significativo e apresentaram várias dificuldades para controlar a situação, o 

que impactou diretamente na área indígena, uma vez que há alta mobilidade dos indígenas para as 

sedes dos municípios.   

Além do fator acima mencionado, os distritos destacaram que os principais fatores que 

condicionaram o acréscimo dos casos de malária foram: problemas relacionados a  logística para 

entrada em área, quantitativo insuficiente de insumos, equipamentos  e recursos humanos, com 

ênfase para a dificuldade de logística para entrada em área, bem como a falta de equipamentos 

(microscópio e bombas de compressão prévia)  para realizar ações de controle vetorial. 

10. Redução do Coeficiente de Incidência de Tuberculose na População Indígena (R.12) 

O percentual de execução referente ao resultado “Coeficiente de incidência de tuberculose na 

população indígena reduzido em 3,5%" no período de 01/01/2017 a 31/08/2017 foi de -48,45% 

(total de casos novos: 3939 e População Geral: 760.084 *100 mil), correspondendo a 1.384% da 

meta nacional pactuada (Fonte: SIASI, extraídos em janeiro de 2018. Dados de 31 DSEI, sujeitos a 

revisão). Os DSEI Amapá e Norte do Pará, Xingu, e Potiguara não registraram informações no 

SIASI. 

De acordo com as informações repassadas pelos Distritos, as principais ações que oportunizaram o 

alcance das metas foram: logística para entrada em área; insumos e equipamentos; gestão; 

articulação interfederativa; e qualificação profissional, com ênfase para a qualificação profissional, 

visto que 32,35% informaram que a ação de capacitar as EMSI foi essencial para o alcance da meta. 

Os 25 DSEI (Altamira, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Alto Rio Solimões, Bahia, 

Guamá-Tocantins, Kaiapó-Mato grosso, Kaiapó-Pará, Leste de Roraima, Litoral Sul, Maranhão, 

Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Parintins, Pernambuco, Rio Tapajós, Tocantins, 

Vale do Rio Javari, Vilhena e Yanomami) que tiveram mais dificuldades para cumprir com a 

redução relataram as seguintes fragilidades:  

1) Logística para entrada em área;  

2) Insumos e equipamentos suficientes:  

3) Dificuldades na gestão;  

4) Dificuldades na articulação interfederativa com municípios e Estados (em especial 

no que se refere ao diagnóstico laboratorial);  e  

5) Realização insuficiente de cursos para a qualificação profissional.  

Destacando a dificuldade para a realização do diagnóstico laboratorial (baciloscopia do escarro, 

cultura com teste de sensibilidade, teste rápido molecular para tuberculose, e radiografia de tórax) e 

qualificação profissional para o manejo clínico da tuberculose insuficiente, que compromete a 

qualidade da busca ativa de sintomáticos respiratórios em área e o diagnóstico adequado, visto que 

45,03% dos Distritos informaram que a mesma dificuldade influenciou/impossibilitou a obtenção 

do resultado.   

O DSEI Xavante nos anos de 2015 e 2016 apresentou um coeficiente de incidência de mais de 

1.600/100 mil habitantes (mais de 380 casos novos naquele ano), e, após medidas conjuntas entre a 

SESAI, SVS e a Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso, o coeficiente de incidência reduziu 

para 29,18/100 mil hab. no ano de 2017.  

Nesse sentido, a redução significativa do número de casos novos registrados no DSEI Xavante, 

contribuiu em mais de 80% para a superação da meta estabelecida para o ano de 2017.  

                                                           
9 Fonte: SIASI. jan 2018. Dados de 31 DSEI sujeitos a revisão  
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Outro fator relevante foi a inserção e qualificação dos casos novos no SIASI, pois até o ano de 2016 

esses dados eram obtidos por meio de planilhas disponibilizadas pelos Distritos ao DASI, o que 

pode causar um viés em relação aos anos anteriores. 

A vigilância epidemiológica da tuberculose, o diagnóstico adequado, e a capacitação em manejo 

clínico da tuberculose às EMSI são estratégias fundamentais, juntamente com o fortalecimento da 

rede de atenção à saúde. 

No ano de 2017 foram realizados o monitoramento direto nos DSEI de Mato Grosso do Sul, 

Vilhena, Kaiapó do Pará e Parintins, com o objetivo de desenvolver atividades em conjunto com 

instituições parceiras (Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Laboratórios Centrais de Saúde 

Pública) visando à qualificação das ações de controle da tuberculose. 

Em dezembro de 2017 houve a “Oficina de Qualificação e Implementação das Ações de Controle 

da Tuberculose”, em Brasília-DF, com a participação de todos os DSEI, exceto os DSEI Cuiabá e 

Xingu que não enviaram representantes, do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, da 

Secretaria de Vigilância em Saúde (PNCT/SVS/MS), do Laboratório Central de Saúde Pública do 

Estado do Mato Grosso do Sul, e da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. 

Durante o evento, todos os participantes realizaram o curso rápido de manejo clínico da tuberculose 

em adultos. O objetivo da Oficina foi instrumentalizar as referências técnicas e as chefias das 

DIASI, nos DSEI, a elaborarem estratégias locais com atores envolvidos para o controle da 

tuberculose. 

11. Crianças indígenas menores de 01 ano com acesso às consultas preconizadas de Crescimento e 

Desenvolvimento (R.16) 

Este resultado se alinha à meta estabelecida no PPA 2016-2019. O percentual de execução referente 

ao resultado “Crianças indígenas menores de 01 ano com acesso às consultas preconizadas de 

Crescimento e Desenvolvimento” no período de 30/06/2016 a 30/06/2017 foi de 12,25%10 (2.070 

crianças menores de 1 ano com consultas de crescimento e desenvolvimento infantil preconizadas, 

de 16.898 crianças menores de 1 ano), correspondendo a 22,27% da meta nacional pactuada. Os 

DSEI Araguaia, Amapá e Norte do Pará e Maranhão não registraram informações no SIASI.  

O monitoramento das informações por meio do SIASI iniciou em 2017 e a cobertura está abaixo do 

esperado, o que inviabiliza a comparação com o relatório anterior, pois diversos DSEI relataram em 

2016 dificuldades para compreensão do método de cálculo do resultado de acompanhamento das 

consultas de crescimento e desenvolvimento por meio de planilhas do software Excel®. 

Ao analisar o percentual de alcance por DSEI, observa-se que somente 5,9% dos distritos atingiram 

ou superaram a meta pactuada, 14,7% alcançaram entre 50 a 99,9% da meta pactuada, e 79,4% não 

alcançaram a meta pactuada, conforme tabela de desempenho abaixo.  

                                                           
10 Fonte: SIASI. 2019/01/2018. Dados de 30 DSEI sujeitos a atualização. 
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Fonte: DASI 

Ao realizar a análise do desempenho dos DSEI por Região, observa-se que o alcance da meta 

concentra-se na região Centro- Oeste e o baixo desempenho na região Norte, com 16 Distritos. 

É pertinente considerar vários fatores com relação às fragilidades demonstradas dos DSEI da região 

norte, entre eles o difícil acesso e grande extensão territorial presentes nessa região. Neste contexto, 

as equipes têm mais dificuldades em realizar as ações de atenção básica e consequentemente 

alcançar o esquema de consultas de rotina para a assistência à criança proposto pelo Ministério da 

Saúde: 6 (seis) consultas para menores de 1 ano, no intervalo de idade preconizado, em especial as 

consultas no primeiro mês de vida do recém-nascido (primeira consulta até sete dias e segunda 

consulta até 29 dias). 

De acordo com os relatórios enviados pelos Distritos, as principais ações que oportunizaram o 

resultado obtido foram: qualificação profissional para realização das consultas de Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil e na Estratégia Atenção Integrada à Saúde da Criança – AIDPI com 

destaque ao capítulo de Desenvolvimento Infantil; apoio direcionado as equipes multidisciplinares; 

e articulação interfederativa com estados/municípios e universidades para realização de 

capacitações nas temáticas de saúde da criança. Destaca-se o apoio direcionado as EMSI, e 

desenvolvimento das seguintes atividades: apoio técnico para a realização das consultas de 

crescimento e desenvolvimento infantil in loco; o manejo da caderneta de Saúde da Criança e 

registro das consultas em prontuários e relatórios nominais para cadastramento das consultas no 

SIASI; monitoramento mensal das crianças que necessitam de avaliação com aprazamento de 

consultas e estímulos a realização de busca ativa das crianças faltosas; acompanhamento e avaliação 

das ações de vigilância de desenvolvimento infantil após as capacitações; e fomento as atividades 

de educação em saúde por meio de rodas de conversas visando o protagonismo familiar em relação 

aos cuidados às crianças. 

A meta estabelecida não foi atingida por 27 DSEI (Alagoas e Sergipe, Altamira, Alto Rio Juruá, 

Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Alto Rio Solimões, Amapá e Norte do Pará, Araguaia, Bahia, 

Interior Sul, Leste de Roraima, Litoral Sul, Manaus, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Médio Rio 

Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Parintins, Pernambuco, Porto Velho, Potiguara, Tocantins, 

Vale do Javari, Vilhena, Xavante, Xingu e Yanomami) devido a alguns fatores que dificultaram a 

realização das ações.  

Dentre as principais dificuldades apontadas encontra-se: logística prejudicada pela insuficiência de 

combustível; entradas das equipes para desenvolvimento das atividades em área indígena; e aldeias 

de difícil acesso que não permitem a captação da criança logo ao nascimento, bem como 

dificuldades para manter a periodicidade das consultas; pouca qualificação profissional para o 

desenvolvimento das atividades de vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil conforme 
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protocolos do Ministério da Saúde; insuficiência de insumos e equipamentos e o número 

insuficiente de profissionais digitadores do SIASI para realizar a inserção dos dados em tempo 

oportuno, ocasionando a subnotificação dos dados quando comparados com planilhas de controle. 

Outros fatores a serem considerados dizem respeito à valorização às praticas indígenas de cuidado, 

praticada por algumas etnias, a exemplo da reclusão e resguardo do recém-nascido e demais 

membros da família e o deslocamento das famílias indígenas no território. 

É importante enfatizar que a SESAI vem trabalhando junto aos 34 DSEI para qualificar o 

atendimento integrado a saúde da criança e alcançar a meta proposta, em 2017 foram realizadas 

pelo nível central as seguintes estratégias: Oficina da Agenda Integrada de Ações de Saúde da 

Criança Indígena – SESAI e SAS compromisso com os DSEI para redução da mortalidade infantil 

por causas evitáveis por meio de ações de qualificação da assistência e promoção à saúde; Encontro 

Nacional de Referências Técnicas de Saúde da Criança que trabalhou a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) em parceria com a Coordenação Geral de Saúde da 

Criança – CGSCAM da SAS, com enfoque ao eixo 4 – Desenvolvimento Integral da Primeira 

Infantil; Publicação da Portaria Nº 1.397, de 7 de Junho de 2017 que dispõe sobre a Estratégia 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância - Estratégia AIDPI e sua implementação e 

execução no âmbito do SasiSUS; Curso de atualização e Formação de Multiplicadores na Estratégia 

Atenção Integrada as Doenças Prevalentes da Infância – AIDPI Criança para os profissionais dos 

DSEI. 

Além dos resultados estratégicos programados para o exercício de 2017, destacam-se outras ações 

que contribuíram para a implementação da estratégia de qualificação das ações e equipes de saúde 

indígena que atuam nos DSEI/SESAI, tais como as ações de educação permanente, as ações 

relacionadas com as doenças em eliminação e saúde sexual, o Programa Mais médico e as 

expedições para atendimentos de média e alta complexidade nos territórios indígenas dos DSEI 

Alto Rio Negro e Alto Rio Juruá, realizadas em parceria com o Ministério da Defesa e os 

Expedicionários da Saúde (EDS). 

No que concerne à educação permanente em saúde, no âmbito do Departamento de Atenção à 

Saúde Indígena, algumas ações voltadas à organização da área e à produção de conteúdos e 

ferramentas pedagógicas foram realizadas, como o desenvolvimento de um documento orientador 

para o desenvolvimento das atividades de educação permanente nas Divisões de Atenção à Saúde 

Indígena dos DSEIs, o conteúdo de um folder e a produção de um curso de ensino a distância sobre 

o tema interculturalidade e saúde indígena. Além disso, foram realizadas ações de formação sobre 

este último para profissionais do Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais, nas oficinas sobre 

tracoma, saúde da mulher, saúde da criança, vigilância alimentar e nutricional, e nos acolhimentos 

dos médicos do Programa Mais Médicos.  

Com relação à atuação dos DSEIs, destacam-se ações educativas voltadas às áreas de saúde da 

criança e doenças transmitidas por vetores, particularmente o Aedes aegypti. Evidencia-se também 

o acesso crescente à recursos disponíveis em plataformas virtuais de aprendizagem.   

Com relação a Doenças em Eliminação, foram realizadas as seguintes ações: 

 1ª Reunião de Planejamento e Avaliação do Programa Brasileiro de Eliminação da 

Oncocercose. Período: 24 a 26 de abril de 2017. Local: Boa Vista – RR 

 Cirurgias de Triquiase no DSEI Alto Rio Negro. Período: 21 a 26 de agosto de 2017. Local: 

São Gabriel da Cachoeira/AM 

 Registro Imagético sobre o Programa Brasileiro de Eliminação da Oncocercose. Período: 16 

a 20 de outubro de 2017. Local: Polos Bases Surucucu e Xitei 

 Treinamento em triquiase no DSEI Alto Rio Negro. Período: 22 a 24 de outubro de 2017. 

Local: São Gabriel da Cachoeira/AM 
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 Oficina de qualificação e planejamento das ações para eliminação do tracoma e hanseníase 

como problema de saúde pública em área indígena: região Norte. Período: 27 de novembro a 

01 de dezembro de 2017. Local: Manaus/AM 

Com o intuito de intensificar as ações relacionadas a área técnica da saúde sexual, foram 

desenvolvidas algumas atividades no decorrer do ano de 2017, tais  como: o apoio na elaboração do 

plano de enfrentamento da sífilis congênita nos DSEI do Mato Grosso do Sul e no DSEI Porto 

Velho; participação na agenda de Combate à Sífilis Congênita; acompanhamento do Plano de 

enfrentamento das Hepatites Virais – HV nos estados do Acre, Pará e Amazônia com a participação 

de técnicos do DASI; realização da Oficina de Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST, 

HIV/Aids e HV na população indígena; orientação e acompanhamento da construção dos planos de 

ação 2018 de saúde sexual elaborados pelos 34 DSEI; realização da 1ª Oficina de vivência sobre 

saúde indígena - Atuação em contexto intercultural, realizada na CASAI –DF com participação da 

SESAI e SVS e finalização dos cadernos “Conversando” e “Diretrizes” em novo formato, a ser 

apresentado no abril Indígena. 

Quanto à execução de Testes Rápidos - TR nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas em 

2017, foram realizados:  

 TR HIV- 52.470;  

 TR Sífilis- 141.500;  

 TR HBV-149.700; e  

 TR HCV -133.975.  

No âmbito do Programa Mais Médicos foi reformulado o Instrutivo do Programa Mais Médicos na 

Saúde Indígena; foi também estabelecida a programação com o conteúdo mínimo para o 

acolhimento dos médicos que atuarão na saúde indígena; foi realizado o acompanhamento dos 

cursos de Especialização em Saúde Indígena em andamento, assim como das apresentações dos 

projetos de intervenção integrantes do Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) de 45 médicos da 

saúde indígena que concluíram a especialização em 2017. 

Foram realizadas 03 (três) Expedições para atendimentos de média e alta complexidade no território 

indígena de 2 (dois) DSEI realizadas em parceria com o Ministério da Defesa e os Expedicionários 

da Saúde-EDS, das quais seguem os produtos: DSEI Alto Rio Negro (Amazonas) - 38ª Expedição-

EDS, 19/03/2017 a 01/02/2017 - Comunidades de Yauarete e Pari-Cachoeira, tendo sido realizado 

um total de 364 cirurgias, 2.963 consultas médicas e odontológicas e 5.455 exames e 

procedimentos; DSEI Alto Rio Negro (Amazonas) - Expedição Cor de Rosa ( Ginecologia -

Prevenção de colo de últero ) 9/08/2017 e 12/08/2017, durante a qual foram realizadas 49 

colposcopias, 65 atendimentos, 22 biópsias, 49 exames de citologia oncótica, 10 ultrassonografias e 

16 cirurgias de alta frequência (CAF); DSEI Alto Rio Juruá (Acre) - 39ª Expedição-EDS, foi 

realizada entre os dias os dias 25/10/2017 e 04/11/2017 na Comunidade Morada Nova, Município 

de Feijó, durante a qual foram realizadas um total de 400 cirurgias, 4.451 consultas médicas e 

odontológicas e 5.699 exames e procedimentos e 706 óculos doados. Portanto, no ano de 2017 esta 

parceria viabilizou um total de 780 cirurgias, 7.479 consultas nas especialidades e 11.282 exames e 

procedimentos. As ações atenderam uma base populacional de aproximadamente 30 mil pessoas, 

dentre as quais foram realizados os procedimentos de triagem na atenção primária para 

encaminhamento ao atendimento de média e alta complexidade durante as Expedições. Estas foram 

ações de grande importância pois, por meio delas evitou-se o deslocamento de várias famílias para 

fora de seu território e seus possíveis impactos negativos. 

 

 

 



54 

 

2. Qualificação de serviços de saneamento ambiental ofertados 

Conduzida pelo Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (DSESI), a 

estratégia utilizada para qualificação de serviços de saneamento ambiental remete-se à implantação 

de melhorias sanitárias à população indígena, por meio de um destino adequado do esgotamento 

sanitário, tratamento da água e acondicionamento e destino de resíduos sólidos em aldeias. 

O saneamento básico atua principalmente no controle ambiental dos vetores transmissores de 

doenças por meio do manejo sustentável das águas (rios, lagos, chuva, subsolo), da terra (habitação, 

plantio), dos efluentes sanitários e dos resíduos sólidos. Na saúde indígena, o objetivo é que todas 

as comunidades tenham acesso à água potável, à destinação adequada de dejetos e ao manejo 

correto de resíduos sólidos, seja por meio de obras - sistemas de captação de água (subterrânea, 

superficial, pluvial), módulos sanitários domiciliares (MSD), tanques sépticos –, seja pela 

realização do controle e monitoramento da qualidade da água, do gerenciamento de resíduos e de 

ações de educação ambiental.  

As obras de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) visam dotar os domicílios e estabelecimentos 

coletivos de condições sanitárias adequadas à prevenção e controle de doenças e agravos. Estas 

estruturas são complementadas com tratamento biológico por meio da construção de fossas 

(sépticas, absorventes, etc.) e sumidouro.  

O gerenciamento de resíduos sólidos é o conjunto de procedimentos planejados e adotados com o 

intuito de destinar, de forma adequada, os resíduos gerados no âmbito de atuação do Distrito 

Sanitário Especial Indígena – DSEI, buscando um meio ambiente seguro e saudável para a 

prevenção de riscos e promoção da saúde. Para isso, é importante garantir a efetiva participação das 

comunidades indígenas, bem como dos municípios na formulação e implantação de medidas 

sanitárias adequadas ao processo de coleta, acondicionamento, armazenagem, transporte, tratamento 

e destinação final dos resíduos sólidos em áreas indígenas. 

Por fim, o monitoramento da qualidade da água é um instrumento de verificação das condições 

exigidas pelo padrão de potabilidade, estabelecidos pela Portaria GM/MS 2.914/2011, quando a 

água é destinada para consumo humano. Além da potabilidade, o monitoramento da qualidade da 

água se propõe a avaliar possíveis riscos que os sistemas de abastecimento podem representar para a 

saúde humana. Para tanto, há que se considerar a necessidade de se ampliar a abordagem tradicional 

que fundamenta a prática do monitoramento da qualidade da água centrada na coleta e análise de 

amostras, devendo-se adotar uma visão holística do abastecimento, traduzida em um conjunto de 

ações que possibilitem a identificação de possíveis riscos, além de auxiliar na prevenção de doenças 

e agravos de transmissão hídrica. 

Para a implementação da estratégia foram programados cinco resultados estratégicos demonstrados 

no quadro A.3.1.1.2 deste relatório e referem-se a: 

1. Implantação de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em aldeias com população 

acima de 50 habitantes; 

2. Reforma e/ou ampliação de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em aldeias; 

3. Destinação final adequada de dejetos em Aldeias; 

4. Qualidade da água monitorada em aldeias; 

5. DSEI com serviços de destinação dos resíduos de saúde. 

Todos os resultados acima constituem de ações que complementam de forma direta 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, sensibilização quanto à prática da educação ambiental, 

dentre outros. 
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Quadro A.3.1.1.2 – 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 2017 

Descrição Programado Executado (%) 

R.18. 36 SAA implantados em aldeias com população acima 

de 50 habitantes. (Meta PPA / PNS 2016-2019) 
36 19 53% 

R.19. 53 SAA reformados e/ou ampliados em aldeias 

(Meta PPA / PNS 2016-2019) 
53 24 45% 

R.20. 45 Aldeias com destinação final adequada de dejetos 

(Meta PPA / PNS 2016-2019) 
45 07 15,60% 

R.21. 5% das Aldeias com a qualidade da água monitorada 5%  3,04% 60,8% 

R.22. 20% dos Distritos Sanitários possuem serviços de 

destinação dos resíduos de saúde 20%  26%  130% 

R.23. 5% das Aldeias indígenas que tiveram atividades de 

educação em saúde com foco em gerenciamento de resíduos 

sólidos 

5%  9,31%  186,2% 

Fonte: DSESI 

1. Implantação de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em aldeias com população acima de 

50 habitantes (R.18) 

Este resultado se alinha à meta estabelecida no PPA 2016-2019. A baixa execução no alcance do 

resultado programado deveu-se à decisão dos DSEI em priorizar as aldeias planejadas no Plano 

Distrital de Saúde Indígena (PDSI). Isso quer dizer que o corte populacional estabelecido na meta 

do PPA (aldeias acima de 50 habitantes) não necessariamente foi levado em consideração. Vale 

destacar que o PDSI é um instrumento de planejamento legitimado tanto pela coordenação dos 

distritos quanto pelos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI). Portanto, além dos 19 

SAA implantados, a SESAI concluiu outros 20 em comunidades com população abaixo de 50 

habitantes. Logo, o recorte definido por este resultado não demonstra completamente os esforços 

para a implantação de novos sistemas de abastecimento de água (que na realidade totalizam 39 

SAA). Ressaltamos que a escolha das aldeias beneficiadas avaliou critérios que vão além do 

número populacional, agregando, por exemplo, dados epidemiológicos e condições de acesso das 

aldeias.  

A meta no PPA 2016-2019 é implantar 281 sistemas de abastecimento de água em aldeias com 

população acima de 50 habitantes. Considerando os exercícios de 2016 e 2017 foram concluídas 45 

obras, atingindo um alcance da ordem de 16%. Para o exercício de 2017 a meta foi revista e 

programou-se 36 obras para o exercício, das quais 19 foram concluídas, alcançando um 

desempenho de 53%.    

2. Reforma e/ou ampliação de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em aldeias (R.19) 

Este resultado se alinha à meta estabelecida no PPA 2016-2019. A meta não foi alcançada devido à 

falta de fiscalização regular (e programada) nas obras junto às empresas executoras dos serviços. 

Dentre os motivos mais comuns, destacam-se: (a) A insuficiência do planejamento da frota de 

veículos/embarcações nos Distritos, que não garante a presença dos fiscais nas aldeias, uma vez que 

a prioridade é o transporte das equipes de saúde e de pacientes; (b) A localização remota de 

algumas aldeias que apresentam dificuldades de acesso no transporte de materiais de construção 

(ausência e/ou condições precárias de vias terrestres e fluviais, periodicidade das vazões dos rios, 

etc).  
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A meta no PPA 2016-2019 é reformar e/ou ampliar 250 sistemas de abastecimentos de água em 

aldeias. Considerando os exercícios 2016 e 2017 foram concluídas 54 obras, atingindo um alcance 

de cerca de 21%. Para o exercício de 2017 a meta foi revista e programou-se 53 obras para o 

exercício, das quais 24 foram concluídas, alcançando um desempenho de 45,28%. 

3. Destinação final adequada de dejetos em Aldeias (R.20) 

Este resultado se alinha à meta estabelecida no PPA 2016-2019. Na descrição do resultado 

esperado, o termo ‘destinação final adequada de dejetos’ não é facilmente mensurável tal qual uma 

obra de tanque séptico ou de um módulo sanitário domiciliar (MSD). Ele também se refere às 

práticas e costumes adotados há gerações por comunidades tradicionais que, dependendo da escala 

adotada, tem impactos ambientais bem mais baixos do que a execução de obras voltadas para este 

fim. Nesse contexto, cabe ressaltar que o resultado alcançado nesta meta corresponde apenas às 

obras de Módulos Sanitários Domiciliares (MSD) e que, por esse motivo, não foi alcançada 

conforme o programado.  

A meta no PPA é implantar em 148 aldeias a destinação final adequada dos dejetos. Considerando 

os exercícios 2016 e 2017 foi concluída a implantação final adequada dos dejetos em 31 aldeias, 

atingindo um alcance de 21,60%. Para o exercício de 2017 a meta foi revista e não houve 

programação estabelecida. No entanto, foi concluída a implantação final adequada dos dejetos em 7 

aldeias. 

4. Qualidade da água monitorada em aldeias (R.21) 

O abastecimento de água potável garante à população a prevenção de doenças transmitidas pela 

água. Nesse sentido, o monitoramento da qualidade da água executado em 154 aldeias indígenas 

avaliou as condições de potabilidade da água consumida por 35.357 habitantes. O desenvolvimento 

da ação permite identificar riscos relacionados ao abastecimento e adotar medidas corretivas para 

garantir o consumo de água potável. A meta não foi alcançada devido, principalmente aos seguintes 

entraves de ordem gerencial, que impossibilitam a adequada implementação do monitoramento, tais 

como:  

 Ausência ou insuficiência de veículos para deslocamento mensal às aldeias previstas no 

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água - ano 2017. 

 Priorização das demandas relacionadas à atenção à saúde em detrimento às ações 

desenvolvidas pelo Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena (SESANI). 

 Insumos dos equipamentos para análise de agua vencidos ou esgotados. Em alguns DSEI,a 

viabilização da Ata Nacional (SRP nº 15/2016) foi morosa e o cronograma inicial de 

trabalho não foi atendido por questões administrativas, impossibilitando a aquisição dos 

materiais dentro do planejamento estipulado. 

5. DSEI com serviços de destinação dos resíduos de saúde (R.22) 

A meta foi atingida com êxito. Os DSEI AL/SE, Cuiabá, Kaipó PA, Maranhão, Potiguara, Vilhena e 

Yanomami contrataram empresas especializadas na coleta deste tipo de resíduos gerados nas 

unidades de saúde, enquanto os DSEI PE e ISUL possuem parcerias estabelecidas com a Prefeitura 

de Recife - PE e São José - SC respectivamente, para coleta e destinação final. Os DSEI também 

promovem a capacitação dos técnicos de saúde para o manejo e condicionamento adequados destes 

resíduos. 

Os DSEI AL/SE, Cuiabá, Kaipó PA, Maranhão, Potiguara, Vilhena e Yanomami contrataram 

empresas especializadas na coleta deste tipo de resíduos gerados nas unidades de saúde, enquanto 

os DSEI Pernambuco e Interior Sul possuem parcerias estabelecidas com a Prefeitura de Recife - 
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PE e São José - SC respectivamente, para coleta e destinação final. As equipes responsáveis pelo 

manejo dos resíduos de serviços de saúde - RSS são capacitadas no início de sua admissão através 

do treinamento introdutório e de treinamento especifico sobre segurança do trabalho, além de 

inclusão no programa de educação continuada. Foram adquiridos materiais específicos para o 

manejo e acondicionamento correto dos RSS até sua coleta, realizada por empresa especializada 

contratada pelos Distritos ou prefeitura. Como efeito imediato, há disseminação do tema e seus 

riscos à saúde local a partir de atividades de educação em saúde como palestras e rodas de conversa; 

treinamento contínuo da equipe de saúde para os procedimentos técnicos; segurança a toda equipe e 

usuários dos Polos Base envolvidos; e ainda, este tipo de resíduo tem sua destinação final 

assegurada pela empresa responsável pela coleta, a partir do método de incineração, evitando os 

riscos à saúde local inerente a estes serviços e proporcionando um ambiente mais saudável. Com o 

cumprimento da meta, que se dá a partir de contratação de empresa especializada ou Acordo de 

Cooperação Técnica estes Distritos asseguram que os resíduos provenientes de seus serviços de 

saúde são manejados, acondicionados e destinados de forma legalmente adequada, segundo a RDC 

306/2004 que regulamenta o gerenciamento dos RSS. 

6. Aldeias indígenas que tiveram atividades de educação em saúde com foco em gerenciamento de 

resíduos sólidos (R.23) 

A meta foi atingida com êxito devido, principalmente, ao estabelecimento de parcerias com 

empresas responsáveis por executar programas de compensação ambiental, prefeituras municipais 

que realizam coleta de resíduos domésticos nas aldeias indígenas, associações e cooperativas de 

catadores de recicláveis e, ainda, maior integração de ações do SESANI e da DIASI voltadas ao 

GRS.  

Foram realizadas atividades nas aldeias indígenas abordando a temática ‘resíduos sólidos’, 

utilizando-se ferramentas e conceitos de educação popular e em saúde para atividades como: ações 

diagnósticas; aplicação de questionário socioambiental; atividades de mobilização; palestras 

educativas; rodas de conversa; oficinas; mutirões de limpeza; elaboração de planos de ação locais; e 

práticas em horticultura voltadas à compostagem e reaproveitamento de recicláveis. A partir da 

organização interna e prática destes conceitos, principalmente os relacionados a não geração, 

triagem e reaproveitamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, há transformação do ambiente 

local como resultado dessas ações diretas. O volume de resíduo gerado nas localidades reduz-se 

significativamente, sejam espalhados ao ar livre ou nos processos indiscriminados de queima e 

aterramento, diminui-se o risco de contaminação do solo e dos cursos hídricos e ainda a propagação 

de doenças como difteria, febre tifoide, giardíase, toxoplasmose, leptospirose, cisticercose entre 

outras. 

A Tabela 2 demonstra as obras de saneamento concluídas em 2017 e visa atender às recomendações 

do Tribunal de Contas da União, relacionadas com o Acórdão nº 4565/2017-TCU, mais 

especificadamente nos itens 1.7.1 e 1.8, assim transcritos: 
 

1.7.1 Com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208, § 2º do Regimento Interno 

do TCU e art. 37 da Constituição Federal, ao elaborar seus relatórios de gestão, considere 

como obra implementada apenas aquelas que já tiverem sido concluídas e; 

1.8  Recomendar à Secretaria Especial de Saúde Indígena, com fundamento no art. 250, 

inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade. 

Realizar medição da eficiência (benefício/custo) das referidas obras, bem como de quantas 

familias são beneficiadas (analise de efetividade), de forma a trazer tais dados nos próximos 

relatórios de gestão.- Primeira Câmara (Processo TC 026.195/2016-0). 
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Tabela 2 – Saneamento - LOA 

UF DSEI 
QUANTIDADE DE 

ALDEIAS 
ANO DE 

CONTRATAÇÃO 
POPULAÇÃO 
BENEFICIADA 

VALOR  
CONTRATADO 

(R$) 

CUSTO/ 
USUÁRIO (R$) 

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

AC ALTO RIO JURUÁ 1 2016 175 209.900,99 1.199,43 35 

AC ALTO RIO PURUS 14 2015/ 2016 1.620 1.642.351,20 1.013,80 182 

CE CEARÁ 2 2014 289 524.814,38 1.815,97 58 

MT CUIABÁ 8 2016 1247 1.868.744,79 1.498,59 249 

MT 
KAIAPÓ DO MATO 
GROSSO 

1 2017 5 115.269,80 23.053,96 122 

PA KAIAPÓ DO PARÁ 2 2016/ 2017 961 251.026,83 261,21 26 

SP LITORAL SUL 1 2017 232 65.000,00 280,17 46 

AM MANAUS 6 2016 391 793.629,26 2.029,74 78 

AM MÉDIO RIO PURUS 2 2017 323 590.806,98 1.829,12 65 

AM 
MÉDIO RIO 
SOLIMÕES 

3 2013 928 546.700,43 589,12 158 

TO TOCANTINS 3 2015/ 2016 447 838.326,58 1.875,45 89 

AM VALE DO JAVARI 2 2017 426 88.000,00 206,57 85 

MT XAVANTE 3 2015 361 641.132,95 1.775,99 28 

MS 
MATO GROSSO DO 
SUL  

1 2.016 1028 212.265,81 206,48 10 

Fonte: DSESI 

Mister se faz alguns esclarecimentos em relação a tabela acima. Há obras concluídas no exercício 

de 2017 mas que foram contratadas integralmente com recursos de exercícios anteriores. Há 

também casos de obras que utilizaram parcialmente o recurso de 2017, pois executaram apenas 

algumas etapas neste exercício. E nem sempre as obras de SAA e MSD atendem a população total 

da aldeia.  

O Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena não considera o indicador 

mencionado no item 1.8 da transcrição acima parâmetro para distribuição de recursos de obras na 

SESAI.  

Entende-se que relacionar dados financeiros e populacionais é apenas um ponto de partida para os 

gestores avaliarem a locação dos recursos investidos. Portanto, para uma visão mais ampliada e 

representativa dos impactos das ações de saneamento na saúde indígena, é necessário incluir dados 

que qualificam e complementam o solicitado acima, tais como: 

 Índice de mortalidade infantil;   

 Déficit de aldeias com água; 

 Déficit de população com água;  

 Obras inacabadas ou não iniciadas (contratos rescindidos);    

 Obras em execução de exercícios anteriores com necessidade de complemento de 

orçamento;  

 Operacionalidade da área técnica do DSEI.  

Esta lista não é taxativa, ou seja, deve-se sempre rever ou incluir novos dados para melhor 

aproximação da realidade por Distrito. 

3. Provimento de infraestrutura e logística para execução das ações de saúde indígena nos 

DSEI 

Essa estratégia foi conduzida de modo compartilhado pelo Departamento de Saneamento e 

Edificações de Saúde Indígena (DSESI) e pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

(DGESI). Está estruturada em dois grande eixos de atuação.  
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O primeiro refere-se às ações de restruturação da rede de estabelecimentos do SASISUS através da 

execução de obras de edificações de saúde (CASAI, Polo Base e Unidade Básica de Saúde 

Indígena). Trata-se da construção e/ou reforma de edificações existentes ou de novas edificações, 

contribuindo diretamente para o melhor atendimento da população indígena na rede assistencial de 

saúde. A função das edificações no contexto da saúde indígena está em garantir ambientes 

adequados à realização de consultas médicas, procedimentos de enfermagem, guarda de 

medicamentos, educação em saúde, dentre outras atividades relacionadas à Atenção Básica. A 

Unidade Básica de Saúde Indígena é o estabelecimento de saúde localizado em aldeia, destinado à 

execução direta dos serviços de atenção à saúde e saneamento com uma estrutura definida e 

adaptada a partir das necessidades das comunidades assistidas, podendo, portanto, apresentar portes 

diferenciados (UBSI tipos I, II e III). A Sede de Polo Base, por sua vez, é um estabelecimento de 

saúde que serve de base para as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) dentro de 

uma subdivisão territorial do DSEI – o Polo Base – configurando-se como primeira referência para 

os profissionais que atuam nas aldeias, podendo estar localizada tanto numa aldeia indígena (Polo 

Base Tipo I) quanto em uma área urbana (Polo Base tipo II). Já a CASAI é o estabelecimento 

responsável pelo apoio, acolhimento e assistência aos indígenas referenciados à Rede de Serviços 

do SUS para realização de ações complementares de atenção básica e de atenção especializada, 

sendo destinada também aos acompanhantes, quando necessário.  

O outro grande eixo de atuação está relacionado com a infraestrutura de tecnologia da informação, a 

logística de transportes e provimento de comunicação radiofônica e/ou satelital. O provimento de 

equipamentos e serviços são feitos pelo nível central da SESAI ou pelos DSEI. No âmbito da 

infraestrutura tecnológica, busca-se estruturar os estabelecimentos da saúde indígena, incluindo os 

DSEI, polos base e CASAI, com computadores, serviços de internet, cabeamento estruturado e 

ativos de rede, além do provimento de suporte de TI. No resultado relacionado ao provimento de 

logística adequada de transportes, o objetivo é viabilizar a atuação dos distritos na atenção à saúde 

indígena e saneamento ambiental. Entende-se como principal processo a elaboração do plano de 

transportes para os DSEI. A partir desse plano de transportes, é possível prever a necessidade nas 

ações realizadas pelos DSEI, para justificar a contratação para a área de transportes, como aquisição 

de barcos e veículos, locação de veículos com ou sem motorista, contratação de horas-vôo, serviços 

de fornecimento de combustível, entre outros. Quanto ao provimento de serviços de comunicação, 

serão construídos os planos de comunicação, que terão o foco na comunicação de voz, 

especificamente a radiofonia e telefonia satelital. A radiofonia e telefonia satelital serão destinadas 

às localidades que não dispõe de outro tipo de comunicação, sendo essa uma característica marcante 

na saúde indígena. 

A contratação realizada diretamente pelo nível central da SESAI para o alcance dessa estratégia é 

realizada a partir de demanda do DGESI à Subsecretaria de Assuntos Administrativos 

(SAA/SE/MS). Essa contratação centralizada é realizada para serviços relacionados à logística 

(locação/aquisição de veículos, horas-voo, combustível), equipamentos de informática e serviço de 

internet (nesses dois últimos casos, a demanda é feita ao Departamento de Informática do 

Ministério da Saúde – DATASUS – que realiza a contratação em parceria com a SAA). Na 

contratação realizada a nível de DSEI, o DGESI realiza análise de mérito, considerando a 

necessidade e orçamento, e análise de instrução processual, permitindo a adequação de possíveis 

falhas.  

As maiores dificuldades e limitações encontradas, tanto interna quanto externamente, são 

relacionadas à baixa qualificação e ao quadro reduzido de profissionais, principalmente nos DSEI, e 

ao contexto econômico, que refletiu no orçamento, além de mudanças nas gestões dos DSEI, 

ocasionadas pelo contexto político. No exercício de 2017 foi iniciado um trabalho de mapeamento e 

padronização dos processos de trabalho relacionados à gestão, incluindo a gestão de riscos. Em 

2018 este trabalho terá continuidade, sendo priorizados os macroprocessos de maior impacto na 
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saúde indígena. A partir da padronização dos processos, possíveis variações nos ambientes (interno 

e externo) causarão menores impactos nos serviços ofertados. 

A implementação da estratégia está estruturada por seis resultados: 

1. Casas de Saúde Indígena (CASAI) reformadas/ampliadas; 

2. Unidades Básicas de Saúde Indígena construídas e/ou reformadas; 

3. Polos Base construídos e/ou reformados; 

4. Estabelecimentos com infraestrutura tecnológica implementada; 

5. Planos de serviços de transporte implementado em DSEI. 

O quadro A.3.1.1.3 demonstra a programação estabelecida para o exercício de 2017. 

Quadro A.3.1.1.3 – Resultados Esperados da Estratégia nº 3- Provimento de infraestrutura e logística para execução das 

ações de saúde indígena nos DSEI 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Provimento de infraestrutura e logística para execução das ações de saúde indígena nos DSEI 

Resultados Esperados 2017 

Descrição Programado Executado (%) 

R.24. 03 Casas de Saúde Indígena (CASAI) 

reformadas/ampliadas (Meta PPA / PNS 2016-2019) 03 04 133 

R.25. 18 Unidades Básicas de Saúde Indígena construídas 

e/ou reformadas. 18 24 133 

R.26. 05 Polos Base construídos e/ou reformados. 05 05 100 

R.27*. Estabelecimentos com infraestrutura tecnológica 

implementada - - - 

R.28*. Planos de serviços de comunicação implementados - - - 

R.29. Planos de serviços de transporte implementado em 02 

DSEI 2 0 0 

Fonte: DSESI / DGESI 

* Resultados com programação estabelecida para os exercícios 2018/2019  

1. Casas de Saúde Indígena (CASAI) reformadas/ampliadas (R.24) 

As seguintes obras de reforma/ampliação foram entregues: (a) CASAI Alta Floresta D’Oeste – 

DSEI Porto Velho; (b) CASAI Sinop – DSEI Xingu; (c) CASAI Cacoal – DSEI Vilhena; (d) 

CASAI Boa Vista – DSEI Yanomami.  

Um dos prováveis motivos para que a meta fosse superada deveu-se ao posicionamento ativo do 

Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena no desenvolvimento dos processos 

que envolvem CASAI, desde a elaboração e aprovação dos projetos até o acompanhamento das 

medições durante as etapas das obras. As reformas e ampliações das CASAI representam melhorias 

das condições de salubridade em ambientes que necessitam de cuidados especiais justamente por 

receberem pacientes que se encontram em estado vulnerável de saúde e vindos de regiões diversas 

dos quatro DSEI beneficiados.  

A meta no PPA 2016-2019 é reformar e/ou ampliar 26 Casas de Saúde Indígena (CASAI). 

Considerando os exercícios 2016 e 2017 foram concluídas 7 CASAI, atingindo um alcance de cerca 

de 27%. Para o exercício de 2017 a meta foi revista e programou-se 3 CASAI, atingindo o 

desempenho de 133% com a entrega de 4 CASAI. Em que pese não ocorra a previsão no PPA de 

reformar / ampliar outros estabelecimentos de saúde, tais como as UBSI e os Polos Base, são tão 

importantes quanto às CASAI, pois localizam-se nas aldeias, ou seja, são a porta de entrada do 

usuário na rede assistencial de saúde indígena. Logo, manter uma estrutura adequada destes 
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estabelecimentos garante melhores serviços de atenção básica, como a promoção e a prevenção. 

Isso significa que menos pacientes deverão ser transferidos para a CASAI, onde os custos de 

transporte, alimentação e estadia são maiores. Desta forma a entrega de tais tipologias de 

edificações atendem aos resultados dos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI) norteados pelo 

Planejamento Estratégico da SESAI.  

2. Unidades Básicas de Saúde Indígena construídas e/ou reformadas (R.25) 

Foram entregues 12 novas UBSI e outras 12 foram reformadas/ampliadas. O encaminhamento dos 

relatórios mensais das obras em andamento pelo DSEI permitiu que o nível central se antecipasse e 

evitasse possíveis problemas que poderiam gerar atraso ou paralisações. Isso contribuiu para que o 

resultado ao final do exercício (24) superasse o resultado esperado (18), alcançando um 

desempenho de 133%. 

3. Polos Base construídos e/ou reformados (R.26) 

A entrega das obras das 05 sedes de Polo Base são resultado do esforço contínuo do DSESI no 

acompanhamento efetivo das etapas das obras nos Distritos. Diferentemente da UBSI, o impacto de 

uma obra de sede de Polo Base está no seu raio de abrangência no que diz respeito ao atendimento 

populacional, uma vez que serve de referência para um número maior de aldeias. Por esse motivo, 

um Polo Base apresenta uma estrutura física mais robusta, abrigando atividades não só assistenciais, 

mas também administrativas.  

Além das CASAI, UBSI e Polos Base foi concluída também a sede do DSEI Litoral Sul  

A Tabela 3 demonstra as obras de edificações concluídas em 2017 e visa atender às recomendações 

do Tribunal de Contas da União, relacionadas com o Acórdão nº 4565/2017-TCU mencionado 

anteriormente (ver Estratégia 2). 

Tabela 3 - Edificações LOA 

UF DSEI 
QUANTIDADE DE 

ALDEIAS 
ANO DE 

CONTRATAÇÃO 
POPULAÇÃO 
BENEFICIADA 

VALOR 
CONTRATADO 

(R$) 

CUSTO/ 
USUÁRIO 

(R$) 

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

AM ALTO RIO NEGRO 1 2017 37 75.106,25 2.029,90 127 

AP AMAPÁ E NORTE DO PARÁ 3 2016 4.404 2.717.881,10 617,14 593 

CE CEARÁ 2 2014/ 2017 2.966 1.064.384,14 358,86 9 

CE CEARÁ 100 2017 24.571 57.180,58 2,33 110 

PA GUAMÁ-TOCANTINS 1 2016 44 563.965,15 12.817,39 128 

PA GUAMÁ-TOCANTINS 3 2016 1.907 350.001,90 183,54 1.370 

MT KAIAPÓ MATO GROSSO 1 2016 550 494.008,26 898,20 176 

PR LITORAL SUL 1 2016 640 14.879,83 23,25 2.119 

MS MATO GROSSO DO SUL  3 2015/ 2016 6.850 1.820.223,35 265,73 236 

AM MÉDIO RIO PURUS 4 2016/ 2017 146 579.935,68 3.972,16 1.178 

AM PARINTINS 4 2015 882 4.191.447,20 4.752,21 932 

AM PARINTINS 2 2017 15.679 183.997,93 11,74 2.609 

RO PORTO VELHO 169 2014 10.008 3.619.915,75 361,70 7 

PA RIO TAPAJÓS 1 2016 1.181 1.469.436,46 1.244,23 317 

TO TOCANTINS 5 2016/ 2017 1.291 177.757,72 137,69 381 

AM VALE DO JAVARI  1 2016 270 300.000,00 1.111,11 36 

RO VILHENA 172 2015/ 2016 7.469 2.783.903,67 372,73 3.162 

MT XINGU 80 2017 7.169 102.949,83 14,36 165 

RR YANOMÂMI 318 2012 23.819 790.608,65 33,19 15 

Fonte: DSESI 

Obs: Nas obras de pequeno porte investidas em CASAI (reformas de pequenos valores) o custo por usuário será muito 

baixo, uma vez que será dividido por toda população do DSEI. 
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4. Estabelecimentos com infraestrutura tecnológica implementada (R.27)  

Este resultado envolve a estruturação dos estabelecimentos da saúde indígena, incluindo os DSEI, 

polos base e CASAIs. com computadores, serviços de internet, cabeamento estruturado e ativos de 

rede. Entende-se estabelecimento com infraestrutura tecnológica implementada como aquele que 

possui computadores e ativos de rede na quantidade necessária, serviço de internet adequado e 

cabeamento estruturado, de acordo com a estrutura do estabelecimento. Sendo assim, este resultado 

foi dividido em 4 produtos, sendo: 1) Provisão de computadores; 2) Fornecimento do serviço de 

internet; 3) Provisão de ativos de rede; e 4) Estruturação do cabeamento nos estabelecimentos. Com 

esses quatro produtos implantados, o estabelecimento poderá ser considerado com infraestrutura 

tecnológica implementada. Por esse motivo, foi definido para 2017 que nenhum estabelecimento 

alcançaria este resultado. Cabe destacar que os serviços de internet, ativos de rede e cabeamento 

estruturado são imprescindíveis para implantação da rede lógica, que, resumidamente, é a utilização 

da rede “interna” (intranet) do Ministério da Saúde. O acesso à rede lógica 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. Para mensuração do alcance do resultado, está sendo 

mensurado, separadamente, cada um dos produtos, conforme descrito abaixo: 

1) Provisão de computadores: Está sendo feito o levantamento da necessidade real, que 

envolve o mapeamento dos processos de trabalho dos DSEIs para identificação da 

quantidade necessária de pessoas em cada área, que será a base para o cálculo da 

quantidade de computadores. Para 2017, como ainda está sendo identificada a 

necessidade, ficou definido que nenhum estabelecimento (DSEIs, polos base e 

CASAIs) teria esta meta alcançada. De qualquer forma, é importante destacar que a 

aquisição de computadores é realizada principalmente pelos DSEIs, cabendo ao 

DGESI a análise de mérito (quantidade) e instrução processual. Porém, também foi 

feita demanda ao DATASUS e SAA para aquisição de 250 notebooks para a utilização 

do sistema HÓRUS nos polos base, com previsão de entrega para o 1º semestre de 

2018. Quanto à aquisição de computadores feita pelos DSEIs, de acordo com o SIAFI 

(Tesouro Gerencial), foram empenhados R$ 913.448,58 (novecentos e treze mil, 

quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) nos DSEIs em 2017 

para aquisição deste objeto. 

2) Fornecimento de serviço de internet: Inicialmente cabe destacar que o serviço ideal de 

internet para os DSEIs deve ser a MPLS, que viabiliza a implantação da rede lógica. A 

internet MPLS é fornecida por um contrato gerido pelo Departamento de Informática 

do Ministério da Saúde (DATASUS/SE/MS), que abrange não só as unidades da saúde 

indígena. O contrato atual prevê a instalação de um link de internet “dedicado” com 

velocidade de 2MB (download), incluindo na saúde indígena, atualmente as 34 sedes 

dos DSEI (Total:34), 162 sedes de polos base (Total: 250) e 58 CASAIs (Total:67). O 

DATASUS realizou nova contratação para upgrade dos pontos de internet atuais para 

10mb (download) e implantação dos pontos nos demais estabelecimentos, porém, por 

questões formais na contratação, houve suspensão da execução contratual, e o 

DATASUS informou que não há previsão para normalização da situação. Dessa 

forma, não será feito upgrade dos links, restando a prestação do serviço conforme já 

está sendo prestado. Sendo assim, optou-se por fazer nova demanda ao DATASUS 

para o upgrade dos links atuais e provisão para as demais unidades. Essa demanda já 

foi feita oficialmente e em 2018 a previsão é que se faça contratação de serviço de 

internet exclusivamente para a saúde indígena. 

3) Provisão de ativos de rede: Os ativos de rede incluem um rack composto com switches 

gerenciáveis, patchpanel, e servidor proxy. Os ativos permitem a utilização do serviço 
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de internet de forma a manter a qualidade.  Atualmente, está sendo feito o 

levantamento de necessidade de cada unidade, que também passa pelo mapeamento do 

processo de trabalho, já que a quantidade desses ativos é determinado pela quantidade 

de usuários na rede. Sendo assim, para 2017, apenas 04 estabelecimentos (sedes dos 

DSEIs Porto Velho, Yanomami, Leste de Roraima e Litoral Sul) contam com os ativos 

de rede em quantidade adequada para atender os serviços do estabelecimento. A 

aquisição de ativos de rede é feita principalmente pelos DSEIs, cabendo ao DGESI a 

análise de mérito (quantidade) e instrução processual. Ademais, está sendo estudada a 

possibilidade de aquisição destes ativos pelo nível central da SESAI, com o 

DATASUS e SAA.  

4) Estruturação do cabeamento: A estruturação do cabeamento envolve a adequação, de 

acordo com a instalação física e a quantidade de estações de trabalho, do cabeamento 

de rede. O cabeamento estruturado a utilização do serviço de internet de forma a 

manter a qualidade e reduzir perdas de sinal, além de viabilizar a utilização da rede 

lógica do Ministério da Saúde. Esse serviço é realizado pelo DSEI, cabendo ao DGESI 

dar apoio na forma como o cabeamento deve estar estruturado. Atualmente, apenas 04 

estabelecimentos (sedes dos DSEIs Porto Velho, Yanomami, Leste de Roraima e 

Litoral Sul) contam com o cabeamento estruturado adequadamente. 

5. Planos de serviços de comunicação implementados ( R.28) 

Trata-se de resultado que tem como objetivo o provimento serviços adequados de comunicação 

radiofônica e telefonia satelital. 

Considera-se necessária a comunicação radiofônica principalmente para as localidades abrangidas 

pela saúde indígena não possuem cabeamento de telefone ou alcance de sinal de celular. A 

comunicação radiofônica nas aldeias e nos polos base que se localizam em área indígena, quando 

estes não possuem outra forma de comunicação, é imprescindível para que os Agentes Indígenas de 

Saúde (AIS) notifiquem possíveis surtos ou relatem casos pontuais de urgência e emergência. Essa 

comunicação também é necessária para organização logística dos serviços, incluindo comunicação 

para relatar necessidade de transporte de equipes. 

A telefonia satelital já é uma necessidade mais específica, que se adequa mais aos serviços das 

equipes, já que se trata de um equipamento móvel. 

Ficou definido que em 2017 seria iniciado o levantamento de necessidade. Para esses itens, sempre 

ficou a cargo dos DSEIs a identificação de necessidade e a contratação dos bens e serviços, porém, 

o DGESI, considerando suas competências regimentais, iniciou o levantamento nacional, com 

previsão de identificação da necessidade, pelo menos de radiofonia, no 1º semestre de 2018 

6. Planos de serviços de transporte implementado em 02 DSEI (R.29) 

Este resultado tem como objetivo o provimento de logística adequada de transportes, para viabilizar 

a atuação dos distritos na atenção à saúde indígena e saneamento ambiental. Os serviços de logística 

de transporte envolve o deslocamento das equipes multidisciplinares de saúde indígena, dos 

insumos e equipamentos, das equipes de saneamento ambiental, que realizam controle de qualidade 

da água, por exemplo, e dos pacientes, que podem necessitar de transporte no caso de urgências e 

emergências ou para tratamento de saúde em estabelecimento fora da aldeia. Outra finalidade do 

transporte é o deslocamento dos conselheiros indígenas dos conselhos locais e CONDISI, instâncias 

do controle social da SESAI. 

A gestão dos transportes na saúde indígena tem diversas características específicas, que vão desde 

as estradas com baixa qualidade ou não asfaltadas, rotas fluviais que só são viáveis na época de 

cheia dos rios, ausência ou baixa qualidade de pistas de pouso de aeronaves, entre outros.  
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Entende-se como principal processo para alcance deste resultado a elaboração do plano de 

transportes específico para cada DSEI, nos modais terrestre, fluvial e aéreo. A partir desse plano de 

transportes, será possível prever a necessidade nas ações realizadas pelos DSEI, para justificar a 

contratação para a área de transportes, como aquisição de barcos e veículos, locação de veículos 

com ou sem motorista, contratação de horas-vôo, serviços de fornecimento de combustível, entre 

outros. 

Até o final de 2017, foram elaborados 02 planos de transporte, no DSEI Bahia (projeto piloto) e no 

DSEI Alagoas e Sergipe, sendo que as contratações para implementação do plano já estão sendo 

conduzidas nesses DSEIs. Após a efetivação das contratações, o plano de transportes será 

considerado implementado. Foi prevista a implementação de planos de transporte para dois DSEIs 

em 2017, porém, apesar da elaboração, não foi possível a implementação integral, pois os processos 

de contratação, necessários à implementação do plano, não ocorreram em tempo, devido 

principalmente à baixa capacidade técnica dos profissionais na condução dos processos, além das 

mudanças em chefias e coordenação dos DSEIs, que geram certa descontinuidade. 

Foram adquiridas pelo nível central da SESAI (via SAA), 34 pick-ups para atender os 34 DSEIs no 

serviço de saneamento e edificações, e 50 vans, que serão distribuídas aos DSEIs de acordo com a 

necessidade.  

Ademais, cabe destacar que estão sendo elaborados, pelo nível central da SESAI, em parceria com a 

SAA, Termos de Referência para contratação de horas-voo para os DSEIs que necessitam. O plano 

é que até o final de 2018 sejam elaborados esses documentos e que a contratação seja viabilizada 

para todos os DSEIs que tem a necessidade do serviço.  

Quanto aos gastos com transportes, segundo o SIAFI (Tesouro Gerencial), a SESAI gastou mais de 

R$ 58.567.806,99 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e seis reais 

e noventa e nove centavos) com o contrato de serviço de fornecimento de combustíveis, 

R$13.325.859,40 (treze milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e 

quarenta centavos) com aquisição de veículos, R$ 142.371.143,91 (cento e quarenta e dois milhões, 

trezentos e setenta e um mil, cento e quarenta e três reais e noventa e um centavos) com contratos 

de locação de meios de transporte, R$4.743.153,28 (quatro milhões, setecentos e quarenta e três 

mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) com aquisição de barcos ou motores de 

barco e R$ 9.925.271,46 (nove milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e um 

reais e quarenta e seis centavos) para contratação de serviços de transporte fluvial. 

4. Provimento de equipamentos e insumos estratégicos em saúde para execução das ações de 

saúde indígena nos DSEI 

Nesta estratégia, busca-se o alcance do provimento, de acordo com a necessidade de cada DSEI, de 

medicamentos, materiais médico-hospitalares (MMH), insumos odontológicos, equipamentos 

odontológicos e os equipamentos médico-assistenciais. A aquisição desses insumos e 

equipamentos, incluindo manutenção, pode ser feita pelo nível central da SESAI ou pelos DSEI. 

Em 2017, foi feita pelo nível central da SESAI a aquisição de medicamentos e alguns insumos 

odontológicos. Os demais insumos e equipamentos ficaram a cargo dos DSEI.  

A contratação realizada diretamente pelo nível central da SESAI para o alcance dessa estratégia é 

realizada a partir de demanda do DGESI ao Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS). 

Na contratação realizada no DSEI, o DGESI realiza análise de mérito, considerando a necessidade e 

orçamento, e realiza análise de instrução processual, permitindo a adequação de possíveis falhas 

processuais, principalmente relacionadas à exigências legais.  

As maiores dificuldades e limitações encontradas, tanto interna quanto externamente, são 

relacionadas à baixa qualificação e ao quadro reduzido de profissionais, principalmente nos DSEIs, 

e ao contexto econômico, que refletiu no orçamento, além de mudanças nas gestões dos DSEI, 
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ocasionadas pelo contexto político. Em 2017 foi iniciado um trabalho de mapeamento e 

padronização dos processos de trabalho relacionados à gestão, incluindo a gestão de riscos. Em 

2018 este trabalho terá continuidade, sendo que estão sendo priorizados os macroprocessos de 

maior impacto na saúde indígena. A partir da padronização dos processos, possíveis variações nos 

ambientes (interno e externo) causam menores impactos nos serviços ofertados. 

Para a implementação da estratégia foram programados três resultados: 

1. DSEI com abastecimento de Medicamentos; 

2. DSEI com abastecimento de MMH e insumos odontológicos; 

3. DSEI com equipamentos de saúde em funcionamento. 

O quadro A.3.1.1.4 demonstra a programação estabelecida para o exercício de 2017 dos resultados 

estratégicos. 

Quadro A.3.1.1.4 – Resultados Esperados da Estratégia nº 4- Provimento de equipamentos e insumos estratégicos em 

saúde para execução das ações de saúde indígena nos DSEI 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Provimento de equipamentos e insumos estratégicos em saúde para execução das ações de 

saúde indígena nos DSEI 

Resultados Esperados 2017 

Descrição Programado Executado (%) 

R.30. 65% dos DSEI com abastecimento de Medicamentos 65% 26% 40 

R.31. 65% dos DSEI com abastecimento de MMH e insumos 

odontológicos 65% 38% 58 

R.32. 65% dos DSEI com equipamentos de saúde em 

funcionamento 65% 59% 91 

Fonte: DGESI 

1. DSEI com abastecimento de Medicamentos (R.30) 

Os medicamentos estão entre os insumos de maior importância para a atuação das equipes de saúde. 

O processo de provisão de medicamentos passa desde a identificação da necessidade, a aquisição, 

até a distribuição às equipes ou às unidades que prestam atendimento aos indígenas (Unidades 

Básicas de Saúde Indígena e polos base), para que seja feita a dispensação aos indígenas. 

Atualmente, a aquisição é realizada tanto pelo nível central da SESAI quanto pelos DSEIs. Os 

medicamentos incluídos na aquisição do nível central da SESAI são os definidos no elenco de 

medicamentos definido pela portaria Portaria Nº 1.059, de 23 de julho de 2015 que “Aprova o 

Elenco Nacional de Medicamentos da Saúde Indígena, constante do anexo a esta Portaria, destinado 

aos atendimentos de saúde da atenção básica voltados para a população indígena”. A maior parte 

desses medicamentos é adquirida a partir de demanda ao Departamento de Logística em Saúde 

(DLOG/SE/MS), e outra parte é adquirida por demanda de outras secretarias do Ministério da 

Saúde, sendo incluída a demanda da saúde indígena para compra conjunta. O abastecimento de 

medicamentos de cada DSEI é monitorado mensalmente, a partir do preenchimento de formulário 

web (FormSUS). O percentual de abastecimento de cada DSEI é calculado a partir do elenco 

padronizado de medicamentos, sendo 183 itens o quantitativo total. Dentro desse total, cada DSEI 

tem necessidade de parte ou da totalidade dos medicamentos do elenco. Considera-se abastecido o 

medicamento que possui estoque para pelo menos 3 meses de consumo, de acordo com o histórico 

de consumo do DSEI. Então, é calculado o percentual de medicamentos dentro do total, que possui 

duração do estoque para 3 meses ou mais.  
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Para cálculo deste resultado estratégico, a partir do cálculo mensal, foi retirada a média anual de 

abastecimento de cada DSEI. Para fins metodológicos, considera-se abastecido o DSEI que obteve 

média anual de abastecimento igual ou superior a 60%.  

A partir dessa definição, constatou-se que apenas 09 dos 34 DSEIs estiveram abastecidos (DSEI 

Alto Rio Purus, Alto Rio Negro, Araguaia, Minas Gerais e Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 

Porto Velho, Rio Tapajós, Xavante e Kaiapó do Mato Grosso), observando-se o alcance percentual 

de DSEIs com abastecimento de medicamentos em 2017 de 26%. 

A apuração do monitoramento mensal está sendo revisada para melhoria da informação, já que só é 

considerado o estoque da sede do DSEI, não incluídos os estoques dos polos base, UBSI e CASAI.  

É importante ressaltar que, segundo o SIAFI (Tesouro Gerencial) em 2017 foi empenhado R$ 

10.968.229,40 (dez milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e 

quarenta centavos) para aquisição de medicamentos no nível central da SESAI, tendo sido 

liquidados, até o momento, o montante de R$ 3.756.544,70 (três milhões, setecentos e cinquenta e 

seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos (a liquidação está baixa pois os 

empenhos foram realizados principalmente no final do ano). Também foi empenhado R$ 

13.997.337,91 (treze milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e 

noventa e um centavos)  para a aquisição de medicamentos em 31 DSEIs, com liquidação de R$ 

8.839.466,02 (oito milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois 

centavos) excetuando-se apenas os DSEI Alto Rio Purus, Parintins e Pernambuco. 

2. DSEI com abastecimento de MMH e insumos odontológicos (R.31) 

Este resultado engloba dois tipos de insumos necessários às ações de saúde, que são os materiais 

médico-hospitalares (MMH) e os insumos odontológicos para as equipes ou às unidades que 

prestam atendimento aos indígenas (Unidades Básicas de Saúde Indígena e polos base). 

Quanto aos materiais médico-hospitalares, a aquisição é realizada apenas pelos DSEI, porém, é 

pretendido que em 2018 seja feita aquisição desses insumos pelo nível central da SESAI, 

considerando que já está tramitando termo de referência para aquisição. 

Em relação aos insumos odontológicos, as aquisições de 2017 foram realizadas pelos DSEIs e 

também pelo nível central, neste último caso, apenas para escovas dentais, cremes dentais e 

ionômeros. 

Nas aquisições realizadas pelos DSEIs, cabe ao DGESI a análise do mérito, de acordo com a 

necessidade, e a realização de instrução processual nos processos de aquisição. 

É realizado o monitoramento mensal de estoque e consumo desses insumos pelos DSEIs, a partir de 

uma lista padronizada. Diferentemente dos medicamentos, não há publicação de portaria do elenco, 

sendo assim, cada DSEI deve realizar as aquisições de acordo com a necessidade local. O 

percentual de abastecimento destes insumos em cada DSEI é calculado a partir da lista padronizada, 

sendo que cada DSEI tem necessidade de parte ou da totalidade dos insumos desta lista. Considera-

se abastecido o insumo que possui estoque para pelo menos 3 meses de consumo, de acordo com o 

histórico de consumo do DSEI. Então, é calculado o percentual de insumos dentro do total, que 

possui duração do estoque para 3 meses ou mais. 

Para cálculo deste resultado estratégico, como o monitoramento do consumo e estoque foi iniciado 

em 2017, não é possível obter o abastecimento médio anual, já que ainda há subnotificação e a lista 

padronizada dos insumos está sendo revisada. Sendo assim, considerou-se abastecido o DSEI que 

efetuou empenho e liquidação de orçamento para aquisição de insumos odontológicos e MMH em 

2017, já que eles são foram os responsáveis de 2017 pelo cálculo da própria necessidade.  
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Sendo assim, 13 DSEIs efetuaram empenho para aquisição de insumos odontológicos e MMH 

(DSEI Araguaia, DSEI Ceará, DSEI Cuiabá, DSEI Guamá-Tocantins, DSEI Kaiapó do Mato 

Grosso, DSEI Kaiapó Do Pará, DSEI Litoral Sul, DSEI Minas Gerais e Espírito Santo, DSEI Porto 

Velho, DSEI Potiguara, DSEI Vilhena, DSEI Xingu e DSEI Yanomami) chegando ao alcance o 

percentual de DSEIs com abastecimento MMH e insumos odontológicos em 2017 é de 38%. 

É importante ressaltar que, segundo o SIAFI (Tesouro Gerencial) em 2017 foi empenhado R$ 

4.402.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e dois mil reais) para aquisição de insumos 

odontológicos no nível central da SESAI, com liquidação de R$ 4.193.000,00 (quatro milhões, 

cento e noventa e três mil reais) e empenhado R$ 2.055.896,89 (dois milhões, cinquenta e cinco 

mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) para 26 DSEIs com liquidação de 

1.332.882,86 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e 

seis centavos). Em relação aos MMH, foram gastos R$ 3.460.879,41 (três milhões, quatrocentos e 

sessenta mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) para atender 24 DSEIs com 

liquidação de R$ 1.963.916,22 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e dezesseis 

reais e vinte e dois centavos). 

3. DSEI com equipamentos de saúde em funcionamento (R.32) 

Este resultado engloba dois tipos de equipamentos necessários às ações de saúde, que são os 

equipamentos médico-assistenciais (EMA) e os equipamentos odontológicos para estruturar as 

unidades que prestam atendimento aos indígenas (Unidades Básicas de Saúde Indígena e polos 

base). 

Estes equipamentos são adquiridos diretamente pelos DSEIs, que também deve realizar a 

contratação de manutenção. Nessas contratações, cabe ao DGESI a análise do mérito, de acordo 

com a necessidade, e a realização de instrução processual nos processos de aquisição. 

Para o cálculo deste resultado, como ainda está sendo estimada a necessidade nacional pelo nível 

central da SESAI, considerou-se equipado o DSEI que efetuou empenho e liquidação de orçamento 

para aquisição e/ou para manutenção de equipamentos de saúde em 2017, já que eles são foram os 

responsáveis de 2017 pelo cálculo da própria necessidade. Sendo assim, 20 DSEIs (DSEI Alagoas e 

Sergipe, DSEI Alto Rio Negro, DSEI Alto Rio Solimões, DSEI Vale do Javari, DSEI Médio Rio 

Purus, DSEI Parintins, DSEI Bahia, DSEI Ceará, DSEI Mato Grosso do Sul, DSEI Kaiapó do Mato 

Grosso, DSEI Cuiabá, DSEI Xavante, DSEI Xingu, DSEI Kaiapó do Pará, DSEI Potiguara, DSEI 

Vilhena, DSEI Leste de Roraima, DSEI Interior Sul, DSEI Tocantins e DSEI Pernambuco) 

efetuaram estes tipos de gasto, chegando-se a um percentual DSEI com equipamentos de saúde em 

funcionamento em 2017 de 73%. 

Está sendo realizado estudo para definição de equipamentos mínimos para cada estabelecimento de 

saúde, para que esta seja a base de cálculo para se considerar que um DSEI tenha equipamentos em 

quantidade necessária para os serviços prestados. 

É importante ressaltar que, segundo o SIAFI (Tesouro Gerencial) em 2017 foi empenhado 

R$4.330.784,33 (quatro milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e 

três centavos) para aquisição de equipamentos odontológicos e médico-assistenciais para atender 22 

DSEIs, tendo sido liquidados até o momento R$ 2.212.776,07 (dois milhões, duzentos e doze mil, 

setecentos e setenta e seis reais e sete centavos). 

Este resultado engloba dois tipos de equipamentos necessários às ações de saúde, que são os 

equipamentos médico-assistenciais (EMA) e os equipamentos odontológicos estruturar as unidades 

que prestam atendimento aos indígenas (Unidades Básicas de Saúde Indígena e polos base). 

Estes equipamentos são adquiridos diretamente pelos DSEIs, que também deve realizar a 

contratação de manutenção. Nessas contratações, cabe ao DGESI a análise do mérito, de acordo 

com a necessidade, e a realização de instrução processual nos processos de aquisição. 
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Para o cálculo deste resultado, como ainda está sendo estimada a necessidade nacional pelo nível 

central da SESAI, considerou-se equipado o DSEI que efetuou empenho e liquidação de orçamento 

para aquisição e/ou para manutenção de equipamentos de saúde em 2017, já que eles são foram os 

responsáveis de 2017 pelo cálculo da própria necessidade. Sendo assim, 20 DSEIs (DSEI Alagoas e 

Sergipe, DSEI Alto Rio Negro, DSEI Alto Rio Solimões, DSEI Vale do Javari, DSEI Médio Rio 

Purus, DSEI Parintins, DSEI Bahia, DSEI Ceará, DSEI Mato Grosso do Sul, DSEI Kaiapó do Mato 

Grosso, DSEI Cuiabá, DSEI Xavante, DSEI Xingu, DSEI Kaiapó do Pará, DSEI Potiguara, DSEI 

Vilhena, DSEI Leste de Roraima, DSEI Interior Sul, DSEI Tocantins e DSEI Pernambuco) 

efetuaram estes tipos de gasto, chegando-se a um percentual DSEI com equipamentos de saúde em 

funcionamento em 2017 de 73%. 

Está sendo realizado estudo para definição de equipamentos mínimos para cada estabelecimento de 

saúde, para que esta seja a base de cálculo para se considerar que um DSEI tenha equipamentos em 

quantidade necessária para os serviços prestados. 

É importante ressaltar que, segundo o SIAFI (Tesouro Gerencial) em 2017 foi empenhado 

R$4.330.784,33 (quatro milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e 

três centavos) para aquisição de equipamentos odontológicos e médico-assistenciais para atender 22 

DSEIs, tendo sido liquidados até o momento R$ 2.212.776,07 (dois milhões, duzentos e doze mil, 

setecentos e setenta e seis reais e sete centavos). 

5. Aprimoramento do modelo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS 

Conforme amplamente mencionado neste relatório de gestão, o exercício de 2017 foi marcado por 

alterações de cunho institucional na gestão da SESAI, nos seus departamentos e nas Coordenações 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.  

Com o início de uma nova gestão, a SESAI apresentou um conjunto de diretrizes, guiada por 

instruções e orientações dirigidas aos gestores atuantes na seara do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, com a finalidade de que todos conhecessem o que se pretendia para que os objetivos desta 

Secretaria fossem alcançados. Dentre essas diretrizes de gestão, pode-se destacar as seguintes: a) 

promover auditoria/fiscalização em todos os contratos em andamento e sobre as suas formas de 

contratação, promovendo as correções necessárias sem paralisação das ações em andamento; b) 

Combater a corrupção de todas as formas, em todos os níveis (adotar práticas preventivas e 

corretivas para combater a corrupção); c) Controlar e qualificar os gastos em saúde nos DSEI e na 

SESAI/Brasília; d) Criar e divulgar critérios técnicos para contratação e ocupação de cargos e 

funções dentro da SESAI e dos DSEI; e) Trabalhar em parceria com as Secretarias do Ministério da 

Saúde e com o Gabinete do Ministro da Saúde. Trata-se de um conjunto de ações que visam 

fortalecer a gestão da SESAI e de suas unidades descentralizadas. 

Nessa perpectiva, após o processo de revisão do Planejamento Estratégico da SESAI para o ciclo 

2017-2019 foram adotados três resultados para a implementação dessa estratégia, dos quais apenas 

um resultado teve programação estabelecida para o exercício de 2017 conforme demostrado no 

quadro A.3.1.1.5 deste relatório de gestão.   
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Quadro A.3.1.1.5 – Resultados Esperados da Estratégia nº 5- Aprimoramento do modelo de gestão do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena do SUS 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Aprimoramento do modelo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS 

Resultados Esperados 2017 

Descrição Programado Executado (%) 

R.33. Comissão de Avaliação, Monitoramento e Controle 

Interno (CAMCI) / UIRC implementada 

CAMCI/UIRC 

implementada 

CAMCI/UIRC 

implementada 100% 

R.34*. Modelo de distribuição dos recursos financeiros para os 

34 DSEI implantado - - - 

R.35*. Sistema de avaliação de desempenho da gestão 

implementado - - - 

Fonte: Gabinete / CGPO 

* Resultados com programação estabelecida para os exercícios de 2018/2019 

A fim de dar cumprimento as diretrizes da nova gestão relacionadas com o acompanhamento das 

conformidades processuais em suas atividades meio e finalística, a SESAI constituiu em julho de 

2017 a Comissão de Avaliação, Monitoramento e Controle Interno (CAMCI), para atuar nas 

conformidades processuais e na verificação das atividades desenvolvidas por todas as suas 

unidades, ou seja, ser uma instância de controle interno da SESAI. 

A CAMCI foi composta por representantes dos 3 (três) Departamentos da SESAI (Departamento de 

Atenção à Saúde Indígena, Departamento de Gestão da Saúde Indígena) e Departamento de 

Saneamento e Edificações da Saúde Indígena), Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento, 

Assessoria para o Controle Social, Assessoria de Gabinete e Núcleo de Comunicação da SESAI, 

sendo o Secretário Especial de Saúde Indígena o Presidente da citada comissão.  

A metodologia de trabalho da CAMCI envolveu a realização de reuniões quinzenais com os seus 

membros para definir as estratégias, metodologia e cronograma de visitas aos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI).   

A mencionada comissão realizou visitas de apoio institucional em 10 (dez) DSEI, resultando na 

elaboração de Planos de Providências pactuados com a Gestão dos DSEI, cujo cumprimento é 

monitorado pelas áreas técnicas e, atualmente, pela Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e 

Controles Internos (UIRC). 

Ocorre que o Ministério da Saúde, atendendo à Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 

01/2016, instituiu a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno da Gestão com a 

publicação da Portaria nº 1.822, de 20 de julho de 2017, cujo art. 12 prevê a criação de uma 

Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (UIRC), em cada uma das 

Secretarias do Ministério da Saúde.  

Dessa forma, a SESAI publicou uma Portaria, em 23 de outubro de 2017, instituindo a Unidade de 

Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (UIRC) no seu âmbito, a qual, absorveu as 

competências da CAMCI (Comissão de Avaliação, Monitoramento e Controle Interno (CAMCI), 

conforme §1º do art.2º da mencionada portaria. 

Além disso, no exercício de 2017, alguns técnicos da SESAI realizaram o curso de Gestão de 

Riscos realizado pela ENAP (Escola Nacional da Administração Pública), ministrado pelo Dr. 

Rodrigo Fontenelle, atualmente, Assessor Especial de Controle Interno do Ministério do 

Planejamento. 

No primeiro semestre de 2018, 18 (dezoito) servidores da SESAI farão capacitação e serão os 

multiplicadores e pontos focais em suas áreas técnicas, no curso de teoria e prática da Gestão de 

Riscos, oferecido pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. 

A SESAI também tem investido em parcerias com outras áreas do Ministério da Saúde, objetivando 

aprimorar a gestão, a exemplo do DATASUS, que disponibilizará uma ferramenta específica para a 
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Gestão de Riscos, o Software Risk Manager. Esse software provê metodologia sólida e estruturada, 

alinhada às principais normas e padrões internacionais. Através do ciclo de Gestão de Riscos, que 

inclui as atividades de inventariar, analisar, avaliar e tratar os riscos, o Módulo Risk Manager 

facilita e automatiza o processo de gestão de riscos, fornecendo suporte à tomada de decisões e 

facilitando o desenvolvimento de estratégias para controlar e minimizar os riscos a níveis aceitáveis 

pela organização. 

Outra medida destinada a implementar a Gestão de Riscos na SESAI foi a elaboração do Plano de 

Integridade da SESAI, devidamente aprovado pelo Colegiado desta Secretaria. A referida proposta 

visa iniciar as discussões quanto à elaboração de um programa de integridade que estabeleça um 

conjunto de medidas e ações institucionais voltadas para a prevenção, detecção e remediação de 

quebra de integridade entre as unidades da SESAI, de modo a minimizar os riscos dessas 

ocorrências.  De modo contributivo, a ideia central aqui presente é dotar a SESAI, ao longo do 

exercício de 2018, de um programa que, além do combate à corrupção, possa, também, fortalecer a 

imagem institucional da Secretaria e garantir o cumprimento dos seus objetivos e da sua missão 

conferida em lei. 

 As principais ações realizadas no exercício dde 2017foram: 

 Instituição da CAMCI; 

 Realização de visitas de apoio institucional em 10 (dez) DSEI; 

 Elaboração de Planos de Ações e Providências a serem cumpridos pelos DSEI; 

 Monitoramento de Planos de Ações e Providências pelas áreas técnicas da SESAI; 

 Portaria SESAI de 23/10/2017, que institui a UIRC (Unidade de Integridade, Riscos e 

Controles Internos); 

 Elaboração do Plano de Integridade da SESAI. 

Como pontos positivos para o alcance desse resultado, destaca-se o início da mudança da cultura 

organizacional quanto ao controle interno e a gestão de riscos, que deixou de ser uma necessidade 

técnica e transformou-se em uma questão estratégica para a SESAI. E como pontos negativos, 

destaque-se: a) a dificuldade de conseguir realizar capacitação e cursos sobre a gestão de riscos para 

o corpo técnico da SESAI; b) a carência de técnicos com conhecimento em gestão de riscos.  

6. Fortalecimento da cultura de planejamento e gestão da informação 

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. 

Conduzida pelo DGESI, a estratégia envolve diversos grupos de processos que vão desde o 

levantamento da necessidade de criação de sistema de informação até a sua efetiva implantação, 

passando pelo desenvolvimento de sistemas e de painéis gerenciais. Destina-se à sistematização das 

informações necessárias ao planejamento das ações da SESAI. A informação sistematizada permite 

melhorias na qualidade das informações, como a padronização das informações, o registro do 

histórico das informações, a possibilidade de acesso aos dados por aplicação na Web, entre outros. 

A estratégia também visa o fortalecimento da cultura de planejamento e gestão por meio das ações 

estratégicas de monitoramento dos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI). No entanto, tais 

ações não puderam ser realizadas no exercício de 2017 em razão das alterações institucionais 

promovidas tanto na SESAI como nos DSEI conforme anteriormente mencionado, ficando 

programadas para o exercício de 2018.    
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Quanto aos sistemas, destacam-se o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI, 

que permite o cadastro individualizado dos indígenas e dos registros dos atendimentos realizados 

pelas equipes de saúde, o Sistema de Administração de Recursos Humanos da SESAI, SESAI-RH, 

que permite o cadastro dos profissionais que atuam nos DSEIs, o Sistema de Geoinformação da 

Saúde Indígena – GEOSI, que se destina ao registro dos dados georreferenciados e condições 

sanitárias das localidades relacionadas à atuação da saúde indígena, o Sistema de Patrimônio do 

Ministério da Saúde – SIPAT – que tem como foco o cadastro dos bens permanentes adquiridos no 

âmbito do Ministério da Saúde e o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – 

HÓRUS – que se destina ao registro do estoque, distribuição, dispensação, descarte, entre outros, 

dos medicamentos, materiais médico-hospitalares e insumos odontológicos no SUS. 

As maiores dificuldades e limitações encontradas, tanto interna quanto externamente, são 

relacionadas à baixa qualificação e ao quadro reduzido de profissionais, principalmente nos DSEI, 

além do contexto político que ocasionou mudanças na gestão dos DSEI conforme já mencionado. 

Além disso, cabe destacar o não cumprimento dos prazos de desenvolvimento pela fábrica de 

software, empresa contratada pelo DATASUS para desenvolvimento dos sistemas. Em 2017 foi 

iniciado um trabalho de mapeamento e padronização dos processos de trabalho relacionados à 

gestão, incluindo a gestão de riscos. Em 2018 este trabalho terá continuidade, sendo que estão 

sendo priorizados os macroprocessos de maior impacto na saúde indígena. A partir da padronização 

dos processos, possíveis variações nos ambientes (interno e externo) causarão menores impactos 

nos serviços ofertados. 

Para a implementação da estratégia foram elaborados sete resultados estratégicos, dos quais dois 

deles não tiveram programação estabelecida para o exercício de 2017 conforme o quadro A.3.1.1.6 

deste relatório: 

1. Força de trabalho da SESAI cadastrada no SESAI-RH (conveniados, mais médicos e 

terceirizados); 

2. DSEI com GEOSI Web implementado; 

3. DSEI com sistema de patrimônio implantado; 

4. DSEI com os dados inseridos e qualificados no SIASI; 

5. SIASI institucionalizado; 

6. Sistema Hórus implantado nas CASAI e polos base com farmácia. 

7. Planos Distritais de Saúde Indígena monitorados. 
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Quadro A.3.1.1.6 – Resultados Esperados da Estratégia nº 6- Fortalecimento da cultura de planejamento e gestão da 

informação 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Aprimoramento do modelo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS 

Resultados Esperados 2017 

Descrição Programado Executado (%) 

R.36. 100% Força de trabalho da SESAI cadastrada 

no SESAI-RH (conveniados, mais médicos e 

terceirizados 

> 90% dos 

conveniados 

cadastrados 

82,7% 91,8 

R.37. 34 DSEI com GEOSI Web implementado 

Desenvolvimento e 

homologação do 

sistema 

Desenvolvimento e 

homologação do sistema 
100 

R.38.* 34 DSEI com sistema de patrimônio 

implantado 
0 0 - 

R.39. 100% dos DSEI com SIASI implementado e 

qualificado 

1) 34 DSEI com dados 

das metas de saúde 

prioritárias inseridos 

no SIASI 

2) 34 DSEI com 

painel SIASI local 

instalado 

3) > de 70% dos 

pontos de digitação 

com envio de dados 

4) Formulação da 

programação, público 

alvo e envio do TR 

para evento do SIASI 

1) 33 DSEI com dados das 

metas de saúde prioritárias 

inseridos no SIASI 

2) 30 DSEI com painel 

SIASI local instalado 

3) 90% dos pontos de 

digitação com envio de 

dados 

4) Formulação da 

programação, público alvo e 

envio do TR para evento do 

SIASI 

96 

R.40. SIASI institucionalizado 

1) Início da 

elaboração da Portaria 

SIASI 

2) Lançamento do 

painel nacional 

3) Levantamento dos 

requisitos do painel 

publico 

4) 2 reuniões por mês, 

no mínimo do Fórum 

Permanente de 

Discussão do SIASI 

1) Início da elaboração da 

Portaria SIASI 

2) Levantamento dos 

requisitos do painel 

nacional 

3) Levantamento dos 

requisitos do painel 

publico 

4) 2 reuniões por mês do 

Fórum Permanente de 

Discussão do SIASI 

87,5 

R.41. Sistema Hórus implantado nas CASAI e polos 

base com farmácia 51% 48% 94 

R.42**. 100% dos PDSI/Planos de Ação monitorados - - - 

Fonte: DGESI 

* Para o exercício de 2017 foi programado somente o levantamento de necessidades 

** Resultados com programação estabelecida para 2018/2019 

1. Força de trabalho da SESAI cadastrada no SESAI-RH (conveniados, mais médicos e 

terceirizados) (R.36) 

O SESAI-RH permite o cadastro dos profissionais que atuam nos DSEI, incluindo os conveniados, 

terceirizados e médicos dos programas (PROVAB e Mais médicos). Atualmente é utilizado por 

todos os DSEI e é a ferramenta oficial da SESAI para gestão desses dados. A manutenção do 

sistema, de responsabilidade do DATASUS, é realizada por meio de contratos com fábricas de 

software. Existem atrasos nas entregas realizadas pela fábrica de software que influenciaram no 

alcance deste resultado. Outros problemas foram as mudanças de gestão nos DSEI. 
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O alcance do resultado não foi total, sendo que aproximadamente 83% dos profissionais 

conveniados, no mês de dezembro, estavam cadastrados no sistema. De um total de 13898 

profissionais, 11498 possuem cadastro. Os 3 DSEIs que mais influenciaram no baixo desempenho 

do resultado foram DSEI Altamira (63% de cadastro), DSEI Xingu (50%) e DSEI Yanomami 

(27%). Um dos erros do sistema foi a impossibilidade de cadastro de profissionais vinculados ao 

DSEI Xingu, que pode ter influenciado nos cadastros deste DSEI. 

Como ponto positivo, destaca-se o “relançamento” do sistema em 2017, que já havia sido utilizado 

em 2011/2012, mas a sua utilização foi descontinuada. O sistema é importante para mensurar a 

força de trabalho nos DSEIs, sendo que, para os demais vínculos (médicos de programas e 

terceirizados), está sendo feito trabalho de cobrança cadastral, para que em 2018 o SESAI-RH possa 

fornecer mais informações sobre a força de trabalho dos DSEI. 

2. DSEI com GEOSI Web implementado (R.37) 

O Sistema de Geoinformação da Saúde Indígena – GEOSI destina-se ao registro dos dados 

georreferenciados das localidades relacionadas à atuação da Saúde Indígena, viabilizando a 

territorialização da saúde indígena, que inclui a definição dos territórios dos DSEIs e polos base e 

registro dos pontos georreferenciados das aldeias, imóveis e dos estabelecimentos de saúde 

indígena.  O sistema também permite o registro das condições sanitárias das aldeias, para gerar 

informações para o planejamento das atividades de saneamento ambiental, dando subsídios ao 

DSESI.    Atualmente existe apenas com versão local e off-line, e está sendo homologada nova 

versão Web, que tem lançamento previsto para 2018. O sistema foi desenvolvido e homologado a 

partir de contratação de consultorias via organismo internacional (OPAS). A homologação ainda 

não foi finalizada, porém, seguiu o cronograma esperado. Sendo assim, considera-se alcançado este 

resultado estratégico (100%). 

Vale ressaltar que foi realizado um projeto para georreferenciamento de todas as aldeias da saúde 

indígena, para que, quando houver o lançamento do GEOSI Web, já seja possível realizar estudos 

com análise espacial. Atualmente, das 5560 aldeias com população cadastrada no SIASI, 4863 estão 

georreferenciadas, correspondendo a 87% das aldeias. 

3. DSEI com sistema de patrimônio implantado (R.38) 

Este resultado estratégico relacionado à gestão do patrimônio mobiliário. Permite o registro do 

material permanente, viabilizando a previsão de troca e de necessidade de manutenção. Para alcance 

deste resultado estratégico, foi criada comissão da SESAI para apoio nas atividades de patrimônio 

(Portaria SESAI de 06 de novembro de 2017, publicada no Boletim de Serviço do MS no dia 

06/11/2017).  

O Sistema de Patrimônio do Ministério da Saúde – SIPAT – tem como foco o cadastro dos bens 

permanentes adquiridos no âmbito do Ministério da Saúde. Busca-se implementar esse sistema nos 

DSEIs. Este sistema é de responsabilidade da Subsecretaria de Assuntos Administrativos – 

SAA/SE/MS.  

Em 2017, ficou definido que seria iniciado o levantamento de necessidades. Considera-se, desta 

forma, o resultado alcançado, já que houve publicação da portaria para definição de equipe 

responsável pelo tema, que já iniciou os trabalhos. 

4. DSEI com os dados inseridos e qualificados no SIASI (R.39) 

Para alcance deste resultado, foram definidas 4 metas no exercício de 2017: 

a) 34 DSEI com dados das metas de saúde prioritárias inseridos no SIASI 

b) 34 DSEI com painel SIASI local instalado 
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c) > de 70% dos pontos de digitação com envio de dados  

d) Formulação da programação, público alvo e envio do TR para evento do SIASI. 

Sendo assim, cada meta corresponde a 25% do alcance do resultado.  

Quanto à inserção de metas prioritárias de saúde em 2017 no SIASI, constatou-se que apenas o 

DSEI Xingu não inseriu. Dessa forma, o alcance dessa meta foi de 97% (33 DSEI). 

Quanto à instalação do painel SIASI, constatou-se que 30 DSEI realizaram a instalação até o fim de 

2017, correspondendo a 88% desta meta. 

Quanto ao envio de lotes por ponto de digitação, no último monitoramento de envio de lotes 

realizados em 2017 (referente ao mês de dezembro), foi calculado que 91% dos pontos enviaram 

lotes (191 pontos de um total de 210), ultrapassando-se o alcance desta meta.  

Em relação à planejamento para realização de evento do SIASI, já foi formulada a programação, 

público alvo e Termo de Referência, estando pendente apenas a definição da data do evento, que 

será no segundo semestre de 2018. 

Considerando as 04 metas, chegou-se ao alcance de 96% do resultado estratégico. O principal 

motivo de o resultado não ser alcançado totalmente é a mudança de gestores e equipes nos DSEI, 

dificultando a continuidade dos trabalhos para implementação total do SIASI. 

5. SIASI institucionalizado (R.40) 

Considera-se relevante a institucionalização do SIASI, para que as informações fornecidas possam 

estar ancoradas em bases legais, além de ser efetivamente utilizado para todas as ações, incluindo o 

cálculo de divisão de orçamento pelos departamentos para execução das atividades. Para isso, foram 

definidas 04 metas: 

a) Início da elaboração da Portaria SIASI 

b) Lançamento do painel nacional 

c) Levantamento dos requisitos do painel publico 

d) 2 reuniões por mês, no mínimo do Fórum Permanente de Discussão do SIASI 

Sendo assim, cada meta corresponde a 25% do alcance do resultado.  

Já foi iniciada a elaboração da portaria do SIASI, que conterá as instruções sobre utilização do 

SIASI, além da definição dos processos de trabalho da SESAI que utilizarão os dados do SIASI 

como fonte de informações. A previsão é que a portaria seja lançada no segundo semestre de 2017. 

Quanto ao painel nacional, não foi possível o lançamento, devido ao fato de que a complexidade do 

desenvolvimento não foi estimada corretamente para definição do prazo. Atualmente o painel 

SIASI nacional já está sendo desenvolvido, sendo que em 2017 foram levantados os requisitos dos 

paineis.  

Estima-se que já foi desenvolvido 50% do sistema para viabilizar o lançamento, sendo assim, foi 

considerado o alcance de 50% desta meta. 

Quanto ao painel público, ele será o painel SIASI para ser publicizado. Já foi realizado o 

levantamento de requisitos deste painel, restando iniciar o desenvolvimento e viabilizar o 

lançamento para 2018. 

Foi criado um fórum do SIASI, o fórum permanente de discussão do SIASI, com integrantes dos 

departamentos de gestão e atenção à saúde indígena. Com o fórum, foi possível tomar decisões com 

mais agilidade, além de permitir a definição de prioridades quanto ao sistema. É um importante 

espaço para o sistema, já que com ele foi possível envolver o Departamento de Atenção à Saúde 
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Indígena (DASI) nas decisões relativas ao SIASI. Foi um passo importante, já que o DASI é quem 

utiliza, principalmente, as informações de saúde, devendo compartilhar a gestão com o DGESI. 

Foram feitas 13 reuniões desde a criação, em julho, incluindo reuniões com todos os integrantes e 

reuniões com as áreas técnicas, decorrentes das decisões do fórum. Sendo assim, considerou-se 

alcançada essa meta. 

A partir de todo o exposto, chegou-se ao alcance do resultado de 87,5%, sendo que apenas a 

segunda meta (Lançamento do painel nacional) não foi alcançada integralmente. 

6. Sistema Hórus implantado nas CASAI e polos base com farmácia (R.41) 

O Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – HÓRUS – de responsabilidade do 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS), destina-se 

ao registro do estoque, distribuição, dispensação, descarte, entre outros, dos medicamentos, 

materiais médico-hospitalares e insumos odontológicos no SUS. Na saúde indígena, busca-se a 

implantação e utilização adequada do sistema com o objetivo de monitorar o consumo e calcular a 

necessidade desses insumos nos DSEIs. 

Ao final do mês de dezembro de 2017, o sistema HÓRUS estava implantado em 58% das CASAIs 

(39 de total de 67) e em 45,2% dos polos base (113 de 250 polos base como sede instalada). Sendo 

assim, considerando os dois estabelecimentos, chegou-se a um percentual de 48% de implantação 

do HÓRUS, correspondendo a 94% do alcance do resultado.  

As maiores dificuldades relacionadas à implantação do HÓRUS são a infraestrutura computacional 

inadequada e falta de conectividade com a internet. Para mitigar esses riscos, foram empenhados 

para aquisição, 250 notebooks que deverão ser exclusivos para a utilização do HÓRUS. Além disso, 

está sendo viabilizada contratação de serviço de internet exclusivo para os estabelecimentos da 

SESAI.  

7. Ampliação da qualificação do gasto público com ganhos de eficiência do uso de recursos e 

efetividade das ações em saúde 

Conduzida pelo Gabinete da SESAI, a referida estratégia foi implementada pelo monitoramento de 

um conjunto de providências adotadas pela Secretaria em observância às demandas oriundas dos 

Órgãos de Controle interno e externo (Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União-

CGU, Tribunal de Contas da União-TCU e Departamento Nacional de Auditoria do SUS-

DENASUS), do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal.  

Tem como referência um plano de providências decorrente das recomendações expedidas pela 

CGU, TCU e DENASUS; as ações judiciais; as recomendações do MPF específicas ao denominado 

Dia D pelo Fortalecimento do Controle Social e o Plano de Providências Permanente da CGU. 

O monitoramento das recomendações da CGU é feito por meio do Sistema Monitor da CGU, a 

partir do qual são extraídos os dados que são compilados no Plano de Providências Permanentes da 

SESAI, monitorado 3 (três) vezes ao ano.  

As fiscalizações e Acórdãos do TCU, os relatórios de auditoria realizadas pelo DENASUS, as ações 

judiciais e as demandas advindas do Ministério Público Federal são tratadas mediante controle 

realizado em planilha Excel e pelo SEI (Sistema Eletrônico de Informações) e, também, pelo 

acompanhamento do cumprimento de Planos de Ação elaborados pelas áreas técnicas responsáveis.  

No exercício de 2017, a SESAI realizou o monitoramento de 100% de todas essas demandas 

conforme demostradao no quadro A.3.1.1.7 deste relatório, tendo envidado os seus esforços para 

atender as recomendações e determinações tempestivamente, com destaque para as seguintes ações: 

 Elaboração de Planos de Ação para cumprimento dos Acórdãos do TCU e do DENASUS; 
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 Monitoramento do Plano de Providências Permanentes da CGU, por meio de planilha, por 

meio do Sistema Monitor da CGU 

 Elaboração de Plano de Providências do Dia D do Controle Social do Ministério Público 

Federal, com o respectivo envio de resposta ao MPF; 

 Planos de Ação das auditorias do DENASUS; 

 Planos de Ação dos Acórdãos do TCU. 

Quadro A.3.1.1.7 – Resultados Esperados da Estratégia nº 7- Ampliação da qualificação do gasto público com ganhos 

de eficiência do uso de recursos e efetividade das ações em saúde 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Ampliação da qualificação do gasto público com ganhos de eficiência do uso de recursos e 

efetividade das ações em saúde 

Resultados Esperados 2017 

Descrição Programado Executado (%) 

R.43. 100% do Plano de Providências da SESAI monitorado 100% 100% 100 

Fonte: Gabinete 

Pode-se destacar como ponto positivo, o cumprimento de recomendações e determinações do TCU, 

o fortalecimento da gestão e do controle interno. Como riscos ao alcance desse resultado, estão a 

dificuldade na obtenção de informações dos DSEI e das áreas técnicas da SESAI; e o não 

cumprimento dos prazos estipulados pelos órgãos interessados e pelo Gabinete da SESAI. 

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

respeitando as especificidades dos povos indígenas 

A proposta de reestruturar o modelo de assessoria que o Núcleo de Comunicação da SESAI vinha 

desempenhando e aumentar a sua capacidade produtiva está diretamente ligada às sucessivas 

mudanças no quadro administrativo do órgão, que culminaram na troca de gestores, desde o 

Secretário Especial de Saúde Indígena, passando por diretores, coordenadores de DSEI e assessores. 

A nova gestão impôs um ritmo mais intenso de atuação, demandando produtos específicos para 

atuação do Núcleo, o que levou o NUCOM  a aumentar a sua força de trabalho, com a incorporação 

de dois servidores para atuarem na área, sem ônus para instituição, e elaborar um plano de trabalho 

para o triênio, prevendo a criação de jornais impressos para prestação de contas da atuação da 

SESAI; a elaboração de boletins eletrônicos para consolidar uma comunicação corporativa com os 

seus colaboradores; a produção de vídeos institucionais e publicações técnicas para fortalecer e 

consolidar a imagem institucional da Secretaria. 

Essas sucessivas mudanças no quadro diretivo da instituição não permitiram ao Núcleo de 

Comunicação estabelecer um planejamento claro voltado ao objetivo de consolidar a marca 

institucional da Secretaria para o ano de 2017. Entretanto, ainda assim, o Núcleo de Comunicação 

registrou importantes avanços em publicações e continuou trabalhando rotineiramente na produção 

jornalística, nos atendimentos às demandas de imprensa, produção de matérias, vídeos institucionais 

e galerias de fotos para o abastecimento da página da SESAI e das redes sociais, além da criação de 

marcas e publicações para eventos corporativos importantes. Para a implementação da estratégia 

foram elaborados cinco resultados estratégicos, dos quais somente dois tiveram programação 

estabelecida para 2017 conforme quadro A.3.1.1.8 deste relatório. 
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Quadro A.3.1.1.8 – Resultados Esperados da Estratégia nº 8- Reestruturação do modelo de comunicação e ampliação 

da sua capacidade produtiva, respeitando as especificidades dos povos indígenas 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Reestruturação do modelo de comunicação e ampliação da sua capacidade produtiva, 

respeitando as especificidades dos povos indígenas 

Resultados Esperados 2017 

Descrição Programado Executado (%) 

R.44*. Jornal da SESAI publicado - - - 

R.45*. Boletins Eletrônicos da SESAI produzidos - - - 

R.46. Vídeos institucionais temáticos produzidos 2 2 100 

R.47*. Oficinas de comunicação realizadas com Pontos Focais 

dos 34 DSEI e na SESAI  - - - 

R.48. Publicações realizadas  1 1 100 

Fonte: NUCON/GAB/SESAI 

* Resultados com programação estabelecida para o exercício de 2018/2019 

Em maio de 2017, a SESAI priorizou o debate em dois temas muito importantes, que acabaram 

gerando novos protocolos. Foram criados os guias informativos sobre as ações específicas de 

“Atenção à Saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato” e a “Agenda Integrada para 

Saúde da Crianças Indígena”. As duas publicações servem como referência informacional e 

orientativa das atividades oriundas dos dois assuntos, que são parte integrante da Política Nacional 

de Saúde aos Povos Indígenas (PNASPI). 

Sobre os temas, o Núcleo produziu reportagens, resultando em documentos de mídia online, vídeo e 

galeria fotográfica, que auxiliaram na elaboração de relatórios e documentos para áreas técnicas e 

divulgação por meio eletrônico aos demais parceiros de entidades públicas. O Núcleo de 

Comunicação também teve participação efetiva na cobertura jornalística de eventos de relevância 

relacionados à saúde indígena, em 2017. São exemplos: o MVPI (Mês de Vacinação dos Povos 

Indígenas), realizado em Cacoal (RO); As duas edições dos Expedicionários da Saúde (nos DSEIs 

Alto Rio Negro- em Yauaretê/São Gabriel da Cachoeira-AM e Alto Rio Juruá - em Feijó-AC), bem 

como as inaugurações de Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) e Casa de Apoio à Saúde 

Indígena no DSEI Alto Rio Solimões, além da entrega de embarcações para o DSEI Rio Tapajós.  

Também foram realizadas coberturas jornalísticas, fotográfica e outras mídias de mutirões de 

odontologia em Rondônia, bem como de seminários e oficinas que aconteceram em Brasília. Todos 

com cobertura jornalística integral, com destaque nas redes sociais e diálogo constante com a 

Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde. Na área de audiovisual, foram produzidos 

vídeos institucionais sobre os Expedicionários da Saúde; Conferência Livre de Saúde das Mulheres; 

Agenda Integrada de Saúde da Criança Indígena, entre outros. 

Por fim, vale destacar duas importantes ações protagonizadas pelo Núcleo de comunicação da 

SESAI, executadas em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS): Trata-se do 

lançamento do livro de fotorreportagem “Subsistema de Saúde Indígena e Mais Médicos: uma 

parceria de sucesso”, lançado no mês de março de 2017; bem como a produção do documentário 

sobre a referência em que o Brasil se transformou em ações e campanhas de imunização para o 

resto do mundo. O documentário foi filmado no DSEI Alto Rio Solimões, em Tabatinga, e retratou 

as dificuldades logísticas de acesso às aldeias e o trabalho abnegado de trabalhadores da Saúde 

Indígena para levar as vacinas até as aldeias indígenas. 
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9. 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 de atenção à saúde é retaguarda e 

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 aos povos 

indígenas determinam a necessidade de uma ampla articulação em nível intra e intersetorial, sendo a 

SESAI, por meio dos DSEI, responsável pela promoção e viabilização deste processo. A Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) 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 PNASPI, é necessária a articulação entre 

gestores federal, estaduais e municipais do SUS, para garantir a integralidade da atenção à saúde 

aos povos indígenas. A articulação interfederativa e intersetorial são fundamentais para o 

cumprimento desse dispositivo e é por meio dessa estratégia que é viabilizada a inserção da 

população indígena nos fluxos assistenciais do SUS e nos serviços de média e alta complexidade, 

de maneira oportuna e adequada às necessidades e especificidades da população indígena. As 

principais linhas de atuação para a ampliação e qualificação da articulação interfederativa são: 

Projeto de Apoio; Qualificação das CASAI; Qualificação da Atenção Especializada. 

O Projeto de Apoio destina-se ao aperfeiçoamento da articulação interfederativa e promoção da 

articulação do DSEI com os demais entes da federação de acordo com os objetivos estratégicos da 

gestão federal e as demandas e ou necessidades específicas dos DSEI em relação aos entes estaduais 

e municipais, por meio do apoiador técnico de saúde que também tem como prerrogativa de 

conhecer o território e levantar as principais demandas dos DSEI para realizar esta articulação. No 

âmbito dessa estratégia, durante o ano de 2017 foi realizada a VIII Oficina do Projeto de Apoio da 

SESAI com a finalidade de promover o aprimoramento e qualificação da atuação do Apoiador 

Técnico de Saúde dos DSEI no âmbito da articulação interfederativa e nas atividades internas, além 

da definição da agenda prioridades de atuação para o próximo período.  Participaram representantes 

dos 34 (trinta e quatro) DSEI e na programação do evento foram tratados temas pertinentes a sua 

rotina de atuação. A atuação dos apoiadores passa pelo conhecimento aprofundado do território de 

atuação e articulação com seus entes, apoio técnico à participação dos DSEI nos espaços como as 

Comissões Intergestores Regional (CIR) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), fóruns de suma 

importância por constituírem espaços legítimos para as pactuações que garantem o atendimento das 

especificidades indígenas na rede de atenção à saúde. Para além das instâncias de gestão do SUS, 

sua atuação também consiste na participação e/ou articulação junto aos técnicos responsáveis 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 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. Além disso, o apoiador atua como referência para o Programa Mais Médicos no 

âmbito dos DSEI e Povos Indígenas Isolados e de Recente contato naqueles DSEI que contam com 

estas populações.  

Outra ação estruturante para o cumprimento da estratégia de ampliação da articulação e que também 

compõe uma das finalidades do Projeto de Apoio é o cadastramento dos estabelecimentos de saúde 

no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES  que é requisito para a 

inserção dos estabelecimentos de saúde indígena na central de regulação e constitui uma das formas 

pelas quais o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena integra-se às referências de serviços de 

saúde no âmbito do SUS. Durante 2017, foi realizado o monitoramento do cadastramento dos 

estabelecimentos de saúde indígena, além da orientação aos DSEI para qualificação dos 

profissionais do DSEI para a melhoria do cadastro.  
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Pela análise dos cadastros, foram identificados problemas no preenchimento, tais como 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. Sobre este ponto, a Portaria nº 1.646/2015 regulamentou a possibilidade dos 

DSEI cadastrarem seus estabelecimentos no sistema. No entanto, para a implementação deste 

dispositivo é necessária a implantação da ferramenta “webservice” para que ocorra a inserção de 

dados pelos DSEI na base de dados nacional do DATASUS, o que está em processo e que deve ser 

finalizado ainda em 2018. Uma ação importante no sentido de qualificar o registro de informações 

relativas a estabelecimentos que prestam Atenção à Saúde de Populações Indígenas foi a publicação 

da Portaria nº 1.317, de 3 de agosto de 2017 que adequa o registro das informações relativas a 

estabelecimentos que realizam ações de atenção à saúde para populações indígenas no CNES. Esta 

Portaria inclui a CASAI como estabelecimento com subtipo específico, além de detalhar os demais 

subtipos de acordo com os demais documentos institucionais (Portaria GM nº 1.801/15, por 

exemplo), dirimindo dúvidas que redundavam em equívocos por parte dos profissionais. No 

entanto, até o presente momento o sistema ainda não foi alterado conforme a Portaria, desta forma, 

os estabelecimentos ainda cadastrados seguem a padronização anterior. Ainda sobre este quesito, 

foram promovidas oficinas regionais para qualificação dos profissionais do DSEI sobre 

cadastramentos dos estabelecimentos de saúde indígena no SCNES com os seguintes DSEI: Leste 

de Roraima, Yanomami, Alto Rio Solimões, Médio Rio Solimões, Vale do Javari, porto Velho, 

Vilhena, Cuiabá, Araguaia, Xavante, Xingu, Alagoas/Sergipe, Bahia, Ceará, Pernambuco e 

Potiguara.  

Outra ação desenvolvida no sentido de qualificar a articulação interfederativa e a assistência 

prestada no âmbito dos estabelecimentos de média e alta complexidade foi a publicação da Portaria 

nº 2.663/2017 que redefine os critérios para adesão ao Incentivo para Atenção Especializada aos 

Povos Indígenas (IAE-PI). Esta Portaria tem como objetivo fomentar a implementação de ações 

práticas para a qualificação do acesso aos estabelecimentos de saúde que ofertam serviços 

especializados aos povos indígenas. Com a publicação desta Portaria será necessário que os 

estabelecimentos apresentem critérios de habilitação e adesão para receberem o Incentivo, este é um 

processo que tem demandado o envolvimento direto dos DSEI por meio de seus profissionais, tanto 

no processo de planejamento das propostas de adesão, quanto para o monitoramento da 

implementação dos planos. Até o final de 2017 vários DSEI realizaram reuniões junto aos 

estabelecimentos de saúde de atenção especializado de suas respectivas referências para orientar 

quando ao novo formato de adesão e suas regras. 

As Casas de Saúde Indígena (CASAI) são estabelecimentos chave para a garantia do acesso dos 

povos indígenas dos territórios à rede de média e alta complexidade, pois apoia os pacientes e 

acompanhantes durante a estadia nos municípios para tratamento de saúde. Em 2017, iniciou-se o 

processo de qualificação dos serviços e estruturas das CASAI. Para isto, foi estabelecido o 

acompanhamento por parte de técnicos do DASI aos trabalhos do Departamento de Saneamento e 

Edificações de Saúde Indígena (DSESI) para a qualificação dos projetos de edificação das novas 

CASAI, além da criação de parâmetros para a instalação de CASAI em locais onde haja uma rede 

de referência. Além disso, foram realizadas oficinas regionais e locais para discussão das diretrizes 

da CASAI e implantação dos respectivos protocolos de acesso nos seguintes DSEI: Manaus, Vale 

do Javari, Alto Rio Solimões, Alto Rio Negro, Yanomami, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões, 

Parintins, Cuiabá, Goiânia, Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, Araguaia, Kayapó do MT, Vilhena, 

Xavante, Xingu.   

A estratégia foi monitorada por meio de 02 (dois) resultados esperados para o exercício de 2017 

conforme o quadro A.3.1.1.9 deste relatório de gestão: 1) 25% de Casas de Saúde Indígena 

cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde – SCNES e 2) 10% 

das CASAI com Protocolo de acesso implementado validado pelo CONDISI.  
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Quadro A.3.1.1.9 – Resultados Esperados da Estratégia nº 9- Ampliação das articulações interfederativa e intersetoriais 

com vistas à integralidade das ações de atenção a saúde indígena 

Planejamento Estratégico da SESAI 

Nome da Estratégia: Ampliação das articulações interfederativa e intersetoriais com vistas à integralidade das 

ações de atenção a saúde indígena 

Resultados Esperados 2017 

Descrição Programado Executado (%) 

R.49. 25% de Casas de Saúde Indígena cadastradas no Sistema 

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde – SCNES 25% 88% 352% 

R.50. 10% das CASAI com Protocolo de Acesso implementado 

validado pelo CONDISI 10% 10,4% 104% 

Fonte: DASI 

1. 25% de Casas de Saúde Indígena cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos em Saúde – SCNES (R.49)  

Sobre o cadastramento no SCNES foi escolhido o estabelecimento CASAI, pelo fato da base dos 

demais estabelecimentos (UBSI e Polo Base) estarem passando por uma qualificação e não haver 

um denominador fidedigno para o cálculo. A meta de 25% das CASAI inseridas no SCNES foi 

escolhida devido a previsão de readequação dos cadastros com a publicação da Portaria nº 1.317, de 

3 de agosto de 2017, o que redundaria temporariamente em uma queda dos cadastros devido ao 

tempo necessário para a realização da readequação que exigiria um recadastramento. No entanto, o 

SCNES ainda não foi readequado com os novos subtipos da Portaria, então foram consideradas as 

inserções hoje cadastradas no SCNES. Desta forma, estão cadastradas no momento 88% de todas as 

Casas de Apoio à Saúde Indígena (CASAI). 

O percentual de execução referente ao resultado de CASAI cadastradas no SCNES no período de 

janeiro a dezembro de 2017 foi de 88% (59 CASAI cadastradas no SCNES de um total de 67 

CASAI), correspondendo a 352% da meta pactuada (Fonte: SIASI e SCNES, avaliado 18/01/2017). 

O cadastramento das CASAI no SCNES facilita as discussões com a Rede de Atenção à Saúde - 

RAS, tornando as CASAI “visíveis”, facilitando assim a articulação com a RAS. Existe uma 

limitação no cadastramento devido à autonomia da inserção dos estabelecimentos no SCNES serem 

de responsabilidade do município e estado, porém esta descentralização para os DSEI está em 

andamento. Além disso, o sistema não está atualizado com o subtipo CASAI, impossibilitando 

assim a alteração desse estabelecimento no sistema. 

2. 10% das CASAI com Protocolo de Acesso implementado validado pelo CONDISI (R.50) 

A implantação do Protocolo de Acesso nas CASAI é uma estratégia que foi estabelecida e 

acompanhada mais sistematicamente a partir do exercício de 2017 e representa uma qualificação no 

âmbito da organização do serviço desse estabelecimento. 

O percentual de execução referente ao resultado de CASAI com Protocolo de Acesso implementado 

e validado pelo CONDISI no período de janeiro a dezembro de 2017 foi de 10,4% (7 CASAI com 

Protocolo de Acesso das 67), correspondendo a 104% da meta pactuada (Fonte: SIASI e DSEI, 

avaliado 18/01/2017). As CASAI que fazem parte dos 10,4% dos resultados executados são: 

Pernambuco, Icoaraci, Tabatinga, Cuiabá, Manaus, Vilhena e DF.  

A implantação do Protocolo de Acesso proporciona a essas CASAI estabelecer diretrizes de acesso 

do paciente indígena com as demais CASAI e o território, objetivando a regulamentação do 

processo de trabalho e do acesso ao serviço, diminuindo assim os problemas nos fluxos de 

atendimento.  
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As dificuldades relatadas pelas CASAI em implantar o Protocolo de Acesso estão relacionadas à 

garantia de reuniões do CONDISI para validação do instrumento, viabilizar uma ampla discussão 

envolvendo CASAI, DSEI, território e CONDISI e a dificuldade na definição das limitações e 

responsabilidades da CASAI da Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

10. 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).  

Para alcançar os resultados no exercício de 2017, foram realizadas reuniões e 

qualificações/capacitações de conselheiros das instâncias de controle social da saúde indígena, bem 

como ouvidorias em funcionamento na sede da SESAI, DSEIs Mato Grosso do Sul, Litoral Sul, 

Pernambuco, Manaus e Minas Gerais/Espírito Santo. E a operacionalização dos Grupos de Trabalho 

(GT) da PNASPI e para apresentar proposta de modelo de contratação da força trabalho e melhoria 

da atenção à saúde indígena. 

Os DSEI têm como prerrogativas de capacitar/qualificar os conselheiros de saúde indígena na 

abrangência da sua região, auxiliar na organização de reuniões de conselhos locais e distritais, e 

participar, enquanto segmento de gestão do CONDISI, na resolução das propostas oriundas das 

Conferências Locais, Distritais e Nacional de Saúde Indígena. Para implementar a estratégia foram 

adotados quatro resultados estratégicos para 2017, dos quais apenas um deles apresentou execução 

no referido exercício, conforme o quadro A.3.1.1.10 deste relatório de gestão: 

1. 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada  

2. Instâncias de Controle Social fortalecidas;  

3. Ouvidorias implantadas em todos os DSEI; 

4. Política Nacional de Atenção à Saúde aos Povos Indígenas (PNASPI) revisada e 

publicada. 

Quadro A.3.1.10 – Resultados Esperados da Estratégia nº 10- 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.51- 6ª CNSI realizada. 1 0 0 

R.52- Instâncias de Controle Social fortalecidas.  

 

721 

 

 

659 

 

 

91,40 
Reuniões de Conselhos Distritais e Locais de 

Saúde Indígena realizadas 

Capacitação/qualificação de conselheiros 

distritais e locais de Saúde Indígena 

realizadas 153 104 67,97 

R.53- Ouvidorias Implantadas em 29 DSEI 29 0 0 

R.54- PNASPI revisada e publicada 1 0 0 

Fonte: ACS/GAB/SESAI 
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1.  6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada (R.51) 

Trata-se de uma Iniciativa do PPA 2016-2019. Por meio da Resolução nº 567, de 08/12/2017, o 

Conselho Nacional de Saúde deliberou sobre a convocação da 6ª Conferência Nacional de Saúde 

Indígena (6ª CNSI), em etapas a serem realizadas em 2018 as locais e distritais, e até abril de 2019 a 

etapa nacional, a ser realizada em Brasília.  

A realização da 6ª CNSI não ocorreu no prazo previsto, ou seja, no exercício de 2017, devido às 

instâncias de controle social deliberarem pela convocação da conferência em dezembro de 2017, 

prazo insuficiente para o empenho de recursos orçamentários e financeiros e de realização das 

etapas necessárias para conclusão da conferência. Em 2018 serão realizadas as etapas locais, e no 

exercício de 2019 as etapas distritais e a etapa nacional, onde conclui-se o PPA 2016-2019. 

2. Instancias de Controle Social fortalecidas (R.52) 

As atividades necessárias para que as instâncias de controle social sejam fortalecidas ocorrem, 

prioritariamente, por meio de realizações de reuniões e qualificações/capacitações de conselheiros 

de saúde indígena. Para tanto, devem ser assegurados a logística, recursos orçamentários e 

financeiros disponibilizados para ações de controle social junto às Instituições Conveniadas pelos 

DSEI.  

O quantitativo de reuniões de conselhos distritais e locais esteve na média do esperado para o 

exercício de 2017 em virtude, especialmente, de não terem ocorrido agendas extraordinárias das 

rotineiras atividades de controle social nos DSEI, como aconteceu em anos anteriores. As reuniões 

do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCONDISI) aconteceram 

conforme previsão regimental, sendo realizadas 4 (quatro) no exercício de 2017. Do quantitivo 

programado para o exercício de reuniões dos CONDISI (104) foram realizadas 102 reuniões, 

alcançando 98% de cumprimento da meta. Já dos CLSI, do quantitativo programado de 613 

reuniões foram realizadas 553 reuniões, alcançando o desempenho de cumprimento de pouco mais 

de 90%. Ao todo, incluindo as reuniões do FPCONDISI (4) das 721 reunões programadas para 

2017 foram realizadas 659 reuniões, alcançando um desempenho no cumprimento da programação 

estabelecida de 91,40%.  

Por recomendações do Ministério Público Federal, denominadas de Dia “D” para o Fortalecimento 

do Controle Social da Saúde Indígena e conforme previsão regimental das instâncias de controle 

social da saúde indígena, no decorrer dos anos, vem sendo assegurado pela SESAI à realização de 3 

(três) reuniões de CONDISI e 2 (duas) reuniões de CLSI anuais, respectivamente, por meio do 

montante de 1% de recursos dos convênios alocados junto as Instituições Conveniadas aos DSEI. 

Diferente dos outros DSEI, Amapá e Norte do Pará utiliza recursos diretamente da União, pois 

ainda não possui Instituição Conveniada para essa finalidade. Os DSEI Alto Rio Negro, Amapá e 

Norte do Pará, Vale do Javari e Yanomami que pelas condições geográficas, difíceis acessos às 

comunidades indígenas e as longas distâncias a percorrer das aldeias para sede dos DSEI, realizam 

apenas 02 (duas) reuniões de CONDISI ao ano. 

Quanto aos Conselheiros de saúde indígena capacitados/qualificados, embora o número total de 

qualificações/capacitações realizadas não atingiu ao programado, nota-se um aumento significativo 

no número de conselheiros de saúde indígena que passaram por processo de capacitação em 2017, 

inclusive os conselheiros membros do FPCONDISI. Para efetivação da atividade de 

qualificação/capacitação, utiliza-se parte de 1% dos recursos orçamentários dos convênios 

destinados à educação permanente da força de trabalho da saúde indígena, alocados junto as 

Instituições Conveniadas aos DSEI. Ressalta-se que o DSEI Amapá e Norte do Pará não atua com 

conveniada para assumir essas atividades, utilizando os recursos diretamente da União. A realização 

de capacitação/qualificação geralmente depende dos prazos de vencimento dos mandatos eletivos 

de conselheiros (2 ou 3 anos), quando há substituição e necessidade de qualificar os novos 

conselheiros eleitos pelos CONDISI e CLSI.  
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Do quantitivo programado para o exercício de capacitações dos CONDISI (34) foram realizadas 18 

capacitações, alcançando cerca de 53% de cumprimento da meta. O resultado apresentado foi na 

média entre o programado e o realizado em relação às capacitações de conselheiros distritais de 

saúde indígena, com 443 conselheiros distritais de saúde indígena qualificados/capacitados. Deve-se 

ser levado em consideração que os conselheiros distritais também participam de capacitações em 

seus conselhos locais, com resultado acima da média esperada, consolidando o seu papel em 

acompanhar e fiscalizar as ações de saúde desenvolvidas pela SESAI em conjunto com os DSEI. 

Já dos CLSI, do quantitativo programado de 117 capacitações foram realizadas 84 capacitações, 

alcançando o desempenho de cumprimento de cerca de 72%. O resultado foi acima da média 

esperada entre o programado e o realizado em relação às capacitações de conselheiros locais de 

saúde indígena, com 2.316 conselheiros locais de saúde indígena qualificados/capacitados. Por 

consequência, tendo como resultado os conselheiros mais aptos a exercerem seus papéis no âmbito 

das aldeias indígenas 

Ao todo, incluindo duas capacitações de conselheiros do FPCONDISI, das 153 capacitações 

programadas para 2017 foram realizadas 104 capacitações, alcançando um desempenho no 

cumprimento da programação estabelecida de cerca de 68%, com as mesmas considerações acima 

mencionadas.  

As capacitações/qualificações realizadas para os membros do FPCONDISI ocorreram com 

seguintes módulos “Módulo I - Controle social – conceitos básicos”, ocorrido em 11 e 12/09/2017; 

e “Módulo II - Licitação, contratos e convênios na administração pública”, no período de 27 a 

29/11/2017, totalizando o quantitativo de 136 participantes nos 2 (dois) eventos. 

Em relação às reuniões e qualificações/capacitações de conselheiros de saúde indígena, destacam-se 

as principais dificuldades enfrentadas e apresentadas pelos DSEI:  

 Alta rotatividade de funcionários nos DSEI, em especial, nas Secretarias Executivas dos 

CONDISI, bem como recursos humanos insuficientes para execução das atividades de 

controle social; 

 Substituição constante de Coordenadores Distritais de Saúde Indígena em alguns DSEI, 

prejudicando os procedimentos administrativos da unidade gestora; 

 Morosidade no repasse de recursos por parte da conveniada para aquisição de insumos, 

alimentos e pagamentos de ajuda de custo aos participantes dos eventos de controle social; 

 Carência de infraestrutura e logística, como por exemplo, falta de combustível para 

deslocamento de conselheiros, ausência de internet na unidade, condições precárias das 

viaturas; 

 Necessidade de reestruturação da atuação dos Conselhos de Saúde Indígena; 

 DSEI ocupado por longos períodos por lideranças indígenas; 

 Dificuldades de tradução linguística junto a alguns povos indígenas; 

 Limitações de estrutura de rede lógica para instalação de equipamentos e acesso a internet 

que possibilitem a aproximação e facilitação do processo participativo. 

Para minimizar as dificuldades encontradas na estratégia destacam-se as principais ações que serão 

desenvolvidas no exercício de 2018:  

 firmar parcerias com Instituições Públicas de Ensino para facilitar a construção de 

metodologia pedagógica adequada à realidade da saúde indígena;  

 apoiar na infraestrutura para realizar as capacitações de conselheiros e a continuidade 

permanente dos programas de capacitações/qualificações;  
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 construir e aprovar nas instâncias de controle social da saúde indígena um Programa 

Nacional de Educação Permanente para os Conselheiros de Saúde Indígena;  

 necessidade de maior agilidade por parte do Fundo Nacional de Saúde (FNS) em transferir 

os recursos financeiros dentro dos prazos hábeis para as Instituições Conveniadas aos DSEI 

executarem essas ações de controle social. 

3. Ouvidorias implantadas em todos os DSEI (R.53) 

A Constituição Federal de 1988, artigo 37, parágrafo 3°, inciso I, prevê a existência de uma lei que 

discipline as formas de participação dos usuários na administração pública direta e indireta e que 

regule as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a 

manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da 

qualidade dos serviços. 

A Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, garante a participação da população na gestão, no 

controle e na fiscalização dos serviços de saúde, posteriormente a Lei n° 8.142, de 28 de dezembro 

de 1990 ratificou essa posição em que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde. 

Com fundamento nesses dispositivos legais, a implantação de ouvidorias no SasiSUS representa a 

oportunidade de fornecer mecanismos de participação social e fortalecer a gestão participativa, 

quanto ao acompanhamento, monitoramento e fiscalização das ações e serviços de saúde prestados 

a população indígena. 

O Sistema de Ouvidoria proporciona ao cidadão um espaço para obter informações, fazer 

reclamações e solicitações, dar sugestões, elogiar e propor sobre os serviços de saúde que são 

prestados no território indígena, com o objetivo de qualificar o atendimento prestado. 

No exercício de 2017 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 no SasiSUS. As ouvidorias buscam propiciar uma resolução 

adequada, pela gestão, 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 até o momento. 

Com o objetivo de subsidiar a gestão na tomada de decisão foram emitidos do próprio Sistema 

OuvidorSUS relatórios gerenciais mensais, 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.  

Ressalta-se que os desafios a serem enfrentados para que se garanta o desempenho adequado das 

ouvidorias são: a educação permanente dos gestores do Sistema; comprometimento dos 

Coordenadores Distritais da Saúde Indígena para garantir que a Ouvidoria esteja ativa; 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. 

Destaca-se que no exercício de 2018 serão implantados nos 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígena e na sede da SESAI o novo Programa de Modernização das Ouvidorias do Sistema Único 

de Saúde (PROMOV SUS), que visa inovar as atividades de Ouvidoria do SUS, garantindo a 

efetiva participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos de saúde.  
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Serão realizadas 3 (três) Oficinas de Formação, desenvolvidas pela SESAI em conjunto com o 

Departamento Geral de Ouvidoria do SUS, no intuito de capacitar 2 (dois) profissionais de cada 

DSEI no PROMOV SUS, bem como funcionários na sede da SESAI, com data prevista para os 

meses de abril e maio. 

No exercício de 2018, até o PROMOV SUS ser implementado, as demandas geradas pelas 

ouvidorias no SasiSUS serão acompanhadas de maneira mais sistematizada, com objetivo de 

subsidiar a gestão no âmbito da SESAI. Em 2017 fez-se gestão junto ao DOGES e ao DATASUS 

para que sejam ajustados os relatórios do Sistema Ouvidor SUS, com objetivo de atender as 

demandas da saúde indígena, contudo, a SESAI terá autonomia de gestão do Sistema Ouvidor SUS 

em relação as demandas do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

4. Política Nacional de Atenção à Saúde aos Povos Indígenas (PNASPI) revisada e publicada (R.54) 

Foi realizada reunião no dia 10 de agosto de 2017 que tratou de revisar e atualizar o texto e nortear 

as discussões dos Subgrupos, que foram estruturados a partir das diretrizes da PNASPI, quais 

sejam: a) Subgrupo 1 - Organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na forma 

de Distritos Sanitários Especiais e Polos-Base, no nível local, onde a atenção primária e os serviços 

de referência se situam; b) Subgrupo 2 - Preparação de recursos humanos para atuação em contexto 

intercultural; articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde; e promoção do uso adequado 

e racional de medicamentos; c) Subgrupo 3 - Monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos 

indígenas; e promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo 

comunidades indígenas; d) Subgrupo 4 - Promoção de ações específicas em situações especiais; e 

promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena; e) Subgrupo 5 - Controle social. 

Decidiu-se no GT sobre realizar reuniões presenciais/virtuais dos subgrupos para discussão e 

elaboração de proposta da redação da PNASPI, com possibilidade de convidar especialistas 

externos ao GT para auxiliar nas atividades. E, posteriormente, realizar reunião para apresentação, 

discussão das propostas e elaboração do documento final para submeter o texto às instâncias de 

controle social da saúde indígena. O documento será encaminhado para aprovação do Ministro de 

Estado da Saúde e para emissão de Portaria no sentido de republicar a atualização da Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

A segunda reunião do GT, que estava prevista para novembro de 2017, foi cancelada devido ao 

atraso no repasse de recursos referente ao acordo de cooperação com a Organização Pan-Americana 

de Saúde (OPAS), instituição que custeia as despesas com essa atividade da SESAI. 

O prazo da Portaria nº 22, de 16/02/2017 venceu, entretanto, o prazo de duração foi prorrogado por 

mais 180 dias, contados a partir da primeira reunião do exercício de 2018, conforme descrito na 

Portaria nº 12, de 29 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 24, de 02/02/2018, 

Seção 1. 

Quanto ao PPA 2016-2019, conforme mencionado no subitem 3.1 deste relatório de gestão o 

Ministérios da Saúde, representado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), é 

responsável pelo Objetivo 0962 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 3.3.1 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.3.1.11 

demonstra o desempenho do Objetivo nº 0962 fixado pelo PPA 2016-2019 bem como o conjunto de 

metas sob a responsabilidade da SESAI. As informações referente ao desempenho das metas e 

iniciativa estão consignadas na Estratégia 1 ( Resultados 1, 5, 8, 10 e 16), Estratégia 2 (Resulatdos 

18, 19 e 20), Estratégia 3 (Resultado 24) e Estratégia 10 (Resultado 51). 
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Quadro A.3.1.11 – Objetivo fixado pelo PPA 2016-2019 

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 

Iniciativa  Realização da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena  Código: 05WM 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta Unidade medida 
a) Prevista  

2019 

b) Prevista 

2017 

c) Realizada  

em 2017 

d) Realizada  

até 2017 

e) % Realização 

(d/a) 

1 

04IU- Alcançar 70% das crianças indígenas menores de 

1 ano com acesso às consultas preconizadas de 

crescimento e desenvolvimento.  % 70 55% 12,25% 12,25%* 22,3% 

2 

04IV- Ampliar de 38,6% em 2014 para 60% a cobertura 

da população indígena com Primeira Consulta 

Odontológica Programática. % 60 50% 25,5% 25,5%* 51,0% 

3 

04IW- Ampliar de 68% em 2014 para 90% as crianças 

indígenas menores de 5 anos acompanhadas pela 

vigilância alimentar e nutricional. % 90 80% 67,9% 67,9%* 84,9% 

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 79,5% 80,6% 80,6%* 101,4% 

5 
04G5- Ampliar de 83% em 2013 para 90% as gestantes 

indígenas com acesso ao pré-natal. % 90 87% 79,9% 79,9%* 91,8% 

6 
03KM- Implantar 281 sistemas de abastecimento de 

água em aldeias com população acima de 50 habitantes. Unidades 281 36 19 45 16% 

7 
04IY- Implantar em 148 aldeias a destinação final 

adequada dos dejetos. Unidades 148 0 7 31 21% 

8 
04IX- Reformar e/ou ampliar 250 sistemas de 

abastecimento de água em aldeias Unidades 250 53 24 54 21,6% 

9 
 03YW- Reformar e/ou ampliar 26 Casas de Saúde 

Indígena (CASAI) Unidades 26 03 4 7 27% 

Fonte: DASI / DSESI 

* Informa-se que os dados selecionados para essa análise, em função da sua metodologia de cálculo, são analisados anualmente e não é possível a apresentação de um valor 

incremental, uma vez que o denominador (contingente populacional) oscila anualmente. Logo as informações registradas referem-se apenas ao exercício de 2017. 
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3.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

Para o alinhamento da missão da SESAI com seus planos, optou-se pelo agrupamento de quatro 

eixos de atuação da SESAI: Atenção à Saúde; Saneamento e Edificações de Saúde; Controle Social 

e Gestão do SasiSUS.  

As Tabelas 4, 5, 6, e 7 demonstram a vinculação estratégica das ações da SESAI, formalizadas no 

Planejamento Estratégico da SESAI, com suas competências previstas no Decreto nº 8.901, de 10 

de novembro de 2016, e com as metas previstas no PNS e PPA, ambos de 2016-2019. 

Tabela 4 – Vinculação Estratégica do Eixo Atenção à Saúde  

Vínculos Estratégico Competências – Art. 47 do Decreto nº 8.901/2016 

PPA 2016-2019 (Objetivo 0962) / PNS 2016-2019 

(Objetivo 5) 

04IU- Alcançar 70% das crianças indígenas menores de 

ano com acesso às consultas preconizadas de crescimento e 

desenvolvimento / Vincula-se a Meta 3 do PNS 2016-

2019 

04IV- Ampliar de 38,6% em 2014 para 60% a cobertura da 

população indígena com Primeira Consulta Odontológica 

Programática. Vincula-se a Meta 4 do PNS 2016-2019 

04IW- Ampliar de 68% em 2014 para 90% as crianças 

indígenas menores de 5 anos acompanhadas pela vigilância 

alimentar e nutricional. Vincula-se a Meta 5 do PNS 

2016-2019 

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. Vincula-

se a Meta 1 do PNS 2016-2019 

04G5 - Ampliar de 83% em 2013 para 90% as gestantes 

indígenas com 5 acesso ao pré-natal. Vincula-se a Meta 2 

do PNS 2016-2019 

Planejamento Estratégico da SESAI (Objetivo 13) 

Resultados - 2017 

A meta 04IU do PPA e a meta 3 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 1 - Resultado 16. 

A meta 04IV do PPA e a meta 4 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 1 - Resultado 10. 

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 8. 

A meta 04G5 do PPA e a meta 2 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 1 – Resultado 5.  

Estratégia 1 – Resultados 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

15 e 17. Não há vinculação com o PPA/PNS 

Estratégia 9 – Resultados 49 e 50. Não há vinculação com 

o PPA/PNS   

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 

VIII - promover e apoiar o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas em saúde indígena. 

IX - identificar, organizar e disseminar conhecimentos 

referentes à saúde indígena. 

VII- incentivar a articulação e a integração com os 

setores governamentais e não governamentais que 

possuam interface com a 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. 47 do Decreto nº 8.901/2016 

PPA 2016-2019 (Objetivo 0962) / PNS 2016-2019) 

(Objetivo 5) 

03KM- Implantar 281 sistemas de abastecimento de água 

em aldeias com população acima de 50 habitantes. 

Vincula-se a meta 3 do PNS 20116-2019. 

04IY- Implantar em 148 aldeias a destinação final 

adequada dos dejetos. Vincula-se a meta 4 do PNS 2016-

2019. 

04IX- Reformar e/ou ampliar 250 sistemas de 

abastecimento de água em 8 aldeias. Vincula-se a meta 2 

do PNS 2016-2019. 

03YW- Reformar e/ou ampliar 26 Casas de Saúde Indígena 

(CASAI). Vincula-se a meta 1 do PNS 2016-2019. 

Planejamento Estratégico da SESAI (Objetivo 13) 

Resultados - 2017 

A meta 03KM do PPA e a meta 3 do PNS vinculam-se a 

Estratégia 2 - Resultado 18.    

A meta 04IY do PPA e a meta 4 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 2 - Resultado 20. 

A meta 04IX do PPA e a meta 2 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 2 - Resultados 19.  

Estratégia 2 – Resultados 21, 22 e 23. Não se vinculam ao 

PPA/PNS 2016-2019 

A meta 03YW do PPA e a meta 6 do PNS vinculam-se à 

Estratégia 3 - Resultado 24. 

Estratégia 3 – Resultados 25 e 26. Não há vinculação com 

o PPA / PNS 2016-2019.      

III - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e 

avaliar as ações referentes ao saneamento e às edificações 

de saúde indígena. 

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. 

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. Não há vinculação com o PNS 2016-2019. Não 

se trata de meta do PPA e sim de uma iniciativa, portanto, 

não está vinculado ao PNS. 

Planejamento Estratégico da SESAI (Objetivo 13) 

Resultados - 2017 

A Iniciativa 05WM está vinculada à Estratégia 10 - 

Resultado 51. 

Estratégia 10 Resultados 52, 53 e 54. Não há vinculação 

com o PPA PNS 21016-2019. 

I- planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a 

implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas, por meio da gestão democrática e 

participativa. 

VI - promover ações para o fortalecimento do controle 

social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

 

 

Fonte: CGPO/SESAI  
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Tabela 7 – Vinculação Estratégica do Eixo Gestão do SasiSUS 

Vínculo Estratégico Competências – Art. 47 do Decreto nº 8.901/2016 

Não há vinculação com as metas do PPA / PNS 2016-

2019 

Planejamento Estratégico da SESAI (Objetivo 13) 

Resultados - 2017 

Estratégia 3 Resultados 27, 28 e 29. Não há vinculação 

com o PPA/PNS 2016-2019. 

Estratégia 4 – Resultados 30 a 32. 

Estratégia 5 – Resultados 33 a 35. 

Estratégia 6 – Resultados 36 a 42.  

Estratégia 7 – Resultado 43. 

Estratégia 8 – Resultados 44 a 48. 

As Estratégias 4, 5, 6, 7 e 8 não se vinculam ao PNS PPA 

2016-2019.  

II - coordenar o processo de gestão do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena para a promoção, a proteção e 

a recuperação da saúde dos povos indígenas. 

 

 

Fonte: CGPO/SESAI  

3.2. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E DOS 

RESULTADOS DOS PLANOS 

O Plano Estratégico da SESAI não foi acompanhado e monitorado, na sua integralidade, pelo 

sistema do Ministério da Saúde (e-CAR) no exercício de 2017. Somente foram acompanhadas e 

monitoradas as metas do Plano Plurianual, ou seja, um conjunto de nove metas conforme foi 

demonstrado anteriormente. Os demais resultados pertencentes ao planejamento estratégico são 

acompanhados pelos próprios departamento da SESAI e em reuniões de colegiado da SESAI e do 

Ministério da Saúde, quando for o caso.   

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 2017. 

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 realizado mensalmente para todas as metas do PPA 

2016-2019. Além do monitoramento mensal ainda é realizado pela CGPL/SPO o monitoramento 

quadrimenstral dessas metas.  
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No exercício de 2017 a SESAI apresentou duas metas com status “Satisfatório” e as demais com 

status de “Alerta”, totalizando nove metas monitoradas conforme a demonstração da Tabela 8 deste 

relatório. O desempenho de cada meta está amplamente registrado no subitem 3.1.1 deste relatório 

de gestão. 

Tabela 8 – Situação dos Resultados Monitorados no Sistema e-CAR/MS no exercício de 2017  

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). 

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 

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, homologados no final do 

exercício de 2016, não foram monitorados ao longo do exercício de 2017 de modo sistemático pelas 

unidades do nível central. A falta de um sistema ou uma rotina sistematizada no âmbito da SESAI 

aliada às mudanças ocorridas na gestão dessas unidades prejudicou a etapa de monitoramento e 

avalição prevista para o exercício. No entanto, vários resultados do PDSI, sobretudo aqueles 

vinculados ao planejamento estratégico, serviram de referência para a elaboração das informações 

dos DSEI contidas neste relatório de gestão, no vasto conjunto de informações detalhadas nos 

subitem 3.1.1 deste relatório. Para isso as unidades elaboraram as suas informações se valendo do 

uso de registros dos sistemas utilizados pela saúde indígena, principalmente do SIASI e HORUS.  

Ressalta-se ser imperativo o monitoramento do Planejamento Estratégico da SESAI via sistema no 

âmbito do Ministério da Saúde bem como a criação de uma sistemática adotada pela SESAI para 

monitorar os seus Planos Distritais de Saúde Indígena, se constituindo em um dos grandes desafios 

a ser enfrentados e já programado para o exercício de 2018.       

3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

Este subitem tem por objetivo informar sobre a programação e execução do orçamento da SESAI 

no exercício de 2017. 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. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade 

SESAI; 

2. Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário; 
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3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos; 

4. Informações sobre a Execução das Despesas; 

5. Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal. 

3.3.1. 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. 

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- Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o 

SUS, baseado no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas 

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

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 2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação        Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

1.502.400.000 1.732.900.000  1.730.208.337  1.428.302.805  1.422.342.941 5.173.633   298.951.552  

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

População indígena beneficiada – PO 0000  Unidade 739.286  -   739.286 

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 

2017 

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

154.760.871,77 70.632.290,49 8.197.988,94 
População Indígena 

Beneficiada 
Unidade 739.286 

    3.710.794,77 1.601.514,07 314.680,87 Unidade Estruturada Unidade 34 

Fonte: TesouroGerencial-14.03.2018/-FNS-Setorial Contábil-SIOP-26.1.2018 e Caderno de Execução SPO/MS de 16.01.2018 
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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 -    Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, 

baseado no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, 

com controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais. 

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 2017 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

50.000.000 48.988.977 48.262.955 28.677.303 28.304.081 373.221 19.585.652 

 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Aldeia beneficiada Unidade 222 - 51   

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

Valor em 1º de janeiro 

2017 
Valor Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

20.061.218,07 6.044.364,32 3.949.851,28 Aldeia beneficiada Unidade 07 

Fonte:  TesouroGerencial-14.03.2018/-FNS-Setorial Contábil-SIOP-26.1.2018 e Caderno de Execução SPO/MS de 16.01.2018 

Análise Situacional 

Para o exercício de 2017, a SESAI, elaborou a proposta de lei orçamentária anual no valor de R$ 

1.450.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta milhões de reais), entretanto foi aprovado o 

valor de R$ 1.552.400.000,00(Um bilhão, quinhentos e cinquenta e dois milhões e quatrocentos mil 

reais), conforme disposto na Lei nº 13.414 de 10 de janeiro de 2017 destinado ao Programa 2065 – 

Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas para as duas Ações Orçamentarias (Ação 20YP 

e Ação 7684), com a inclusão de Emendas Parlamentares no valor de R$ 102.400.000,00.  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 inicial foi distribuída da seguinte forma: 

 Ação 20YP – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena-R$ 1.550.000.000,00. 

 Plano Orçamentário – 0000 – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena 

R$ 1.440.000.000,00 (Um bilhão, quatrocentos e quarenta milhões reais), referentes às 

despesas correntes, incluindo o valor de R$ 100.000.000,00 proveniente de uma 

Emenda de Relator;  

 Plano Orçamentário 0003 – Estruturação de Unidades de Saúde e DSEI para 

Atendimento à População Indígena - R$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões de reais) 

referentes às despesas de investimento do Programa 2065.  

 

 



95 

 

 Ação 20YP – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena-R$ 2.400.000,00. 

 Plano Orçamentário – EIND  – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena 

no Estado do Mato Grosso – Emenda Parlamentar nº 6 –Autor: Valtenir  Pereira – 

valor R$ 2.400.000,00 (Dois milhões,  quatrocentos mil reais) -  Não foi executada. 

 Ação 7684 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de 

Agravos - R$ 50.000.000,00(Cinquenta milhões de reais) para as ações de Saneamento.   

A dotação final importa em R$ 1.781.888.977,00 (um bilhão, setecentos e oitenta e um milhões, 

oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais), incluindo a suplementação 

orçamentária no valor de R$ 235.400.000,00 na Ação 20YP. 

Durante o exercício de 2017,  houve um aporte no valor total de R$ 235.400.000,00(duzentos e 

trinta e cinco milhões e quatrocentos mil reais)  na Ação 20YP, com o objetivo de suprir o déficit 

orçamentário e a recomposição dos saldos necessários ao pagamento dos encargos sociais e verbas 

rescisórias dos trabalhadores contratados para a execução de ações complementares na atenção à 

saúde indígena, por intermédio das Entidades Conveniadas (Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina-SPDM, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira- 

IMIP e Missão Evangélica CAIUÁ), considerando que esses valores foram utilizados pelas 

entidades, para garantir o pagamento da folha e a continuidade das ações complementares de saúde, 

durante o primeiro semestre de 2017. Segue abaixo a transcrição da justificativa citada na 

suplementação: 

“ A complementação se fez necessária em função da orientação ministerial de realizar 

novos chamamentos públicos e a formalização de novos convênios durante o ano de 2018, 

uma vez que, a vigência dos convênios atuais termina em dezembro de 2018”  

Tabela 9 – Suplementações Orçamentárias 

Ação 

Orçamentária 
Grupo despesa 

Natureza 

da 

Despesa 

Dotação 

Suplementada 

Dotação 

Cancelada 
Ato 

20YP 3 CUSTEIO 
3350.00 19.000.000 

- 

Portaria nº 447 de 

14.12.2017/MPGestão 

e Desenvolvimento  

3350.00 216.400.000 

- 

Portaria nº 443 de 

14.12.2017/MPGestão 

e Desenvolvimento  

TOTAL 235.400.000  

Fonte: CGPO 

Foi realizada uma suplementação orçamentária, do Grupo de Natureza de Despesa de Custeios para 

o Grupo de Natureza de Investimento no valor de R$ 12.000.000,00, com o objetivo de atender a 

reposição da frota de veículos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas de Alagoas/Sergipe, Alto 

Rio Juruá, Araguaia, Ceará, Pernambuco, Potiguara e Vale do Javari, conforme Tabela 10 deste 

relatório de gestão. 

 Tabela 10 – Outras Suplementações Orçamentárias 

Ação 

Orçamentária 
Grupo despesa 

Natureza 

da 

Despesa 

Dotação 

Suplementada 

Dotação 

Cancelada 
Ato 

20YP 
3 CUSTEIO 3390.00 - 12.000.000 

Portaria nº 333 de 

25.10.2017/MPGestã

o e Desenvolvimento 4 INVESTIMENTO 4490.00 12.000.000 - 

TOTAL  12.000.000 12.000.000  

Fonte: CGPO 
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Com a finalidade de equipar e atualizar tecnologicamente os 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas com equipamentos de informática, bem como qualificar a operacionalização do Sistema 

de Informações Demográficas e Epidemiológicas da Saúde Indígena-SIASI e de Controle de 

abastecimento e distribuição de Medicamentos-Hórus, foi cancelado o valor de R$ 2.500.000,00 da 

Ação 20YP e suplementada na Ação 20YN-Sistema de Tecnologia de Informação e Comunicação 

para a Saúde (e-Saúde), executada pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde-

DATASUS/SE/MS, conforme Tabela 11 deste relatório. 

Tabela 11 – Outras Suplementações Orçamentárias de Investimentos 

Ação 

Orçamentária 
Grupo despesa 

Natureza 

da 

Despesa 

Dotação 

Suplementada 

Dotação 

Cancelada 
Ato 

20YP 4 INVESTIMENTO 4490.00 - 2.500.000 
Portaria nº 443 de 

15.12.2017/MPGestão 

e Desenvolvimento 20YN 4 INVESTIMENTO 4490.00 2.500.000 - 

TOTAL 2.500.000 2.500.000  

Fonte: CGPO 

Na Ação 7684 houve uma suplementação, por cancelamento, do Grupo de Natureza de Despesa – 

Investimento para o Grupo de Natureza de Custeios no valor de R$ 10.000.000,00, visando custear 

despesas com a Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água-SAA, com os Programas de 

Monitoramento da Qualidade da Água-MQAI e de Resíduos Sólidos. 

Também, neste Projeto, há um cancelamento no valor de R$ 1.011.023,00 no Grupo de Natureza de 

Investimento, visando o ajuste de compensação interna de crédito (transferência de bloqueio por 

encaminhamento de alteração via SIOP) conforme demonstra a Tabela 12 deste relatório. Esse 

procedimento foi realizado pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento-SPO/SE/MS 

Tabela 12 – Outras Suplementações Orçamentárias na Ação 7684 

Ação 

Orçamentária 
Grupo despesa 

Natureza 

da 

Despesa 

Dotação 

Suplementada 

Dotação 

Cancelada 
Ato 

7684 

3 CUSTEIO 

3390.00 10.000.000 - 

Portaria nº 333 de 

25.10.2017/MPGestão 

e Desenvolvimento  

4 INVESTIMENTO 

4490.00 - 1.011.023 

Fita SOF ESB0IQT de 

05.12.2017-

2017ND816121  

TOTAL 10.000.000 1.011.023  

Fonte: CGPO 

Da dotação atualizada no valor de R$ 1.675.668.034,00 para execução de custeios, foi empenhada 

R$1.673.169.940,00, onde se destacam: 

 R$ 942.633.260,04 (novecentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, 

duzentos e sessenta reais e quatro centavos) referentes ao pagamento de subvenções sociais 

(convênios);  

 R$ 9.087.404,00 (nove milhões, oitenta e sete mil reais) referem-se ao pagamento de 

despesas constantes do Sistema de Concessão de Passagens e Diárias-SCDP apenas com 

diárias;  

 R$ 55.666.378,40 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e 

setenta e oito reais e quarenta centavos) para pagamento de despesas com combustível; 

empresa TICKET SERVICOS S/A. 
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  R$ 195.001.708,73 (cento e noventa e cinco milhões, hum mil, setecentos e oito reais e 

setenta e três centavos) para pagamento de locação de mão-de-obra (apoio administrativo + 

serviço de vigilância + serviço de limpeza e conservação);  

 R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para pagamento de contribuições (OPAS); 

 R$ 24.785.531,70 (vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e 

trinta e um reais e setenta centavos) para aquisição de medicamentos;  

 R$ 8.816.456,30 (oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e seis 

reais e trinta centavos) para aquisição de materiais médico hospitalar, odontológico e 

laboratorial. 

 R$ 168.288.513,38 (cento e sessenta e oito milhões, duzentos e oitenta e oito mil, 

quinhentos e treze reais, trinta e oito centavos) para pagamento com passagens + outras 

despesas com locomoção. 

Os montantes de dotações acima mencionadas destinaram-se às ações de atenção à saúde para 

atendimento a uma população de aproximadamente 739.28611 indígenas. 

 A Estruturação de Unidades de Saúde, com dotação atualizada de R$ 57.231.966,00(Cinquenta e 

sete milhões, duzentos e trinta e um milhões, novecentos e sessenta e seis 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$ R$ 57.231.966,00, R$ 27.656.232,00 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$ 5.195.124,00 para o Departamento de Atenção à Saúde-DASI e 

R$ 24.380.610,00 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.) 

O quadro A.3.3.2.4 demonstra os percentuais de empenho ocorridos em 2017, por grupo de 

despesas, das ações orçamentárias sob a responsabilidade da SESAI. 

Quadro A.3.3.2.4 – Percentual de empenho das ações orçamentárias por grupo de despesas no exercício de 2017  

Ações 

Orçamentárias 
Grupo despesa Dotação Atualizada Empenhado % Emp 

20YP 
3 CUSTEIO 1.675.668.034,00 1.673.169.940,00 99,85 

4 INVESTIMENTO 57.231.966,00 57.038.397,00 99,66 

7684 
3 CUSTEIO 27.000.000,00 26.359.308,00 97,63 

4 INVESTIMENTO 21.988.977,00 21.903.648,00 99,61 

TOTAL 1.781.888.977,00 1.778.471.293,00 99,81 

Fonte: Tesouro Gerencial e Caderno de Execução SPO em 16.01.2018 

A execução total da ação 20YP atingiu o percentual de 99,80%, sendo 99,90% referente a custeio e 

90,7% referente a despesas de investimentos, ambas considerando as despesas inscritas em restos a 

pagar.  A dotação orçamentária foi executada em consonância com o Decreto nº 8.961 de 16.1.2017 

e alterações, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma 

mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017 e dá outras providências.  

                                                           
11 760.084 indígenas segundo o Sistema SIASI/DGESI/SESAI/MS. 21/01/2018. Dados sujeitos a alteração por processo 

de qualificação. 



98 

 

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA-TED Nº 6/2017 – MINISTERIO DA SAÚDE X 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

Foi celebrado o Termo de Execução Descentralizada nº 06/2017 ao Acordo de Cooperação Técnico 

nº 1/2015 entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, visando a realização de apoio 

logístico das Forças Armadas para a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), bem como o 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, com a efetivação de ações de saúde em 

comunidades indígenas de difícil acesso, localizadas no território nacional, durante o exercício de 

2017.  O destaque concedido foi na ordem de R$ 10.000.000,00(dez milhões de reais) oriundos da 

Ação 20YP – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena. 

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA-TED Nº 005/2015-SIH – MINISTÉRIO DA SAÚDE X 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL 

A SESAI executa, nas Unidades Gestoras 257032-DSEI BAHIA e 257047-DSEI Pernambuco, 

ações oriundas do Ministério da Integração Nacional-MI tendo como objeto a implantação de 

sistemas de abastecimento de água em 23 comunidades indígenas nas terras Kambiwá 

(Ibimirim/PE), Pipipã (Floresta/PE), Truká (Cabrobó/PE) e Tumbalalá (Abaré e Curaçá/BA),  

atendidas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional-PISF. O período de execução compreende Janeiro/2016 e término 24(vinte quatro 

meses) após data da assinatura do TED. O valor total do TED é de R$ 20.786.618,02(cinte milhões, 

setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e dois centavos), distribuídos nos 

Programas de Trabalho(Projetos) e natureza de despesa conforme Tabela 13. 

Tabela 13 – Termos de Execução Descentralizada 

Ações Orçamentárias GND 
Dotação 

Pactuada 

Dotação 

Recebida/ 

Descentrali- 

zada às UG 

Liquidada/Paga Cancelada RP 

18.544.2051.5900.0020 4490.51 11.386.176,76 1.107.224,48 79.467,30 1.027.757,18 ------ 

18.544.2051.12EP.0020 4490.51 9.400.441,26 3.476.710,37 99.532,14 137.499,20 2.066.644,18 

TOTAL 20.786.618,02 4.583.934,85 178.999,44 1.165.256,38 2.066.644,18 

Por meio da 2017NC000001, o DSEI Pernambuco cancelou e devolveu o valor de R$ 1.165.256,38 

ao Fundo Nacional de Saúde, empenhou e pagou R$ 178.999,44. O DSEI Bahia, por sua vez, 

inscreveu o valor total recebido R$ 2.066.644,18 em “RP não processados a liquidar” – 

2017NE000094. O referido TED foi prorrogado e o 1º Termo Aditivo foi publicado em 18.12.2017. 

A execução da Ação 7684 – Saneamento Básico em Aldeias atingiu 98,5% de execução, sendo 

99,49% em custeio e 95% 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$ 178.532.884,61(cento e setenta e oito milhões, quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos 

e oitenta e quatro reais, sessenta e um centavos) no início do exercício de 2017, 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 99,80%. 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 a 

seguir. O gráfico 1 abaixo destaca a execução orçamentária das ações considerando as três fases das 

despesas: Empenho, Liquidação e Pagamento. 
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 Gráfico 1 – Execução Orçamentária da SESAI no exercício de 2017 

 

AÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 

20YP 1.730.208.337,00 1.428.200.806,00 1.422.342.941,00 

7684 48.262.956,00 28.677.303,00 28.304.081,00 

Fonte: Tesouro Gerencial e Caderno de Execução Orçamentária SPO/SE/MS em 16.01.2018 

3.3.2. Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário 

Em relação à execução Orçamentária do Programa 2065, no exercício de 2017, a mesma foi 

considerada satisfatória atingindo o percentual de 99,8% do valor total disponibilizado na LOA de 

2017, acrescidos dos créditos suplementares destinados ao Pagamento dos Convênios da SESAI. 

Em relação ao percentual não executado no exercício, cujo alcance foi de 0,2%, destacam-se os 

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 10.6.2016 convertida na Lei nº 13.346/2016 no seu Art. 2º conforme a transcrição abaixo: 

 § 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.” 

Relativo à precariedade de recursos humanos, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, por meio da Portaria nº 270 de 19.09.2016, autorizou a realização de concurso público para 

102 (cento e dois) cargos pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério da Saúde/MS. Os cargos 

e quantitativos de vagas oferecidos foram: 34 Administradores, 34 Analistas Técnico de Políticas 

Sociais e 34 Contadores. 

Mediante essa autorização, o Secretário Executivo do Ministério da Saúde, por meio do edital nº 7 

de 25.11.2016 retificado pelo Edital nº 9 de 22.12.2016, torna pública a realização de Concurso 

Público de Provas e Provas e Títulos para provimento de 102(cento e duas)  vagas e formação de 

cadastro de reserva em Cargo 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 
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nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas que compõem a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena. O resultado final do concurso foi publicado no DOU de 16.08.2017 e, posteriormente, os 

candidatos classificados foram convocados a tomarem posse e assumirem suas atividades em suas 

respectivas Unidades Gestoras.  

Por fim, ressalte-se que a execução orçamentária/financeira do exercício de 2017 foi embasada pelo 

Decreto nº 8.961/2017 e alterações, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, 

estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017 e dá 

outras providências. 

3.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos 

Não informado. 

3.3.3.1. Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas   

Não informado. 

3.3.4. 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.3.3.4.1 e A.3.3.4.2, ambos, seguidos de análise crítica da realização 

dessas despesas. 
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Quadro A.3.3.4.1 – Despesas por modalidade de contratação 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2017 % 2016 % 2.017,00 % 2016 % 

1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d) 620.556.410,14 35,09% 536.638.088,96 44,91 517.078.435,37 35,80% 527.816.315,25 44,68 

a) Convite 50.460,81 0,01% 142.703,69 0,03 50.460,81 0,01% 142.703,69 0,03 

b) Tomada de Preços 20.665.699,28 3,33% 15.780.447,90 2,94 10.625.005,42 2,05% 14.896.879,05 2,82 

c) Concorrência 18.231.537,32 2,94% 16.838.561,51 3,14 9.867.745,43 1,91% 16.547.919,67 3,14 

d) Pregão 581.608.712,73 93,72% 503.876.375,86 93,9 496.535.223,71 96,03% 496.228.812,84 94,02 

2.Contratações Diretas (h+i) 98.799.013,51 5,59% 68.203.287,68 5,71 89.811.664,18 6,22% 64.549.567,47 5,46 

h) Dispensa 85.240.415,96 86,28% 56.876.389,46 83,89 77.573.265,24 86,37% 53.291.359,45 82,56 

i) Inexigibilidade 13.558.597,55 13,72% 11.326.898,22 16,61 12.238.398,94 13,63% 11.258.208,02 17,44 

3. Regime de Execução Especial(j) 51.446,33 0,00% 32.089,81 0,003 51.446,33 0% 32.089,81 0,003 

j) Suprimento de Fundos 51.446,33 100,00% 32.089,81 
 

51.446,33 100% 32.089,81 
 

4. Pagamento de Pessoal (l) 9.087.404,00 0,51% 8.942.007,49 0,75 7.981.476,82 0,55% 8.940.167,05 0,76 

l) Diárias 9.087.404,00 100,00% 8.942.007,49 
 

7.981.476,82 100,00% 8.940.167,05 
 

5. Outros 1.040.161.241,68 58,81% 581.003.195,33 48,63 829.517.663,42 57,43% 580.088.679,41 49,1 

6. Total (1+2+3+4+5) 1.768.655.516,66 100,00% 1.194.818.669,27 100 1.444.440.686,12 100 1.181.426.818,99 100 

Fonte: Fonte: Tesouro Gerencial em 01.03.2018 e Caderno de Execução SPO/SE/MS em 23.01.2018    
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Quadro A.3.3.4.2 – Despesas por grupo e elemento de despesa 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

3. Outras Despesas Correntes 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

3350.43 – Transferências a 

Instituições Privadas s/fins 

lucrativas-Subvenções 

Sociais(Convênios)  

942.633.260,04  484.349.417,65 732.611.260,04 484.349.417,65 210.022.000,00 --- 732.611.260,04 484.349.417,65 

3390.39 – Outros Serviços de 

Terceiros-PJ-

Op.Int.Orçamentária 

223.036.568,18 189.708.066,19 199.624.690,88 171.159.452,86 23.411.877,30 18.549.613,33 198.396.933,30 170.123.986,29 

3390.37 – Locação de mão-de-

obra. 
201.789.035,61 184.951.964,42 190.993.237,85 173.338.791,85 10.795.797,76 11.613.172,57 188.642.708,14 170.353.579,34 

3390.33 – Passagens e despesas 

com locomoção 
168.748.412,38 148.331.127,12 157.330.338,92 136.950.748,95 11.418.073,46 11.371.378,17 156.783.757,91 130.588.001,35 

Demais elementos do grupo 160.931.095,66 182.247.075,59 136.530.825,49 166.824.102,93 24.400.270,17 15.430.972,66 135.936.252,20 165.778.093,80 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

4490.51 – Obras e Instalações  36.349.474,49 25.345.430,15  18.152.795,38 21.800.697,98 18.196.679,11   3.544.732,17 18.152.795,38 21.524.091,61 

4490.52 – Equipamento e 

Material Permanente. 
33.843.333,57 35.502.074,99 13.550.826,25 15.261.435,23 20.292.507,32 20.240.639,76 12.723.412,56 14.859.802,81 

4490.92 – Despesas de 

Exercícios Anteriores 
1.122.024,00 --- 1.122.024,37 --- --- ---   1.122.024,37 --- 

4490.93 – Indenizações e 

Restituições. 
64.936,22 --- 64.936,22 --- --- ---        64.936,22 ---       

Demais Elementos do grupo 6.606,00 90.360,00        6.606,00         85.360,00 ---         0,0         6.606,00       85.360,00 

  Fonte: Tesouro Gerencial em 01.03.2018 e Caderno de Execução SPO/SE/MS em 23.01.2018 
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Análise crítica da realização da despesa 

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.   

Referente 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, copeiragem 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 

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.  
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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$ 

42.095.503,55 e R$ 41.985.318,91, respectivamente, motivado pela insuficiência de limite para 

empenho. 

3.3.5. 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.3.3.5.1, A3.3.5.2 e A.3.3.5.3, 

ambos, seguidos de análise crítica. A SESAI utiliza somente o Cartão de Pagamentos do Governo 

Federal, nas modalidades “saque” e “fatura”. 

Quadro A.3.3.5.1 – Concessão de suprimento de fundos - Exercício/2017 

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 

2017 

257034 DSEI/Maranhão 1 473,57 8.000,00 

257030 DSEI/Parintins 3 2.990,00 8.000,00 

257049 DSEI/Porto Velho 1 8.966,24 8.000,00 

257046 DSEI/Potiguara 1 6.346,64 8.000,00 

257054 DSEI/Tocantins 3 30.111,93 8.000,00 

257041 DSEI/Xingu 1 2.557,95 8.000,00 

2016 

257027 DSEI/Manaus 1 3.650,00 8.000,00 

257030 DSEI/Parintins 2 3.150,00 8.000,00 

257047 DSEI/Pernambuco 1 3.652,00 8.000,00 

257046 DSEI/Potiguara 1 710,00 8.000,00 

257049 DSEI/Porto Velho 2 1.594,49 8.000,00 

257054 DSEI/Tocantins 4 19.273,48 8.000,00 

Fonte: Tesouro Gerencial 
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Quadro A.3.3.5.2 – Utilização de suprimento de fundos 

Exercício 

Unidade Gestora (UG) do 

SIAFI 

 Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura Conta 

Total 

(a+b) Código Nome ou Sigla 

Quantidade Valor dos 

Saques  

(a) 

Valor das 

Faturas (b) 

Tipo “B” 

2017 

257034 DSEI/Maranhão 1 

 

473,57  473,57 

257030 DSEI/Parintins 1   2.990,00 2.990,00 

257049 DSEI/Porto Velho 1 3.824,00 5.142,24  8.966,24 

257046 DSEI/Potiguara 1  6.346,64  6.313,42 

257054 DSEI/Tocantins 3  30.111,93  30.111,93 

257041 DSEI/Xingu 1   2.557,95 2.557,97 

2016 

 

257027 DSEI/Manaus 1 

 

3.858,50  3.858,50 

257030 DSEI/Parintins 2 

 

3.150,00  3.150,00 

257047 DSEI/Pernambuco 1  3.652,00  3.652,00 

257046 DSEI/Potiguara 1  710,00  710,00 

257049 DSEI/Porto Velho 1  1.594,49  1.594,49 

257054 DSEI/Tocantins 3  19.273,48  19.273,48 

Fonte: Tesouro Gerencial 
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Quadro A.3.3.5.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de 2017 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

 

257034 

 

DSEI/Maranhão 
339030 9 473,57 

 

257030 

 

DSEI/Parintins 
339039 

19 1.880,00 

50 850,00 

  339039 50 260,00 

257049 DSEI/Porto Velho 

339030 
9 898,24 

25 474,00 

339039 

16 250,00 

17 
2800,00 

4.544,00 

257046 DSEI/Potiguara 

339030 16 660,00 

339034 

 
24 

2.516,62 

33,22 

2,97 

339030 25 
1900,00 

1.143,83 

257054 DSEI/Tocantins 

339030 

 

04 224,00 

24 

 

1.706,50 

153,28 

1.969,00 

579,40 

900,00 

25 
644,00 

4.995,19 

26 

1.213,60 

846,64 

877,00 

90,00 

149,60 

39 1.515,82 

42 79,90 

339039 

 

16 
4.950,00 

2.828,00 

17 3.000,00 

20 

1.300,00 

890,00 

600,00 

600,00 

 

257041 

 

DSEI/Xingu 
339047 10 2.557,95 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) 

Análise Crítica: 

A Portaria n.º 519, de 7 de maio de 2015, estabeleceu o regime especial de execução para a 

concessão e a aplicação de suprimento de fundos na Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI), unidade administrativa do Ministério da Saúde (MS), com o propósito de atender às 

especificidades decorrentes da assistência à saúde indígena, bem como à capacitação na utilização 

de suprimento de fundos por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) que é 

sempre precedido de empenho na dotação orçamentária específica e natureza de despesa própria, 
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com a finalidade de efetuar despesas que, pela sua excepcionalidade, não subordinam-se ao 

processo normal de aplicação, isto é, impassíveis de empenho direto ao fornecedor ou prestador, na 

forma da Lei n.º 4.320/64, precedido de licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei n.º 

8.666/93. 

A operacionalização do suprimento de fundos é realizada pelos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI), no âmbito da SESAI, por meio de acompanhamento, seja em períodos quinzenais 

e/ou mensais, mediante planilhas alimentadas pelo Sistema de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI). 

A situação geral da prestação de contas dos DSEI envolvidos na concessão de suprimento de fundos 

no exercício de 2017, paralelo ao exercício de 2016, apresentou a seguinte análise: 

 Acréscimo de 82% em pagamentos de bens, serviços e despesas autorizadas com 8% de gastos na 

utilização do CPGF: modalidade fatura. Apenas um DSEI efetuou lançamento na modalidade saque 

(Porto Velho) e dois DSEI na modalidade conta tipo B, (Parintins e Xingu).  

Ressalta-se que conforme a portaria n.º 519 de 7/5/15, art.5º, inciso II: o valor do maior limite 

individual concedido é R$ 8.000,00 por subelemento de despesa. 

Em observância à transparência e à moralidade administrativa, o quadro (A.4.3.3.6.3) discrimina os 

gastos de pequeno vulto e/ou eventuais para atender às especificidades da assistência à saúde 

indígena, proporcionando assim, melhor controle à Administração Pública Federal. 

Em síntese, o uso do Suprimento de Fundos pelos DSEI, no exercício de 2017, foi realizado dentro 

do orçado e prazo estabelecido, não havendo, portanto, contas impugnadas, consoante às 

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 2017. Estão estruturados em cinco dimensões: 1- Impacto; 

2- Saneamento Ambiental; 3- Estrutura; 4- Gestão e 5- Controle Social, confome o quadro A.3.4.1 

deste relatório.  
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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 

nascidos vivos 
(Índice de referência 

2013) 

34,76/1.000 nascidos 

vivos até 2017 
(considerando o lapso 

temporal entre a data de 

apuração (2019) e o dado 

apurado, geralmente com 

atraso de 2 anos) 

29,53/1000* 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 

IPA/2015 = 77,6 

(IPA alto) 
(houve alteração do 

índice de referência 

após análise do 

banco de dados) 

IPA/2019 = 49,6 (IPA 

Médio) 

58,11 casos/ 

1.000 

habitantes 

Anual 

Somatório do número de exames positivos de 

malária por local provável de infecção, 

excluídas lâminas de verificação de cura 

(LVC), nos 25 DSEI da Amazônia Legal, no 

ano considerado / População total residente, no 

período determinado X 1000. 

DSEI da Amazônia Legal: Altamira, Alto Rio 

Solimões, Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio 

Purus, Amapá e Norte do Pará, Araguaia, Cuiabá, 

Guamá Tocantins, Leste Roraima, Maranhão, 

Manaus, Médio Rio Solimões, Médio Rio Purus, 

Parintins, Kaiapó Pará, Kaiapó Mato Grosso, Porto 

Velho, Rio Tapajós, Vale do Javari, Vilhena, 

Xavante, Xingu, Yanomami, Tocantins. 

Percentual de 

Déficit 

Nutricional em 

crianças 

indígenas < 5 

anos. 

8,8% 6,42% 8,8% Mensal 

Número de crianças indígenas < 5 anos de 

idade com déficit nutricional no período 

selecionado/ Número total de crianças 

indígenas < 5 anos de idade acompanhadas no 

período selecionado X 100 

Percentual de 

baixo peso em 

gestantes 

indígenas. 

12,4% 7,6% 18,45% Mensal 

Número de gestantes indígenas com baixo peso 

no período selecionado / Número total de 

gestantes acompanhadas que finalizaram a 

gestação no período selecionado X 100 



109 

 

2. Saneamento 

Ambiental 

Água 

Percentual de 

aldeias com 

tratamento de 

água. 

36,50 36,50 60,37 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% 3% 4,02% 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% 0,16% 0,97% Anual 
(Número de aldeias com destinação adequada 

de resíduos / Número total de aldeias) x 100 

3. Estrutura Equipamentos 

Proporção de 

DSEI com 

funcionamento 

de rede lógica 

e internet 

- 29% 11% Anual 

nº de estabelecimentos (DSEI sede) que 

possuem rede lógica em funcionamento sobre o 

nº total de DSEI (x100) 

4. Gestão 

Sistema de 

Informação 

Proporção de 

implementação 

do SIASI 

64% 100% 91% 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 

40% 100% 53% Mensal 

nº de estabelecimentos com o Sistema Hórus 

em operação sobre o nº total de 

estabelecimentos com farmácia (x100) 

Orçamento 

Proporção de 

execução 

orçamentária 

86,51% 100% 99,80% Anual 
(Volume de recursos empenhados sobre o 

volume da dotação orçamentária final) x100 

Proporção de 

execução 

financeira 

92% 100% 81,56% Anual 
(Volume de recursos pago sobre o Volume de 

recursos empenhados) x100 
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5. Controle 

Social 

Participação e 

Influência 

Proporção de 

reuniões de 

Conselhos 

Distritais de 

Saúde 

Indígena 

realizadas 

110 104 102 
Anual 

 

Número de reuniões realizadas pelos 

CONDISI. 

Proporção de 

reuniões de 

Conselhos 

Locais de 

Saúde 

Indígena 

realizadas 

542 542 613 
Anual 

 
Número de reuniões realizadas pelos CLSI. 

Formação e 

Qualificação 

Proporção de 

capacitações 

de 

conselheiros 

Distritais de 

Saúde 

Indígena 

realizadas 

24 34 18 Anual 
Número de capacitações realizadas pelos 

CONDISI. 

Proporção de 

capacitações 

de 

conselheiros 

Locais de 

Saúde 

Indígena 

realizadas 

126 117 84 Anual Número de capacitações realizadas pelos CLSI. 

Fonte: DASI  /  DSESI  /  DGESI  /  ACS/GAB /  CGPO 
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Análise Geral 

Coeficiente de Mortalidade Infantil 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil em 2017 é de 29,53 por mil nascidos vivos. Utilizou-se para 

análise dados de óbitos e nascimentos ocorridos até 30/09/2017, extraídos em 21/01/2018. Os dados 

informados são preliminares, considerando as dificuldades amplamente relatadas em relação ao 

SIASI e as diversas dificuldades logísticas e culturais inerentes à 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.  

Ressalta-se 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, dessa forma, 

recomenda-se discrição na utilização da informação do CMI extraído nesse período. 

Ressalta-se que, os dados analisados foram extraídos do banco de dados do SIASI e para o cálculo 

dos indicadores foi considerado a situação nutricional do último atendimento cadastrado.  

Com intuito de fomentar a inserção dos dados de Vigilância Alimentar e Nutricional no Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), em 06 de maio/15 foi encaminhado aos DSEI, 

uma Nota técnica conjunta nº001/2015 entre Coordenação Geral de Atenção Primária à Saúde 

Indígena/DASI/SESAI/MS e Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação da Saúde 

Indígena/DGESI/SESAI/MS (memorando circular conjunto Nº 09-2015, SIPAR: 25.000-

068178/15-73), tendo como objetivo alinhar o fluxo de informação e fomentar a inserção no 

módulo de VAN do SIASI 4.0.  

Deste modo, a inserção dos dados de acompanhamento do estado nutricional de crianças menores 

de 5 anos e gestantes no SIASI no módulo de Vigilância Alimentar e Nutricional do SIASI 

possibilitam a extração dos dados de déficit nutricional de crianças e percentual de baixo peso em 

gestantes. 

Com vistas a subsidiar a gestão, os indicadores poderão ser monitorados via painel SIASI, uma 

ferramenta que reforça o acompanhamento da situação nutricional da população. 

O índice de referência pactuado como inicial, foi baseado em dado de planilhas (Excel) de 

acompanhamento local enviadas pelos DSEIs no ano de 2014 para a área técnica de Alimentação e 

Nutrição/CGAPSI/DASI/SESAI/MS. 

Para redução de déficit nutricional em crianças e baixo peso em gestantes nas aldeias é realizado o 

fortalecimento das ações de Vigilância Alimentar e Nutricional por meio do incentivo ao 

aleitamento materno exclusivo até os seis meses e complementar até os 2 anos de idade, introdução 

da alimentação complementar em tempo oportuno e adequada à idade, realização de capacitação 
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dos profissionais sobre a estratégia de Atenção as Doenças Prevalentes na Infância – AIDPI, oficina 

de desenvolvimento de competências de famílias no cuidado com a criança menor de 5 anos, 

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) e fomento à importância do pré-natal 

principalmente para as gestantes adolescentes. 

Crianças menores de 6 meses com aleitamento materno exclusivo (AME <6m) 

Informa-se que o indicador de proporção de crianças menores de 06 meses com aleitamento 

materno exclusivo (AME <6m) foi apresentado nos anos anteriores, contudo, após revisão do 

planejamento estratégico da SESAI no segundo semestre de 2017, sua análise deixou de ser 

prioritária. 

Este indicador refere-se somente às crianças que recebem leite materno, diretamente da mama ou 

extraído, e nenhum outro líquido ou sólido, com exceção de vitaminas, minerais e/ou 

medicamentos, para a saúde indígena há dificuldade na captação do dado em função de costumes 

étnicos e transmissão de saberes que podem interferir na interpretação e classificação do dado. 

Percentual de déficit nutricional em crianças indígenas < 5 anos   

Com base no índice de referência proposto em 2014, o índice previsto para 2017 foi reduzir em 

10% o índice de referência do ano de 2016 (7,13%). No entanto, em 2016 o índice observado foi de 

6,33% ficando abaixo do esperado para o ano de referência, contudo, em 2017 foi fomentado a 

qualificação e monitoramento dos dados inseridos no sistema, bem como, a importância da análise 

dos indicadores de saúde. 

Em 2017, o índice observado se manteve de acordo com o índice de referência (8,8%), sendo que, 

ao analisar somente os distritos que alcançaram a meta de acompanhamento de crianças menores de 

5 anos (80%), os DSEI que apresentaram os maiores índices de déficit nutricional são: Médio Rio 

Purus (12,24%), Rio Tapajós (11,58%), Porto Velho (10,06%) e Cuiabá (9,26%). 

Ao analisar o percentual de déficit nutricional de crianças nos DSEI por Região, observa-se que, 

26,5% dos Distritos ficaram acima do índice observado (8,8%), considerando que, a região Norte, 

com 19 Distritos, apresentou os maiores índices. Sendo que, o DSEI Yanomami apresentou o maior 

índice, com 3.914 crianças acompanhadas (99,4% de alcance), destas, 1.910 apresentaram déficit 

nutricional no último atendimento, correspondendo a 48,8% das crianças. 

  Fonte: DASI 

Percentual de baixo peso em gestantes indígenas 

Com base no índice de referência proposto em 2014, o índice previsto para 2017 foi reduzir em 

15% o índice de referência do ano de 2016 (8,95%).  

DESEMPENHO DSEI POR REGIÃO 

REGIÃO 0% - 6,42% 6,43% a 8,7% Igual ou >8,8% 
TOTAL DSEI 

POR REGIÃO 

CENTRO - OESTE 4 0 2 6 

PERCENTUAL_CENTRO - OESTE 66,7 0,0 33,3   

NORDESTE 6 0 0 6 

PERCENTUAL_NORDESTE 100,0 0,0 0,0   

NORTE 7 5 7 19 

PERCENTUAL_NORTE 36,8 26,3 36,8   

SUL - SUDESTE 3 0 0 3 

PERCENTUAL_SUL - SUDESTE 100,0 0,0 0,0   

TOTAL DSEI POR DESEMPENHO 20 5 9 34 

PERCENTUAL DSEI POR 

DESEMPENHO 
58,8 14,7 26,5   

 



113 

 

No entanto, em 2016 o índice observado foi de 9,19% ficando acima do esperado para o ano de 

referência, mesmo com a baixa da cobertura de acompanhamento (49,63%), contudo, em 2017 foi 

fomentado a qualificação e monitoramento dos dados inseridos no sistema, bem como, a 

importância da análise dos indicadores de saúde. 

Considerando a melhora na inserção dos dados no SIASI, em 2017, houve um incremento no 

acompanhamento de gestantes, passando de 6.218 gestantes acompanhadas em 2014 para 12.055 

em 2017, o que representa um aumento de 48,41% das gestantes acompanhadas pela EMSI. 

Ao analisar somente os distritos que alcançaram a meta de acompanhamento de gestantes (75%), os 

DSEI que apresentaram os maiores índices de gestantes com baixo peso foram: Alto Rio Solimões 

(21,73%) Cuiabá (19,51%) Kayapó do Mato Grosso (21,59%), Manaus (21,19%), Médio Rio Purus 

(30,56%), Médio Rio Solimões e Afluentes (18,98%), Minas Gerais e Espírito Santo (22,98%), 

Parintins (21,32%) e Porto Velho (37,04%). 

Ao analisar o percentual de baixo peso em gestantes nos DSEI por Região, observa-se que a região 

Norte, com 19 Distritos, apresentou os maiores índices. No total de 14 Distritos que ficaram acima 

do índice observado, 10 destes estão localizados na região Norte. Estes são: Yanomami (54,08%), 

Porto Velho (37,04%), Médio Rio Purus (30,56%), Rio Tapajós (27,45%), Minas Gerais e Espírito 

Santo (22,98%), Altamira (22,39%), Alto Rio Solimões (21,73%), Kaiapó do Mato Grosso 

(21,59%), Parintins (21,32%), Manaus (21,19%), Pernambuco (20,28%), Alto Rio Negro (19,63%), 

Cuiabá (19,51%) e Médio Rio Solimões e Afluentes (18,98%).  

Vale ressaltar que o DSEI Yanomami apresentou o maior índice, com 564 gestantes acompanhadas 

(80,6% de alcance), destas, 305 apresentaram baixo peso ao finalizar a gestação, correspondendo a 

54,08%. 

Ao analisar a faixa etária das gestantes com baixo peso dos distritos que apresentaram o percentual 

acima do índice observado, destaca-se a faixa etária de 10 a 19 anos, sendo que, 5,4% (n=81) estão 

no intervalo de 10 a 14 anos e 34,04% (n=513) no intervalo de 15 a 19 anos. 

 
   Fonte: DASI 

Proporção de estabelecimentos de saúde indígena no CNES: 

Uma vez que a alimentação do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(SCNES) é de gestão dos municípios e estados, o indicador foi retirado do Plano Estratégico da 

SESAI. A grande dificuldade no avanço do cadastramento dos estabelecimentos de saúde indígena 

no CNES 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 

DESEMPENHO DSEI POR REGIÃO 

REGIÃO 0% - 7,6% 
7,7% a 

18,44% 

Igual ou 

>18,45% 

TOTAL 

DSEI POR 

REGIÃO 

CENTRO - OESTE 3 1 2 6 

PERCENTUAL_CENTRO - OESTE 50,0 16,7 33,3   

NORDESTE 0 5 1 6 

PERCENTUAL_NORDESTE 0,0 83,3 16,7   

NORTE 0 9 10 19 

PERCENTUAL_NORTE 0,0 47,4 52,6   

SUL - SUDESTE 0 2 1 3 

PERCENTUAL_SUL - SUDESTE 0,0 66,7 33,3   

TOTAL DSEI POR DESEMPENHO 3 17 14 34 

PERCENTUAL DSEI POR 

DESEMPENHO 
8,8 50,0 41,2   
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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 de todo processo de cadastramento de seus estabelecimentos no SCNES, conforme 

estabelece a Portaria nº 1.646/2015 que incita a possibilidade dos DSEI cadastrarem seus 

estabelecimentos no sistema SCNES.  

Com o intuito de aprimorar e qualificar o cadastramento das Equipes Multidisciplinares de Saúde 

Indígena no SCNES foi publicada pelo DASI em parceria com o Departamento de Regulação, 

Avaliação e Controle de Sistemas (DRAC/SAS) a Portaria Nº 1.317, de 3 de agosto de 2017, que 

adequa o registro das informações relativas a estabelecimentos que realizam ações de Atenção à 

Saúde para populações Indígenas. 

A SESAI monitora mensalmente as informações dos estabelecimentos cadastrados no CNES 

percebendo 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. 

Os dados inseridos no CNES são imprescindíveis para viabilizar o reconhecimento dos 

estabelecimentos de saúde indígena no sistema, das 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, bem como para a construção e qualificação do 

fluxo regulatório dos pacientes indígenas nos municípios e estados. 

Na área de saneamento observou-se o avanço na cobertura de aldeias atendidas por água tratada.  

Tal fato se justificativa pelo incentivo na priorização da execução dessa ação junto aos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas. É importante ressaltar que a legislação de potabilidade de água 

preconiza que todos os sistemas de abastecimento devem ser dotados de processo de desinfecção da 

água e, quando o manancial de captação for superficial (rios, riachos, barragens, dentre outros), 

deve também ser realizada a filtração da água.  

Ressalta-se, ainda, que cabe à SESAI realizar o monitoramento da água consumida pela população 

indígena, com vistas a identificar potenciais riscos à saúde e, quando pertinente, adotar medidas 

corretivas e preventivas relacionadas ao abastecimento de água. O monitoramento da água 

contempla 5 parâmetros sentinelas de avaliação da qualidade e deve ser realizado rotineiramente, 

atendendo a periodicidade mensal. Assim, considerando essas condicionantes, observou que o 

monitoramento da qualidade da água apresentou reduzido percentual de atendimento, situação 

justificada pela irregularidade no atendimento da frequência mínima, devido, principalmente, à 

entraves relacionados a logística de transporte viabilizada pelos Distritos Sanitários.  

A destinação dos resíduos gerados nas aldeias indígenas se constituiu em uma grande dificuldade 

enfrentada pela SESAI. Para esse enfrentamento os Distritos atuaram na sensibilização da 

população para a redução dos resíduos gerados, além de realizarem o diagnóstico das aldeias 

isoladas e de difícil acesso que necessitam da definição de estratégia local para o deposito de 

resíduo, e, ainda, da articulação com a Prefeituras Municipais para o estabelecimento de parceria 

visando a destinação adequada dos resíduos. 

No campo da gestão, a implantação integral de rede lógica em um DSEI, para funcionamento 

adequado dos serviços, precisa, necessariamente, de internet, ativos de rede e cabeamento 

estruturado. A implantação da rede lógica é necessária, pois corresponde à rede “interna” (intranet) 

do Ministério da Saúde. O acesso à rede lógica permite 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.  
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Todos os DSEI possuem condições para acessar a rede lógica, pelo menos em um computador. Este 

indicador corresponde à implantação integral da rede, envolvendo cabeamento, ativos de rede e 

serviço adequado de internet. Considerando isso, informa-se que 04 DSEI (Porto Velho, 

Yanomami, Leste de Roraima e Litoral Sul) estão com rede lógica implantada (11%), sendo abaixo 

do previsto para o exercício (10 DSEI). As maiores dificuldades estão relacionadas à falta de 

continuidade das ações e planejamento inadequado de contratações nos DSEI, devido 

principalmente às mudanças na gestão.  

Outro aspecto relevantes refere-se a proporção de implementação do SIASI. A digitação do SIASI é 

realizada principalmente em sua aplicação off-line (SIASI Local), sendo que o envio dos dados para 

o banco de dados nacional do SIASI (hospedado no DATASUS) se dá a partir do envio de “lotes”. 

Mensalmente, é calculada a implementação do SIASI a partir do envio de lotes, que corresponde à 

utilização do SIASI em determinado ponto de digitação. O ponto de digitação corresponde ao local 

onde há digitação do SIASI Local, existindo, ao final de 2017, 210 pontos de digitação. Cada DSEI 

pode ter um ou mais pontos de digitação, dependendo da organização do serviço. Todos os DSEI 

enviaram dados em 2017, e, no último monitoramento de envio de lotes realizados em 2017 

(referente ao mês de dezembro), foi calculado que 91% dos pontos enviaram lotes (191 pontos de 

um total de 210). O envio de lotes não corresponde necessariamente que o DSEI esteja digitando 

em todos os módulos do SIASI, mas indica que está havendo utilização do sistema naquele ponto. 

O monitoramento das informações digitadas é feito a partir da análise mensal dos resultados 

estratégicos da SESAI. A melhoria no repasse de informações ao SIASI pelos DSEI se deu por 

diversos motivos que ocorreram nos últimos exercícios, tais como a definição, pelos gestores da 

SESAI, do SIASI como fonte oficial de informações de saúde; cobrança sistemática de digitação de 

dados no SIASI; realização de capacitações sobre o sistema e a importância da informação 

sistematizada; incorporação do DASI na gestão compartilhada do sistema, por meio do Fórum 

Permanente de Discussão do SIASI; Compartilhamento de informações aos outros departamentos e 

gabinete da SESAI, periodicamente e por demanda; utilização dos dados pelos demais 

departamentos, para planejamento das ações; e criação de relatórios aos DSEI, permitindo a sua 

utilização.  

O Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), de responsabilidade do 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS), destina-se 

ao registro do estoque, distribuição, dispensação, descarte, entre outros, dos medicamentos, 

materiais médico-hospitalares e insumos odontológicos no SUS. Na saúde indígena, busca-se a 

implantação e utilização adequada do sistema com o objetivo de monitorar o consumo e calcular a 

necessidade desses insumos nos DSEI. Ao final do mês de dezembro de 2017, o sistema HÓRUS 

estava implantado nos 34 DSEI, em 58% das CASAI (39 de total de 67) e em 45,2% dos polos base 

(113 de 250 polos base como sede instalada). Sendo assim, considerando os três estabelecimentos, 

chegou-se a um percentual de aproximadamente 53% (186 de 351) de implantação do HÓRUS, 

correspondendo a 94% do alcance do resultado. Suas maiores dificuldades estão relacionadas a 

infraestrutura computacional inadequada e falta de conectividade com a internet. Para mitigar esses 

riscos, foram empenhados para aquisição, 250 notebooks que deverão ser exclusivos para a 

utilização do HÓRUS. Além disso, será viabilizada contratação de serviço de internet exclusivo 

para os estabelecimentos da SESAI. 

Quanto ao controle social, conclui-se que a quantidade de reuniões de CONDISI e CLSI ocorridas 

no exercício de 2017 aproximou-se da programação estabelecida para o exercício e foi superior em 

relação ao exercício anterior. Em relação às qualificações/capacitações de conselheiros distritais, 

ressalta-se que o quantitativo de capacitações ficou abaixo do índice de referência do exercício de 

2016, não atingindo a programação estabelecida, bem como as atividades de qualificação de 

conselheiros locais. Contudo, observa-se aumento expressivo na quantidade de conselheiros de 

saúde indígena qualificados quando comparado com o exercício anterior. 
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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 

A Lei nº 9.836/1999, que instituiu o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) 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, 5 Organizações Indígenas Regionais, 

Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores da Saúde Indígena (SINDCOPSI) e 3 (três) 

representantes indígenas junto ao Conselho Nacional de Saúde,  instância colegiada 

permanente e consultiva;  

b) Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), composto paritariamente por 

usuários indígenas (50%), trabalhadores (25%), gestores e/ou prestadores de serviços 

da 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 e localizados 

junto as Aldeias, é uma instância permanente, consultiva e propositiva. Atualmente são 

390 CLSI em todo o país. 

O FPCONDISI tem como competência exercer o controle social no âmbito nacional, 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.  

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 a aprovação da prestação de contas apresentada pela gestão no decorrer do ano. Além 

disso, os conselheiros distritais de saúde indígena supervisionam, avaliam, fiscalizam e deliberam 

sobre quaisquer serviços de atenção à saúde, edificações e saneamento em terras indígenas prestados 

por instituições públicas, privadas e entidades não governamentais, conveniadas ou não. 

As reuniões dos CLSI ocorrem de acordo com a organização social de cada povo indígena, podendo 

ser realizadas nas aldeias, Polos Base de Saúde Indígena (PBSI) ou municípios, onde os conselheiros 

indígenas participam da discussão e da elaboração de propostas nas áreas de saneamento, edificações, 

controle social e atenção à saúde indígena para que as proposições sejam inclusas e acompanhadas 

junto aos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI). 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) 
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que atuam no âmbito dos territórios indígenas. As recomendações, denúncias e propostas poderão e 

deverão ser encaminhadas para o nível Distrital, ao CONDISI para que sejam deliberadas e tenham 

os devidos encaminhamentos. 

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 dos povos indígenas pela 

criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) em substituição ao modelo implementado 

até então pela FUNASA. Desde então, os 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 prestação de serviços de saúde com qualidade.  

Ressalta-se que controle social da saúde indígena está contemplado no Planejamento Estratégico da 

SESAI, onde é prevista a ampliação da efetividade do controle social em acompanhar e fiscalizar a 

PNASPI, por meio da garantia do financiamento das ações de controle social, inclusão digital e 

normatização para o efetivo funcionamento dos conselhos de saúde indígena. A unidade responsável 

pela condução das atividades relacionadas ao controle social é a Assessoria de Controle Social no 

âmbito da SESAI. A figura 11 ilustra graficamente o modelo de governança em que a SESAI está 

inserida.  

 Figura 11 - Modelo de Governança da SESAI 

 
Fonte: Adaptado à SESAI. Referencial Básico de Governança TCU (2014).  

 

 

4.2. ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS 

A partir da criação da Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (UIRC), em 23 

de outubro de 2017, o Secretário Especial de Saúde Indígena determinou que todas as denúncias 

recebidas pela SESAI, em Brasília/DF, sejam analisadas, tratadas, encaminhadas e monitoradas pela 

UIRC. Ou seja, atualmente, as atividades de apuração de ilícitos administrativos são tratadas por esta 

unidade. A partir disso, dependendo do teor da denúncia, a UIRC realiza os encaminhamentos aos 

órgãos pertinentes, quais sejam: 
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a) No caso de denúncias que envolvem a apuração de responsabilidade de responsabilidade 

de servidores públicos, envia-se à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde, unidade 

setorial do Sistema de Correição do Poder Executivo federal, subordinada 

administrativamente ao Ministro de Estado da Saúde e sob a supervisão técnica do 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, a qual 

possui, dentre outras competências,  a determinação da a instauração, prorrogação, 

recondução e  arquivamento dos processos administrativos disciplinares, sindicâncias 

punitivas, investigativas, patrimoniais, investigações preliminares, inspeções e termos 

circunstanciados administrativos, e requisitar e designar servidores para compor as 

comissões processantes no âmbito do Ministério da Saúde; 

b) As denúncias que se referem à possíveis práticas de assédio moral são enviadas à 

Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde, para posterior encaminhamento à Comissão 

de Ética desta Pasta, a quem compete apurar tais práticas; 

c) No caso de demandas que necessitam de realização de fiscalização, remete-se a 

demanda ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS –DENASUS, órgão central 

do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, integrante do Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo federal, o qual realiza auditorias no âmbito do Sistema Único de 

Saúde-SUS; 

d) Tratando-se de denúncias mais graves, realiza-se o encaminhamento, também, ao 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, órgão de controle interno; 

e) Quando a denúncia envolve a ocorrência de possíveis crimes e/ou atos de improbidade 

administrativa, o encaminhamento é realizado ao Ministério Público Federal e ao 

Departamento de Polícia Federal. 

Cumpre ressaltar que a UIRC realiza o acompanhamento e o monitoramento das demandas referentes 

às denúncias, bem como, os planos elaborados a partir do apoio institucional realizado pela UIRC aos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 

Ademais, como a unidade correcional do Ministério da Saúde é a Corregedoria-Geral, cabe a esta 

registrar as informações pertinentes aos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) nos sistemas, 

a exemplo do CGU-PAD. 

No ano de 2017, a UIRC tratou de inúmeras denúncias, destacando, principalmente, de desvio de 

verbas públicas, práticas de assédio moral e sexual, irregularidades em licitações públicas e contratos, 

bem como prática de atos de improbidade administrativa. 

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 (trinta e quatro) 

unidades desconcentradas, localizadas em todo o território nacional, nos espaços etnogeográficos 

denominados Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), onde vivem cerca de 760.084 

(setecentos e sessenta mil e oitenta e quatro) indígenas, distribuídas em 5.560 (cinco mil quinhentos 

e sessenta) aldeias pertencentes a 305 (trezentos e cinquenta) povos, que falam 274 (duzentas e setenta 

e quatro) línguas distintas, cada povo com os seus costumes, as suas tradições, religiões e modos de 

organização social próprios.  

Cada uma dessas unidades desconcentradas se constitui 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 
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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. 

Logo, é impossível a SESAI e suas 34 (trinta e quatro) 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, obedecem o código de ética do serviço público 

federal. 

Observa-se, por outro lado, que, embora a Constituição brasileira 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 do 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 à 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), cuja minuta de alteração aguarda análise jurídica para posterior 

publicação. 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. 
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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-Geral do Ministério da Saúde solicitação de instauração de sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 

Quanto à 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). No entanto, é preciso avançar quanto ao 

monitoramento desses planos. Atualmente o sistema e-car acompanha somente as metas estabelecidas 

no PPA 2016-2019. Tais ações não refletem a integralidade das estratégias adotadas pela SESAI para 

o alcançar o seu objetivo de modo a identificar os processos críticos para a consecução dos resultados 

e produtos estabelecidos. Suas informações, apesar de relevantes para SESAI, não abrange a 

completude da atuação da Secretaria. Desta forma, para permitir ao dirigente tomar as decisões 

apropriadas, o acompanhamento das ações estratégicas da SESAI é realizado pelos próprios 

Departamentos, mediante a captura de informações dos sistemas utilizados, principalmente o SIASI 

e HÓRUS, e em reuniões de colegiado da SESAI e do Ministério da Saúde, se for o caso.  

No exercício de 2017, a SESAI iniciou a implantação da Gestão de Riscos e Controles Internos. Para 

tanto, constituiu, em julho de 2017, a Comissão de Avaliação, Monitoramento e Controle Interno 

(CAMCI), para atuar nas conformidades processuais e na verificação das atividades desenvolvidas 

por esta Secretaria e pelos 34 (trinta e quatro) DSEI (Distritos Sanitários Especiais Indígenas), que 

são unidades descentralizadas da SESAI, ou seja, ser uma instância de controle interno da SESAI. 

A CAMCI foi composta por representantes dos 3 (três) Departamentos da SESAI (Departamento de 

Atenção da Saúde Indígena, Departamento de Gestão da Saúde Indígena) e Departamento de 

Saneamento e Edificações da Saúde Indígena), Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento, 

Assessoria para o Controle Social, Assessoria de Gabinete e Núcleo de Comunicação da SESAI, 

sendo o Secretário Especial de Saúde Indígena o Presidente da citada comissão.  

A metodologia de trabalho da CAMCI envolveu a realização de reuniões quinzenais com os seus 

membros para definir as estratégias, metodologia e cronograma de visitas de apoio institucional aos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).  A mencionada comissão realizou visitas de apoio 

institucional em 10 (dez) DSEI em 2017, resultando na elaboração de Planos de Providências 

pactuados com a Gestão dos DSEI, cujo cumprimento é monitorado pelas áreas técnicas e, 

atualmente, pela Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (UIRC). 

Ocorre que o Ministério da Saúde, atendendo à Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, 

instituiu a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controle Interno da Gestão com a publicação 

da Portaria nº 1.822, de 20 de julho de 2017, cujo art. 12 prevê a criação de uma Unidade de Gestão 

de Integridade, Riscos e Controles Internos (UIRC), em cada uma das Secretarias do Ministério da 

Saúde.  

Dessa forma, a SESAI publicou uma Portaria, em 23 de outubro de 2017, instituindo a Unidade de 

Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos (UIRC) no seu âmbito, a qual, absorveu as 

competências da CAMCI (Comissão de Avaliação, Monitoramento e Controle Interno (CAMCI), 

conforme §1º do art.2º da mencionada portaria. 

Além disso, no ano de 2017, alguns técnicos da SESAI realizaram o curso de Gestão de Riscos 

realizado pela ENAP (Escola Nacional da Administração Pública), ministrado pelo Dr. Rodrigo 

Fontenelle, atualmente, Assessor Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento. 

No primeiro semestre de 2018, 18 (dezoito) servidores da SESAI farão capacitação e serão os 

multiplicadores e pontos focais em suas áreas técnicas, no curso de teoria e prática da Gestão de 

Riscos, oferecido pela Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. 
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A SESAI também tem investido em parcerias com outras áreas do Ministério da Saúde, objetivando 

aprimorar a gestão, a exemplo do DATASUS, que disponibilizará uma ferramenta específica para a 

Gestão de Riscos, o Software Risk Manager. Esse software provê metodologia sólida e estruturada, 

alinhada às principais normas e padrões internacionais. Através do ciclo de Gestão de Riscos, que 

inclui as atividades de inventariar, analisar, avaliar e tratar os riscos, o Módulo Risk Manager facilita 

e automatiza o processo de gestão de riscos, fornecendo suporte à tomada de decisões e facilitando o 

desenvolvimento de estratégias para controlar e minimizar os riscos a níveis aceitáveis pela 

organização. 

Outra medida destinada a implementar a Gestão de Riscos na SESAI foi a elaboração do Plano de 

Integridade da SESAI, devidamente aprovado pelo Colegiado desta Secretaria. A referida proposta 

visa iniciar as discussões quanto à elaboração de um programa de integridade que estabeleça um 

conjunto de medidas e ações institucionais voltadas para a prevenção, detecção e remediação de 

quebra de integridade entre as unidades da SESAI, de modo a minimizar os riscos dessas ocorrências.  

De modo contributivo, a ideia central aqui presente é dotar a SESAI, ao longo do exercício de 2018, 

de um programa que, além do combate à corrupção, possa, também, fortalecer a imagem institucional 

da Secretaria e garantir o cumprimento dos seus objetivos e da sua missão conferida em lei.    
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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. A contratação de estagiários é de 

responsabilidade da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, cabendo-lhes a demonstração 

dessas informações no seu Relatório de Gestão. E 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 1.789 85 2 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  

    1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 1.789 85 2 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 

 

1.773 75 

 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 

 

14 10 2 

2.   Servidores com Contratos Temporários 

 

204 

 

8 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 

 

28 18 12 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 0 2.021 103 22 

Fonte:  Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos –SIAPE/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) 

 

1.789 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 

 

1.789 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 

 

1.773 

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 

 

14 

2.   Servidores com Contratos Temporários 

 

204 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 

 

28 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 

 

2.021 

Fonte: Sistema Integrado de administração de Recursos Humanos – SIAPE/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 0 210 18 6 

1.1. Cargos Natureza Especial 

    1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 210 18 6 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 

 

169 

  1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 

 

1 

  1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 

 

14 1 1 

1.2.4.    Sem Vínculo 

 

26 17 5 

1.2.5.    Aposentados 

    2.   Funções Gratificadas 0 87 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 

 

87 

  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 18 6 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos- SIAPE/CGESP/SAA/SE/MS 

Análise Crítica 

Os números apresentados no quadro A.5.3.1.1.1, Força de Trabalho da SESAI, referem-se aos 

servidores do nível central e dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, representando um total 

de 2.021 servidores para realizar as demandas da instituição no exercício de 2017, sendo 1.789 

servidores efetivos, 204 Contratos Temporários da União e 28 servidores sem vínculo com a 

Administração Pública.  

Em relação aos servidores efetivos houve o egresso de 2 servidores, porém a SESAI recebeu 37 

novos servidores. Em relação aos Contratos Temporários da União (CTU) não houve ingresso de 

servidores, porém, ocorreu o egresso de 8 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 17 servidores e o egresso de 12.  
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Quanto ao quadro A.5.3.1.1.2, 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 

(DSEIs). Por este motivo registrou-se somente a lotação efetiva referente à área fim correspondente 

a SESAI, com 1.789 servidores de carreira, 204 servidores temporários e 28 servidores sem vínculo 

com a Administração Pública, conforme quadro A.5.3.1.1.2 deste relatório. 

Quanto ao quadro A.5.3.1.1.3, 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: 

 210 Cargos em Comissão, sendo 169 servidores de carreira vinculado ao órgão, 1 servidor 

de carreira em exercício descentralizado, 14 servidores de outros órgãos e esferas e 26 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; 

 87 servidores de carreira vinculados ao órgão com Funções Gratificadas. 

Quanto aos egressos no exercício de 2017, 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. A seguir, em 09/07/2017, o juízo deferiu nova prorrogação da 

vigência dos Contratos Temporários da União do citado Distrito, pelo período de 12 (doze) meses, 

ou seja, os atuais CTU estão vigentes até o dia 09/07/2018. 

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 Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG 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. Ressalte-se que mediante a Portaria nº 371, de 14 de 

novembro de 2017 – Autoriza a nomeação de 102 (cento e dois) candidatos aprovados no concurso 

público realizado pelo Ministério da Saúde, para exercício e lotação nos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas – DSEI, autorizado pela Portaria nº 270, de 19 de setembro de 2016, publicada 

no Diário Oficial da União (DOU) nº 227, de 28 de novembro de 2016, da Carreira de Previdência, 

Saúde e Trabalho e da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, esclarecendo, que, nesse 

ano de 2018 cada DSEI receberá 03 (três) servidores públicos, sendo 01 (um) administrador, 01 

(um) contador e 01 (um) Analista Técnico de Políticas Sociais para cada Distrito. 
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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. Ademais, o prazo de duração do mencionado 

Grupo de Trabalho foi prorrogado, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão da 

Portaria nº 3.256, de 30 de novembro de 2017, publicada no DOU nº 231, Seção 1, página 37. 

Os dados apresentados quanto aos quantitativos de pessoal 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  
2016                   0,00  

2015                   0,00  

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2017 118.361.419,82  1.412.145,29  13.363.427,71  5.700.802,57  1.275.485,62  9.789.430,11  10.316.966,72  84.024,86  1.579.056,24  161.882.758,94  

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 11.109.108,40 115.800,49  1.635.627,39 159.899.886,19 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2017   445.118,58  273.336,73  23.613,78  6.697,75  967,00  29.888,43      779.662,27  

2016   624.685,20 43.321,64 16.404,03 7.589,50 476,59 42.013,40     734.490,36 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2017   2.693.962,76 179.318,63  38.009,86  0,00  8.655,44  180.754,28      3.100.691,97  

2016   3.532.181,32  251.334,20 81.677,98 22.405,72 40.354,55 454.050,89     4.382.004,66 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2017                   0,00  

2016                   0,00  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2017 5.154.797,36    428.595,49  127.779,44  0,00  9.566,67  1.414.180,79  

 
0,00  7.134.919,75  

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 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos SIAPE/ CGESP/SAA/SE/MS 
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5.1.3. Gestão de Riscos relacionados ao Pessoal 

Como já explanado em outro ponto deste relatório, no exercício de 2017, o Ministério da Saúde 

instituiu a Política de Gestão de Riscos, e a SESAI criou a sua UIRC (Unidade de Integridade, 

Riscos e Controles Internos), iniciando, assim, a implantação desse tema em suas atividades. 

Nesse contexto, pode-se indicar, ao menos, intuitivamente, os seguintes riscos relacionados à gestão 

de pessoal atuante na Saúde Indígena: 

 Alta rotatividade de trabalhadores, em razão da dificuldade de fixação de profissionais em 

áreas de difícil acesso; 

 Término dos contratos dos CTU e não aprovação, pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, de concurso, com número de vagas suficiente para suprir a 

carência da SESAI; 

 Instabilidade do vínculo trabalhista dos profissionais que atuam nas Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), contratados por entidades privadas sem fins 

lucrativos (regime celetista) por meio de convênios firmados com a União; 

 Necessidade de criação de legislação específica (cotas para indígenas e regras diferenciadas 

em concursos da saúde indígena, regulamentação da profissão de agente indígena de saúde e 

agente indígena de saneamento; 

 Aposentadorias de servidores públicos e não reposição em quantitativo equivalente à 

vacância. 

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, vigilância e outros serviços 

As informações referentes aos contratos de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva estão 

demonstradas no Quadros A.5.1.4.1.1 e A.5.1.4.1.2 do Anexo II do presente relatório (ver pag. 161 

a 179 e 180 a 198). Informa-se também que não consta no sítio da SESAI as informações sobre os 

contratos de serviços e desta forma utilizou-se o modelo adotado nas orientações do sistema e-

Contas. 

Como unidade gestora, os DSEI realizam as suas contratações com prévio envio ao nível central da 

SESAI, cabendo ao DGESI a análise de mérito e instrução processual dessas contratações. Sendo 

assim, as informações referentes aos contratos foram solicitadas aos DSEI. Três DSEI não 

responderam as informações referentes aos contratos de serviços de higiene, limpeza, vigilância e 

outros serviços, apesar das cobranças, do prazo estabelecido para o envio das informações e do 

encaminhamento de Memorando Circular, prorrogando o prazo para o envio das informações 

conforme NUP SEI 25000.028566/2018-64 e NUP SEI 25000.028566/2018-64. São eles: DSEI 

Bahia, DSEI Xavante e DSEI Maranhão.    

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. 
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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 Instruções 

Normativas MPOG nº 03/2008 e nº 05/2017. Os serviços de transporte são necessários para o 

transporte das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) para execução dos serviços de 

atenção à saúde nas aldeias, para as atividades de saneamento ambiental, como controle de 

qualidade da água e para o transporte de pacientes para tratamento, atendimento ou realização de 

exames nos municípios, além de viabilizar o transporte dos conselheiros para reuniões do controle 

social realizado pelos indígenas.  

b. Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da unidade  

Os serviços de transporte terrestre são imprescindíveis para a atuação da SESAI no atendimento à 

população indígena. Os principais fins são o transporte das Equipes Multidisciplinares de Saúde 

Indígena (EMSI), a realização de atividades de saneamento ambiental nas aldeias, como controle de 

qualidade da água e o transporte de pacientes para tratamento, atendimento ou realização de exames 

nos municípios. O transporte também é utilizado para o envio de insumos, equipamentos e para o 

deslocamento dos conselheiros para reuniões do controle social realizado pelos indígenas. Além 

disso, também se utiliza o transporte para atividades administrativas.  

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  

Segundo o sistema para controle de combustíveis oferecido pela empresa que presta o serviço de 

fornecimento de combustíveis à saúde indígena (Ticket Soluções HDFGT S.A), a SESAI dispõe de 

uma frota de 3.228 veículos, todos classificados como transporte institucional. Desses, 2.040 são 

próprios e 1.188 locados.  

d. Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na 

letra “c” supra  

Quanto aos quilômetros rodados, foi apurado, a partir de relatório enviado pela empresa contratada 

para prestação de serviço de fornecimento de combustíveis, um total de 5.186.305,10 Km rodados 

de setembro a dezembro de 2017. Como houve mudança da empresa que presta o serviço de 

fornecimento de combustíveis em setembro, os dados só puderam ser apurados nesse período. 

Extrapolando-se para todo o exercício, chega-se a uma aproximação de 15,5 milhões de quilômetros 

rodados, o que corresponde a aproximadamente 4.802 km rodados por veículo.  

e. Idade média da frota, por grupo de veículos  

Segundo o sistema para controle de combustíveis oferecido pela empresa que presta o serviço de 

fornecimento de combustíveis à saúde indígena (Ticket Soluções HDFGT S.A), os veículos em uso 

ou na responsabilidade da SESAI possui certa variação de idade média, de acordo com o DSEI. De 

forma geral, a média de idade da frota é de aproximadamente 05 anos. Quanto à frota própria, a idade 

média calculada é de quase 07 anos. Considerando a frota locada, tem-se uma idade média de 02 anos e 

meio.  

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)  
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Segundo o SIAFI (Tesouro Gerencial) os maiores volumes de gastos foram os R$ 13.814.664,91 

(treze milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e um 

centavos) com despesas de manutenção de transportes (contratos realizados pelos DSEI) e R$ 

58.567.806,99 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e seis reais e 

noventa e nove centavos) com combustíveis (contrato realizado no nível central da SESAI para 

fornecimento de combustíveis). 

g. Plano de substituição da frota 

Inexiste, no momento, política instituída para orientar como deve ser o plano de substituição da 

frota, porém, considerando os resultados estratégicos do DGESI (especificamente o Resultado 29. 

Planos de serviços de transporte implementados nos 34 DSEIs), cabe destacar que estão sendo 

elaborados os planos de transportes dos DSEIs, que serão a base para o planejamento das 

contratações relacionadas aos serviços de transportes terrestres, incluindo a necessidade de 

substituição e renovação da frota. Com os planos de transporte elaborados e implementados, será 

possível definir as melhores estratégias para substituição da frota. Além disso, cabe destacar a 

criação da comissão para apoio nas atividades de patrimônio (Portaria SESAI de 06 de novembro de 

2017, publicada no Boletim de Serviço do MS no dia 06/11/2017). 

h. Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação 

A SESAI possui tanto veículos próprios quanto locados. A opção pela forma de contratação é 

definida de acordo com a realidade local, além da utilidade do veículo, que podem ser evidenciadas 

pelos planos de transporte que estão sendo elaborados para os DSEI. Atualmente, o DGESI entende 

que a contratação do serviço de locação com motorista, de forma geral, é a mais vantajosa 

financeiramente para os serviços prestados pela SESAI, além de incluir desburocratização e redução 

de contratos firmados. Porém, o DGESI entende que em alguns casos é mais adequada a aquisição 

do veículo e a contratação de serviços de manutenção. 

i. Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica 

do serviço de transporte 

Atualmente, a empresa responsável pela prestação do serviço de fornecimento de combustível, 

Ticket Soluções HDFGT S.A, fornece um sistema para cadastro e visualização dos dados dos 

veículos utilizados pela SESAI. O cadastro dos veículos é feito individualmente e é possível ainda 

verificar a quantidade de abastecimentos, quilometragem rodada, entre outros. 

A definição do quantitativo (em R$) disponibilizado a cada DSEI por mês para combustíveis é 

realizada pelo nível central da SESAI, sendo limitada pelo valor total do contrato. Essa distribuição 

é calculada de acordo com a necessidade estimada de cada DSEI. Caso haja necessidade de cota 

extra de combustível em determinado mês, o DSEI solicita ao DGESI, que faz a análise de acordo 

com a justificativa apresentada e com a disponibilidade contratual e orçamentária.  

Além de todo o exposto, cabe destacar que o DGESI está procurando realizar a elaboração do plano 

de transportes dos DSEIs, que será a base para o planejamento das contratações relacionadas aos 

serviços de transportes, incluídos, além dos terrestres, os serviços de transporte fluvial e aéreo.Com 

o planejamento adequado, a contratação desses bens ou serviços poderá ser realizada de forma mais 

eficiente. 

5.2.2. Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais 

sobre veículos nessas condições 

A gestão do patrimônio no Ministério da Saúde é feita pela SAA e a SESAI dá apoio nesse âmbito 

para os DSEI. 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 pela SAA, 
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quanto pela SESAI. O controle estabelecido para veículos nessas condições está incluído no 

controle patrimonial que é feito por meio do Sistema de Patrimônio do Ministério da Saúde 

(SIPAT). Como ainda está deficitária a utilização deste sistema, não há informações gerenciais 

sobre veículos nessas condições.  

Para se chegar a uma estratégia adequada de controle e destinação de veículos inservíveis, serão 

aproveitados os trabalhos da comissão criada pela SESAI para apoio nas atividades de patrimônio 

(Portaria SESAI de 06 de novembro de 2017, publicada no Boletim de Serviço do MS no dia 

06/11/2017). A elaboração do plano de transportes de cada DSEI também irá prever a construção de 

diretrizes para destinação de veículos inservíveis. 

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. A gestão do patrimônio no Ministério da Saúde é realizada pela SAA, 

sendo que a SESAI atua no sentido de apoiar a implementação da gestão do patrimônio nos DSEIs. 

Devido a diversos fatores, como a rotatividade de pessoal, ausência de infraestrutura, o sistema de 

controle e gestão de patrimônio encontra-se em fase de estruturação. Nesse sentido, foi criada a 

comissão para o levantamento do patrimônio de bens imóveis dos DSEI e atualização do cadastro 

no Sistema de Registro de Imóveis, no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena-SESAI, por 

meio da Portaria SESAI de 06 de novembro de 2017, publicada no Boletim de Serviço do MS em 

06/11/2017. Com a comissão, institucionalizou-se a gestão da SESAI no patrimônio dos DSEIs, que 

apoiará de forma mais efetiva a implementação da gestão de patrimônio, junto com a SAA. 

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 III deste 

relatório de gestão (ver pag. 199). 

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 utilizados pelos DSEIs não estão totalmente cadastrados e 

atualizados no Sistema de Registro de Imóveis, pois existe a necessidade de treinamento das 

equipes, além da definição do planejamento para estruturação das atividades de patrimônio, que 

será feito pela comissão para o levantamento do patrimônio de bens imóveis dos DSEI e atualização 

do cadastro no Sistema de Registro de Imóveis, no âmbito da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena-SESAI, por meio da Portaria SESAI de 06 de novembro de 2017, publicada no Boletim de 

Serviço do MS em 06/11/2017. A atualização do cadastro no Sistema de Registro de Imóveis é uma 

das competências da comissão definidas na portaria, sendo que está prevista a atualização de todas 

estas informações até 2020. 
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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 

Não há formalização ou política de cessão de espaços físicos ou imóveis para terceiros, públicos ou 

privados da SESAI. 

e. Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis 

Segundo o SIAFI (Tesouro Gerencial), foi empenhado nas naturezas de despesa detalhadas 

“MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS” e “MANUTENCAO E CONSERV. 

DE BENS IMOVEIS” o montante de R$ 5.033.896,08 (cinco milhões, trinta e três mil, oitocentos e 

noventa e seis reais e oito centavos), tendo sido liquidado até o momento R$ 3.538.254,10 (três 

milhões, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos). Quanto 

à qualidade dos registros contábeis, informa-se que há baixa qualidade, considerando 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 

A gestão de imóveis possui diversos riscos, relacionados às instalações próprias ou locadas para 

execução dos serviços de cada DSEI. Os riscos podem estar relacionados a algumas questões, como 

se o imóvel é próprio ou locado, se foi construído pelo próprio DSEI. Independente da autoria da 

obra ou da posse do imóvel, alguns riscos são comuns, como baixa qualidade das instalações 

físicas, elétricas, hidráulicas, e até à localização inadequada do imóvel. Se o imóvel é próprio, o 

DSEI deve possuir contratos de manutenção e até reformas, se necessário. Caso seja locação, devem 

ser previstas manutenções, que pode ficar a cargo do DSEI ou da locatária contratar. É importante 

ressaltar a criação da comissão para o levantamento do patrimônio de bens imóveis dos DSEI e 

atualização do cadastro no Sistema de Registro de Imóveis, no âmbito da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena-SESAI, por meio da Portaria SESAI de 06 de novembro de 2017, publicada no 

Boletim de Serviço do MS em 06/11/2017, que apoiará na gestão dos imóveis da União que estão 

na responsabilidade dos DSEIs. Além disso, os DSEIs também possuem seus controles para mitigar 

os riscos. 

5.2.4. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 

Apenas o DSEI PARINTINS informou que possui dois imóveis com cessão a órgão ou entidade 

pública ou privada, com as seguintes características: 

Imóvel localizado no município de Maués-AM, na Avenida Dr. Pereira Barreto, nº 162, Centro, 

encontra-se cedido para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maués (Prefeitura de 

Maués-AM). Através de TERMO DE CESSÃO DE USO, nº 01/2013, Lavrado em cartório do 

1ºofício de notas livro nº047 folhas nº186.com registro geral de imóvel nº Matricula 2.692 processo 

nº2732/2013.Com vigência de (02) Dois anos a partir de sua assinatura em, 13 de abril de 2015, que 

retornará no mês de abril de 2018; O outro imóvel, onde funciona o Centro Administrativo (setor de 

logística)  sito à Avenida Dr. Pereira Barreto, nº 332, Centro, também onde se  encontram-se a 

“UBS” com escritura pública lavrada em cartório de notas livro nº28 folhas nº44/45 averbada no 

registro geral de imóveis matricula nº 0492073 RIP Nº0261.00004.500.9e titulo definitivo através 

do processo nº3.196/2013 folhas 104 livro nº06 sob o nº2.477/2013, em 16/12/2013, esta unidade  
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esta sob o processo nº 25040.000119/2017-93.de DOAÇÃO DE PERMULTA DE IMÓVEIS 

UNIÃO, da Unidade Básica de Saúde, cedido para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES. 

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 III deste relatório de gestão (ver pag. 201). 

Análise Crítica:  

A locação de imóveis é necessária, pois a SESAI não possui imóveis próprios em quantidade 

suficiente para abarcar toda a estrutura da saúde indígena. Como estabelecimentos físicos da 

SESAI, podem-se citar as sedes dos DSEI, as CASAI, os polos base e as Unidades Básicas de 

Saúde Indígena. Sendo assim, justifica-se o gasto com locação de imóveis. Além dos gastos com 

locação, são realizados gastos com manutenção predial, sendo que, caso haja necessidade de 

reforma, a orientação é que seja realizada pelo proprietário do imóvel. 

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 riscos que se aplicam a todos os sistemas elencados estão relacionados ao 

desenvolvimento. O desenvolvimento geralmente é realizado por uma empresa contratada como 

fábrica de software. Como é um agente externo, muitas vezes é necessário um tempo excessivo para 

que a equipe responsável na empresa adquira os conhecimentos necessários para o desenvolvimento 

adequado, ocorrendo atraso nos prazos de entrega e realização de entregas quem não atendem aos 

requisitos solicitados. Após vários relatos sobre o baixo desempenho no desenvolvimento ao 

DATASUS, foi alocada uma equipe responsável da fábrica de software que centraliza todos os 

sistemas da SESAI, permitindo um maior conhecimento sobre a finalidade da área e mitigando o 

risco identificado. 

Na área de atenção à saúde, destaca-se o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – 

SIASI, principal sistema da SESAI, que permite o cadastro individualizado dos indígenas e dos 

registros dos atendimentos realizados pelas equipes de saúde. A gestão desse sistema é 

compartilhada com o Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI/SESAI/MS), sendo que 

foi criado um fórum de discussão com integrantes dos dois departamentos para a tomada de decisão 

em diversos aspectos. O sistema é mantido pelo DATASUS e possui duas aplicações, o SIASI 

Local (off-line) e o SIASI Web. O SIASI Local possui a maior parte da entrada de dados, que é 

realizada pelos DSEIs. O SIASI Web possui um caráter mais gerencial e reúne as informações de 

todos os DSEIs. A manutenção do sistema, de responsabilidade do DATASUS, é realizada por meio 

de contratos com fábricas de software. No exercício de 2017, a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A 

realizou a manutenção do SIASI, que incluiu, principalmente, o desenvolvimento de novas 

funcionalidades e correção de erros. Em 2014 foi realizado um diagnóstico do sistema e elaboração 

de plano de ação. Os principais problemas identificados no sistema eram a baixa utilização pelos 

DSEIs, a grande quantidade de erros e a ausência de relatórios. Desde então, o foco foi a resolução 

desses problemas. Após medidas de gestão, que incluiu o fim das planilhas paralelas para captação 

de dados e cobranças aos DSEIs, o SIASI está sendo amplamente utilizado e os dados estão sendo 

utilizados para a gestão da atenção à saúde, incluindo as informações de saúde presentes neste 

Relatório Anual de Gestão. Quanto à correção de erros e desenvolvimento de relatórios, devido aos 
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prazos extensos da fábrica de software, foi possível focar principalmente na correção de erros, que 

já estão em sua maioria resolvidos. Quanto aos relatórios, optou-se por uma via diferente. Foi 

desenvolvido diretamente pela equipe do DGESI o Painel SIASI, que inicialmente está funcionando 

gerando relatórios a partir da base do SIASI Local, sendo uma aplicação off-line. Está sendo 

desenvolvido também o Painel SIASI Nacional, que terá dados do banco de dados nacional do 

SIASI, reunindo as informações de todos os DSEIs. A criação dos relatórios deu maior utilidade à 

inserção dos dados, permitindo um aumento da notificação pelos DSEIs. 

No âmbito da gestão de pessoas, existe o Sistema de Administração de Recursos Humanos da 

SESAI, SESAI-RH, que permite o cadastro dos profissionais que atuam nos DSEIs, incluindo os 

conveniados, terceirizados e médicos dos programas (PROVAB e Mais médicos). Atualmente é 

utilizado por todos os DSEIs e é a ferramenta oficial da SESAI para gestão desses dados. A 

manutenção do sistema, de responsabilidade do DATASUS, é realizada por meio de contratos com 

fábricas de software. No ano de 2017, a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A realizou a manutenção 

do SESAI-RH, que incluiu, principalmente, o desenvolvimento de novas funcionalidades e correção 

de erros. 

Outro sistema é o Sistema de Geoinformação da Saúde Indígena – GEOSI. O sistema destina-se ao 

registro dos dados georreferenciados das localidades relacionadas à atuação da Saúde Indígena, 

viabilizando a territorialização da saúde indígena, que inclui a definição dos territórios dos DSEIs e 

polos base e registro dos pontos georreferenciados das aldeias, imóveis e dos estabelecimentos de 

saúde indígena.  O sistema também permite o registro das condições sanitárias das aldeias, para 

gerar informações para o planejamento das atividades de saneamento ambiental, dando subsídios ao 

DSESI. Atualmente apenas com versão local e off-line, Está sendo homologada nova versão Web, 

que tem lançamento previsto para 2018. O sistema foi desenvolvido e homologado a partir de 

contratação de consultorias via organismo internacional (OPAS).  

Também está em fase de desenvolvimento o SIASI CASAI, sistema que fará a captação dos dados 

das Casas de Saúde Indígena (CASAI), incluindo todo o fluxo do encaminhamento de um paciente 

a um atendimento em unidade de saúde que não é da SESAI, desde a solicitação de 

encaminhamento até a alta da CASAI. A previsão de lançamento também é 2018. O prazo de 

lançamento já foi adiado algumas vezes devido à demora nas entregas da fábrica (CTIS), além de 

entregas com diversos erros. Atualmente o sistema está em sua fase final de ajustes. 

Os sistemas que não estão na gestão da SESAI são:  

a) O Sistema de Patrimônio do Ministério da Saúde – SIPAT – tem como foco o 

cadastro dos bens permanentes adquiridos no âmbito do Ministério da Saúde. Busca-

se implementar esse sistema nos DSEIs. Este sistema é de responsabilidade da 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA/SE/MS junto com o DATASUS;  

b) O Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – HÓRUS –, de 

responsabilidade do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 

Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) junto com o DATASUS, destina-se ao registro do 

estoque, distribuição, dispensação, descarte, entre outros, dos medicamentos, 

materiais médico-hospitalares e insumos odontológicos no SUS. Na saúde indígena, 

busca-se a implantação e utilização adequada do sistema com o objetivo de 

monitorar o consumo e calcular a necessidade desses insumos nos DSEI; 

c) O Sistema Integrado de Administração de Materiais do Ministério da Saúde - 

SISMAT automatiza todos os processos relativos ao gerenciamento de materiais de 

consumo, no âmbito do órgão. O sistema é utilizado para controle do estoque e 

distribuição dos medicamentos e insumos odontológicos adquiridos pelo nível central 

da SESAI;  
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d) O Sistema Eletrônico de Informação (SEI!) é utilizado para a tramitação de 

documentos digitalizados, evitando o consumo de papel. Foi implantado 

completamente no Ministério da Saúde em agosto de 2017. A gestão desse sistema é 

feita pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG). 

Anteriormente, o Ministério da Saúde utilizava o Sistema Integrado de Protocolo e 

Arquivo (SIPAR), que realizava a tramitação dos processos, mas não prescindia da 

utilização de papel, e a comunicação entre os DSEIs e o nível central da SESAI era 

lenta, pois os documentos e processos eram encaminhados por correio. Com a 

utilização do SEI!, essa comunicação foi agilizada, otimizando os trâmites 

processuais. 
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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 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 mantém 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 2017 a SESAI recebeu 101 demandas pelo SIC, das 4.183 direcionadas ao Ministério da 

Saúde. 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 2018.   

Vale salientar que 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 

(portalms.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 

(portalms.saude.gov.br) 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). 

No exercício de 2017, deu-se início por parte da SESAI, a sistematização de dados extraídos das 

atas de reuniões de controle social para subsidiar a tomada de decisão gerencial atrelado ao 

acompanhamento dos itens previstos nos Planos Distritais de Saúde Indígena (PDSI) e os resultados 

das Conferências Nacionais de Saúde Indígena, envolvendo os Presidentes, Vice-Presidentes, 

Secretários Executivos de CONDISI e demais conselheiros de saúde indígena.  
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Essa atividade tem o intuito de conscientizar e sensibilizar os participantes das instâncias de 

controle social da saúde indígena para que os encaminhamentos das reuniões colegiadas sejam 

organizados e enviados aos gestores dos DSEI e haja um maior acompanhamento, efetividade e 

resolução dessas proposições por meio de preenchimento de planilha padronizada, contendo a 

descrição detalhada dos itens e os prazos de execução pela gestão dos DSEI dos encaminhamentos. 

Nesse sentido, apresentou-se aos DSEI e as instâncias de controle social da saúde indígena o 

modelo de relatório de prestações de contas a serem apresentados pelos Gestores dos DSEI nas 

reuniões dos CONDISI, conforme o previsto na Lei Complementar nº 141/2012, com posterior 

encaminhamento das informações para Assessoria de Controle Social (GAB/SESAI) para que 

configure no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, no campo reservado para saúde indígena, com 

a intenção de conhecimento das informações e acesso à população em geral. 

Em 2018 foi expedido pelo Secretário da SESAI o Memorando Circular nº 09, Processo no Sistema 

Eletrônico de Informação (SEI) nº 25000.016675/2018-39, no qual é solicitado que os DSEI adotem 

as medidas acima especificadas como parte do fortalecimento das ações de controle social na saúde 

indígena. 

As Conferências Nacionais, de acordo com a Lei nº 8.142/90, prevê que devem ser realizadas a 

cada 04 (quatro) anos, e as Conferências Nacionais Temáticas, podem ou não obedecer este critério, 

sendo que a saúde indígena dispõe de uma estrutura específica na organização do SUS. Nesse 

sentido, a organização das Conferências de Saúde Indígena, devem se desenhar correspondendo ao 

modelo de atenção à saúde que está posto, sendo que essas etapas ocorrerão em níveis locais, 

distritais e nacional.  

As conferências contam com a participação da 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: FUNAI, 

Ministério Público Federal, Ministério do Desenvolvimento Social, Casa Civil, Universidades, 

Organizações Indígenas e Indigenistas, entre outros, visando o direcionamento das ações 

concernentes à execução da PNASPI e avaliação das ações implementadas. 

O Plano Plurianual 2016-2019 prevê a realização de uma nova conferência, para isso, o 

FPCONDISI, em Reunião Ordinária realizada em Brasília, no período de 13 a 15 de setembro de 

2017, no uso de suas competências regimentais conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e Portaria Ministerial GM/MS nº 755, de 18 de abril de 2012, 

recomendou à Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (CISI) a proposição de realização da 6ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena para que fosse pautada para deliberação do Plenário do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

O CNS aprovou em dezembro do ano de 2017 a convocação da 6ª CNSI, com a recomendação de 

representação e participação de membros do FPCONDISI em todas as fases de preparação e 

construção das etapas da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Aprovou-se a execução das 

etapas locais e distritais no ano de 2018 e a realização da etapa nacional até abril de 2019.  

À medida que os diversos segmentos envolvidos com o assunto em questão participam do debate 

promovido em uma Conferência, pode-se estabelecer um pacto para alcançar determinadas metas e 

prioridades, além de abrir um espaço importante de troca de experiências tendo em vista o 

fortalecimento da política pública junto aos poderes executivo e legislativo como um todo.  

Em 2017 tiveram continuidade as atividades do Grupo de Trabalho para revisão e atualização da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígena e foi deliberado que deve ocorrer a 

análise a partir de suas diretrizes correlacionadas com as propostas emanadas da 5ª Conferência 

Nacional de Saúde Indígena. 
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No que se refere às propostas da 5ª CNSI e a tabulação de dados, esclarece-se que a atividade de 

gerenciamento dessas deliberações deve ser realizada no âmbito dos DSEI, encarregado de 

execução das ações, com o acompanhamento dos CONDISI.  

Apresentam-se as propostas mais relevantes fruto da 5ª CNSI referente ao Eixo Temático II: 

Controle Social e Gestão Participativa: 

1. Fortalecer as reuniões locais nas comunidades indígenas, criando uma agenda local e 

distrital em todos os DSEIs. Articular a aproximação entre os representantes locais do 

Condisi, a liderança indígena, ações indígenas, o controle social não indígena e 

instituições afins.  

2. Assegurar que os Conselhos sejam paritários (indígenas, trabalhadores, gestores e 

prestadores) e deliberativos no âmbito de sua abrangência. E também garantir as vagas 

pertencentes aos indígenas nos Conselhos Municipais de Saúde (por indicação dos 

CLSIs), as vagas no Conselho Estadual (por indicação do Condisi), e as vagas no CNS 

(por indicação do Fórum de Presidentes Distritais), ou que a indicação seja feita por 

meio de fórum de debate, garantindo a participação nos prazos estipulados dos 

regimentos de cada Conselho.  

3. Garantir que o Ministério da Saúde, por meio da SESAI, exija que os DSEIs enviem 

aos Condisis quadrimestralmente (três vezes por ano) suas prestações de contas 

detalhadas para que os Conselhos Locais tenham acesso a elas.  

4. Garantir que o Condisi promova e articule fóruns distritais que contemplem a 

participação das três esferas de governo, DSEI, Funai, hospitais, Secretarias de Saúde, 

Conselhos Municipais de Saúde etc., instituições indígenas (Federação, Organizações 

Locais, Associações etc.) e outras instituições.  

5. Garantir a participação das organizações da sociedade civil, indígenas ou não, com 

atuação direta ou indireta nas ações de saúde, nas instâncias do controle social, sendo 

garantidos voz e voto.  

6. A SESAI deve garantir recursos para a realização do Fórum de Saúde Indígena 

distrital periódico e o fortalecimento da equipe multidisciplinar, instituindo um 

Conselho Local com regimento próprio, que englobe: cronograma, aplicação de 

financiamento com abrangência em todos os polos, datas, reuniões, transportes e 

demais necessidades operacionais locais.  

7. Assegurar que o conselho local seja composto apenas por indígenas usuários, 

conforme a portaria que regulamenta o controle social.  

8. Fiscalizar o Subsistema de Saúde Indígena para que as diretrizes, as leis e os decretos 

sejam cumpridos, com o comprometimento responsável das autoridades na 

fiscalização das ações de Saúde Indígena. Oferecer formas de o controle social, em 

conjunto com ONGs Indígenas, participar, fiscalizar, acompanhar e cobrar dos 

gestores o desempenho do seu papel. Melhorar a interlocução entre o Condisi, a Cisi, o 

CNS e as organizações indígenas em conjunto. Descartar conselheiros que já tenham 

cargo na instituição para não gerar acúmulos de funções. Criar cargos de supervisores 

indígenas para acompanhar os trabalhos de AIS e Aisan.  

9. Garantir a difusão do poder e atribuições da ouvidoria do SUS para que atenda às 

especificidades dos povos indígenas.  

10. Considerar e garantir que as deliberações (recomendações e resoluções) do controle 

social, encaminhadas pelos Conselheiros Distritais de Saúde Indígena, sirvam de 

subsídio aos mecanismos de execução das ações planejadas.  
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11. Garantir o aumento do orçamento disponibilizado ao Condisi para 0,1%, fortalecendo 

e garantindo, dessa forma, eventos, reuniões e capacitações do controle social.  

12. Assegurar a participação efetiva das comunidades e dos povos indígenas na 

construção, no acompanhamento e na avaliação orçamentária do Plano Distrital.  

13. Garantir reuniões anuais sobre orçamento democrático junto aos gestores públicos.  

14. Garantir efetiva participação dos Conselhos Local e Distrital, no limite de suas 

competências, na seleção e na contratação dos profissionais de saúde e assessoria 

jurídica para o controle social.  

15. Garantir as traduções dos Regimentos Internos nas línguas maternas.   

16. Garantir capacitação dos conselheiros titulares e suplentes (Conselho Local e Condisi) 

no início de seu mandato vigente. 

17. Garantir as reuniões ordinárias e/ou extraordinárias dos Conselhos Locais de Saúde 

Indígena, dos Conselhos Distritais, assim como do Fórum de Presidentes, conforme os 

seus regimentos internos. 

18. Garantir que os conselhos e o Fórum de Presidentes do Condisi, Ministério da 

Saúde/SESAI criem instrumentos de repasse e transparência para que a comunidade 

indígena possa acompanhar os repasses orçamentários e financeiros repassados às 

instituições que prestam serviço ao Subsistema de Saúde Indígena. 

19. Garantir, sempre, consulta à comunidade indígena na avaliação da qualidade dos 

serviços oferecidos, conforme a Convenção 169 da OIT. 

Dentre as 63 propostas aprovadas na 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena no que tange ao 

controle social da saúde indígena, 19 estão sendo efetivadas pelos DSEI representando 30% do 

total, com monitoramento efetivo das propostas, com acompanhamento e fiscalização dos 

respectivos CONDISI.  

As Moções aprovadas na 5ª CNSI de maior relevância na esfera do controle social da Saúde 

Indígena serão apresentadas na íntegra e seguidas de comentários com os encaminhamentos 

adotados pela SESAI:  

Moção nº 14  

Tipo: Apelo  

Destinatários: Plenária Nacional; Ministério da Saúde; Conasems.  

Proponentes: Ercília da Silva Vieira – Presidente do Condisi – MRSA  

Segmento: Usuário  

Garantia da participação do Controle Social Indígena por meio dos conselhos locais e distritais, em 

que é responsável pelo acompanhamento, pela fiscalização e pela deliberação dos recursos 

destinados à Saúde Indígena. Considerando a falta de representatividade do Controle Social 

Indígena no Conselho Municipal de Saúde; considerando o Decreto nº 453, de 10 de maio de 2012, 

que fala da composição paritária do seguimento de usuário das entidades indígenas, vimos, por 

meio desta reivindicação de alterar a redação, onde constam “entidades indígenas”, alterar para 

“representantes e seguimento usuário do Controle Social de Saúde Indígena”; considerando a 

necessidade do estreitamento entre as comunidades com os gestores e a sociedade civil organizada. 

Esclarece-se que estão sendo realizados esforços no sentido da participação de conselheiros de 

saúde indígena nos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, para acompanhamento e 

fiscalização no atendimento da atenção à saúde na média e alta complexidade executadas pelas 
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Unidades de Saúde do SUS, em conjunto com os CMS nos munícipios onde há população indígena. 

Após a realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena e recomendação emitida pelo 

Ministério Público Federal sobre o “Dia “D” para o fortalecimento do Controle Social da Saúde 

Indígena”, essa participação tem sido mais efetiva. 

Moção nº 19 

Tipo: Apelo 

Destinatário: Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

Proponente: DSEI Alto Rio Negro 

Segmento: Gestor 

Moção de apelo pela gestão compartilhada das CASAIs regionais, especialmente da CASAI 

Manaus. 1. Recebemos constantes reclamações dos usuários indígenas que permaneceram alojados 

na CASAI Manaus. 2. Há muita dificuldade de comunicação com os profissionais dessa CASAI. 3. 

Há dificuldade em estabelecer fluxos de referência e contrarreferência para a CASAI Manaus. 4. 

Compreendemos que a CASAI Manaus não é referência apenas para o DSEI Manaus, mas sim para 

outros DSEIs da Região Amazônica, principalmente: Alto Rio Negro; Alto Rio Solimões; Médio 

Rio Solimões; Javari; Médio Rio Purus; Parintins. Os gestores e os usuários dos DSEIs citados não 

conseguem contribuir diretamente nos serviços oferecidos pela CASAI Manaus. 5. Não há um canal 

de comunicação formal entre a CASAI Manaus e os DSEIs usuários que possibilite o planejamento, 

o monitoramento e a avaliação das ações dessa CASAI de forma compartilhada. Foram adotadas as 

seguintes providências: 

1. Envolver os gestores dos sete DSEIs usuários da CASAI Manaus em sua gestão 

direta.  

2. Envolver os usuários dos sete DSEIs que utilizam a CASAI Manaus em sua gestão 

direta. Sugerimos a criação do Conselho Gestor da CASAI Manaus, com 

participação de um representante dos usuários (Condisi) e um representante da 

gestão de cada um dos sete DSEIs que utilizam a CASAI Manaus.  

No que se refere à melhoria do atendimento aos pacientes indígenas em recuperação na CASAI de 

Manaus, observa-se avanços, principalmente após a reforma do espaço físico e o aumento da 

participação do controle social no que tange a gestão da CASAI. Destarte, permitindo a participação 

dos Presidentes de CONDISI dos 07 (sete) DSEIs localizados no estado do Amazonas, no que tange 

o monitoramento de pacientes e no referenciamento de pacientes para os hospitais localizados na 

cidade de Manaus. 

Moção nº 47 

Tipo: Outro 

Destinatário: Ministério da Saúde 

Proponentes: Mariana Maleronka Ferron; Alexandre Cantuária; Carlos Madson 

Segmento: Gestor 

Moção sobre a necessidade de regulamentação da atenção à saúde às populações indígenas em 

situação urbana. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena foi estabelecido como componente do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em 23 de setembro de 1999, pela Lei n° 9.836, de autoria do então 

Deputado Federal Sérgio Arouca. A Lei Arouca – como ficou conhecida – foi incluída no capítulo 

V da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS) – Lei n. 8.080/90 – e, portanto, é considerada 

o marco regulatório da Saúde Indígena, uma vez que dispõe sobre as atribuições ministeriais para 

implantação de um subsistema de atenção diferenciada à saúde, baseado na distritalização sanitária. 
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A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Pnaspi) tem o propósito de garantir 

aos indígenas o acesso à Atenção Integral à Saúde, de acordo com os princípios e as diretrizes do 

SUS, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a 

favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à saúde 

de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina 

e o direito desses povos à sua cultura. O modelo de atenção à saúde apropriado foi o de “Distrito 

Sanitário”, orientado para um espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e 

administrativo bem delimitado, que contempla um conjunto de atividades técnicas, visando a 

medidas racionalizadas e qualificadas de Atenção à Saúde, promovendo a reordenação da Rede de 

Saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativas-gerenciais necessárias à 

prestação da assistência com controle social. A Secretaria Especial de Saúde é área do Ministério da 

Saúde criada para coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena (SasiSUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde, em todo o território nacional. A SESAI 

tem como missão principal o exercício da gestão da saúde indígena, no sentido de proteger, 

promover e recuperar a saúde dos povos indígenas, bem como orientar o desenvolvimento das ações 

de Atenção Integral à Saúde Indígena e de educação em saúde, segundo as peculiaridades, o perfil 

epidemiológico e as condições sanitárias de cada DSEI, em consonância com as políticas e os 

programas do SUS. De acordo com o Censo do IBGE de 2010, existem, no País, 817 mil pessoas 

que se auto declararam indígenas. Os dados do Siasi (2013) revelam que existem cerca de 600 mil 

indígenas aldeados e que são atendidos pelo Subsistema de Saúde Indígena nos 34 DSEIs. Portanto, 

pode-se inferir que existem, aproximadamente, 300 mil indígenas vivendo em situação urbana 

(desaldeados) e acessando os serviços de saúde de atenção primária de média e alta complexidade 

da rede do SUS nos municípios de residência. 

Nesse sentido, entende-se ser necessário que o Ministério da Saúde elabore diretrizes para o 

atendimento diferenciado à população indígena urbana com a participação da SESAI, SAS, Condisi, 

Conass e Conasems. 

A questão do atendimento das populações indígenas localizadas em área urbana depende de uma 

articulação dos DSEI com as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios onde há populações 

indígenas. Informa-se que esse tema será pauta de discussão no Grupo de Trabalho de revisão e 

atualização da Política Nacional de Atenção à Saúde (PNASPI) no ano de 2018, bem como temática 

para debates na 6ª Conferência Nacional de Saúde a ser realizada nos anos de 2018 e 2019. 

Informa-se também que no dia 11 de outubro de 2017, foi emitida a Portaria Ministerial GM/MS nº 

2.663 para regulamentação do Incentivo para Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI), 

que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para redefinir os 

critérios para o repasse do IAE-PI, no âmbito do SUS. O objetivo principal da Portaria é fomentar a 

qualificação do cuidado aos povos indígenas que acessam serviços de saúde de média e alta 

complexidade na rede SUS, garantindo a complementariedade da atenção.  

Esse Incentivo é direcionado aos estabelecimentos de saúde em nível ambulatorial e hospitalar, 

como contrapartida à qualificação dos serviços de saúde prestados aos pacientes indígenas. O IAE-

PI visa implementação qualitativa e equânime da assistência, apoio diagnóstico e terapêutico à 

população indígena.  

Os estabelecimentos de saúde que atendem pacientes indígenas poderão aderir ao incentivo de 

acordo com os pré-requisitos e condições descritos na Portaria. As instituições que podem se 

habilitar ao IAE-PI são os estabelecimentos hospitalares que prestam serviços especializados e de 

apoio diagnóstico ao SUS, públicos ou privados sem fins lucrativos, incluídos os hospitais 

universitários; unidades mistas; policlínicas que prestam serviço ao SUS, públicas ou privadas sem 

fins lucrativos; Centros de Especialidades Odontológicas (CEO); Laboratórios Regionais de Prótese 

Dentária - LRPD; e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 
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Moção nº 54  

Tipo: Repúdio Destinatário: Conselho Nacional de Saúde; SESAI; Ministério da Saúde  

Proponente: Delegados da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena  

Segmento: Trabalhador e Gestor  

Exclusão e negação em garantir a participação efetiva de representantes indígenas nas instâncias de 

controle social do SUS, nos estados e municípios que possuem terras indígenas. Nós, delegados 

participantes da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, reunidos nos dias 2 a 6 de dezembro 

de 2013, vimos, por meio desta Moção, repudiar as atitudes dos Fóruns dos Usuários, dos 

trabalhadores de saúde e dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, que negam e excluem a 

participação de representantes indígenas como membros titulares, utilizando argumentos e artifícios 

sem nenhum fundamento legal, apenas por discriminação e preconceito. Tais fatos vêm 

acontecendo em vários municípios e estados, prejudicando os debates para elaboração dos planos 

municipais e estaduais de saúde, eximindo essas esferas de governo de suas responsabilidades 

sanitárias para com os povos indígenas, trazendo graves prejuízos às populações indígenas, 

cidadãos brasileiros, uma vez que somente nós, que estamos dentro das nossas aldeias, conhecemos 

a real situação vivenciada pelo nosso povo. Tais atitudes ferem o que diz a Resolução 453, de 10 de 

maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, Terceira Diretriz, item III, letra c. 

Apesar das dificuldades enfrentadas na representação dos conselheiros de saúde indígena nas 

instâncias de controle social do SUS, ou seja, nos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde. 

Após a emissão das recomendações pelo Ministério Público Federal sobre o “Dia “D” para o 

fortalecimento do Controle Social da Saúde Indígena”, no sentido de assegurar essas representações 

indígenas, tem-se conquistado de maneira significativa o aumento dessas representações, com 

direito a voz e voto nos mencionados conselhos, para que assim haja ampliação na eficiência e 

qualidade da atenção à saúde dos povos indígenas. 

De 55 moções aprovadas na 5ª CNSI, apenas 4 (quatro) referem-se ao controle social, representando 

7,3% do total, que encontram-se em discussão junto a atualização e revisão da PNASPI. 

Em 2015 o Sistema Ouvidor SUS foi implantado em 05 DSEI, como projeto piloto, quais sejam: 

Litoral Sul, Manaus, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais Espírito Santo e Pernambuco, e na sede da 

SESAI, em Brasília. 

No ano de 2017 a ouvidoria na Saúde Indígena gerou 93 demandas, sendo que 76,34% foram 

solucionadas e encontram-se pendentes 23,66%, isto é, 22 demandas, com previsão de resolução 

para o primeiro semestre do ano de 2018. 

A seguir serão apresentados os tipos de atendimentos efetivados e a quantidade de demandas 

registradas, seguidas da porcentagem:  

 Formulário WEB: 27 demandas (29,03%);  

 E-mail: 24 demandas (25,81%);  

 Correspondência: 17 demandas (18,28%);  

 Carta: 14 demandas (15,05%);  

 Telefone: 10 demandas (10,75%);  

 Pessoalmente: 1 demandas (1,08%). 

Ao longo do ano de 2017 os registros das 93 demandas no Sistema Ouvidor SUS no SasiSUS 

pautaram-se em 8 (oito) categorias de tipificação (Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, 

Transporte, Financeiro, Comunicação, Assistência Odontológica, Assistência Farmacêutica e 
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Gestão). Abaixo estão descritas as tipificações e quantitativos juntamente com a classificação das 

demandas: 

 Assistência Farmacêutica: 1 Denúncia. Demandas registradas = 1 (1,08%) 

 Assistência Odontológica: 3 Reclamações. Demandas registradas = 3 (3,23%) 

 Comunicação: 2 Informações. 1 Reclamação. Demandas registradas = 3 (3,23%) 

 Financeiro: 7 Denúncias. 1 Reclamação. Demandas registradas = 8 (8,60%) 

 Gestão: 37 Denúncias. 2 Elogios. 5 Informações. 11 Reclamações. 6 Sugestões. 

Solicitações. Demandas registradas = 64 (68,82%) 

 Transporte: 8 Denúncias. 2 Reclamações. Demandas registradas = 10 (10,75%) 

 Vigilância em Saúde: 1 Denúncia. 2 Reclamações. Demandas registradas = 3 (3,23%) 

 Vigilância Sanitária: 1 Sugestão. Demandas registradas = 1 (1,08%) 

As principais medidas adotadas e apuradas pelos gestores da SESAI, com o apoio dos DSEIs, para 

solucionar e mitigar as demandas da ouvidoria, apresentou-se a partir das principais temáticas a 

seguir: 

 Serviços de transporte de pacientes indígenas; 

 Interferência e transparência na contratação de profissional por meio da conveniada; 

 Utilização indevida de veículo oficial; 

 Critica sobre a competência de gestores no SASISUS; 

 Retardo no fornecimento de kits bucal;  

 Barcos insuficientes para transporte de emergência; 

 Denúncia de profissionais das EMSI que não atuam em área indígena;  

 Apuração de improbidade administrativa de gestores dos DSEI; 

 Solicitação de aumento na prevenção e combate do vírus Chikungunya; 

 Incentivo salarial para funcionários pelos bons serviços prestados; 

 Condutas de funcionários contratados na SESAI central; 

 Participação do controle social na seleção de profissionais nos DSEI; 

 Critérios de vulnerabilidade social na classificação de riscos dos pacientes indígenas 

quando a regulação médica na média e alta complexidade; 

 Protocolo no caso de regulação de pacientes indígenas em situação de urgência e 

emergência que necessitam de translado (aéreo, fluvial e terrestre);  

 Assédio moral por parte de gestor do DSEI; 

 Apuração de irregularidades administrativas e financeiras da gestão de DSEI; 

 Indicação política para assumir funções no Subsistema; 

 Morosidade na conclusão de tratamentos de média e alta complexidade nas Unidades de 

Saúde do SUS; 

 Elogio sobre o bom desempenho da CASAI Teresina – PI; 

 Reclamação sobre a transferência da CASAI Teresina – PI para o Maranhão; 

 Frequentes demissões de funcionários indígenas; 
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 Alta carga de trabalho de determinados funcionários; 

 Seleção e contratação de profissionais, visando critérios técnicos e objetivos; 

 Interferência política nas ações de DSEI; 

 Funcionários que não batem ponto; 

 Informações sobre o concurso público realizado para os DSEI; 

 Reclamação sobre trâmites licitatórios e pregão eletrônico; 

 Atuação de recursos humanos nos DSEI; 

 Não pagamento salarial por empresas terceirizadas;  

 Denúncia de atitudes de servidores que atuam no SasiSUS; 

 Reclamação de surto de leishmaniose na área indígena do município de Grajau; 

 Solicitação de instalação em linha telefônica no Polo base de DSEI; 

 Melhor a aquisição e distribuição de medicamentos para que não falte nas aldeias. 

Conforme relatório anual emitido pelo Sistema de Ouvidoria do SUS, abaixo seguem as 

classificações e o meio de entrada das 93 demandas no ano de 2017, com os respectivos 

quantitativos:  

 Denúncia: Carta: 8;  E-mail: 16; Pessoalmente: 1; Telefone: 2; Formulário WEB: 21; 

Correspondência Oficial: 6. Total = 54 (58,06%)    

 Elogio: Carta: 1; E-mail: 1; Total = 2 (2,15%) 

 Informação: E-mail: 1; Telefone: 2; Formulário WEB: 4; Total = 7 (7,53%) 

 Reclamação: Carta: 5; E-mail: 3; Telefone: 3; Formulário WEB: 2; Correspondência 

Oficial: 7; Total = 20 (21,51%) 

 Solicitação: Telefone: 3; Total = 3 (3,23%) 

 Sugestão: E-mail: 3; Correspondência Oficial: 4; Total = 7 (7,53%) 

A Ouvidoria também disseminou 48 informações por meio do atendimento humano 

(teleatendentes), via Disque Saúde 136, sem emissão de protocolo, prestando informações 

diretamente e de forma imediata aos solicitantes interessados dos seguintes tópicos: 

 Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI: 18; 

 Atenção à Saúde dos Povos Indígenas: 10; 

 Alimentação e nutrição: 5; 

 Legislação referente à Saúde Indígena: 5; 

 Vacinas de rotina em situação especial: 4; 

 Controle Social na Saúde Indígena: 2; 

 Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI: 2; 

 Política Nacional de Saúde Bucal Indígena: 1; 

 Saúde Mental: 1. 

As demandas protocoladas no Sistema OuvidorSUS adotaram a Portaria Ministerial GM/MS nº 8, 

de 25 de maio de 2007, com tramitação junto as áreas técnicas da SESAI, Gabinete da SESAI, 

DSEIs e Conveniadas das unidades gestoras. 
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Em relação aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas que possuem Ouvidorias implantadas, 

contabilizou-se um total de 13 entradas de demandas. Abaixo seguem os quantitativos de demandas 

por DSEI e a classificação das demandas: 

 DSEI Litoral Sul: 1 Solicitação. 

 DSEI Manaus: 2 Denúncias. 

 DSEI Mato Grosso do Sul: 6 Reclamações; 4 Solicitações. 

A partir dos dados disponibilizados pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do 

Ministério da Saúde, a respeito das estatísticas dos DSEI, observou-se que as 13 demandas estão 

com situações pendentes, com previsão de solução ainda no primeiro semestre de 2018. 

Foram realizadas reuniões no decorrer de 2017 com o Departamento Geral de Ouvidoria do SUS 

(DOGES) que apresentou o novo Programa de Modernização das Ouvidorias do Sistema Único de 

Saúde (PROMOV SUS) que serão implantados em todos os 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígena (DSEI) e na Sede da SESAI. O Programa tem o objetivo de ampliar, aprimorar e inovar as 

atividades de Ouvidoria do SUS no país. Estabeleceu-se que serão realizadas Oficinas de Formação 

dos Gestores do novo Sistema de Ouvidoria, no primeiro semestre de 2018. 

Devido à atualização do Sistema de Ouvidoria do SUS em todo o país, não foi realizada a 

implantação do Sistema nos 29 DSEI como estava previsto em 2017, portanto, esta atividade será 

concluída em 2018. 

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 (portalms.saude.gov.br) no link “Serviços”. 

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. 

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 portalms.saude.gov.br. 

6.5. MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E 

INSTALAÇÕES 

Para garantir acessibilidade nos estabelecimentos de saúde indígena foi publicada a Portaria GM nº 

1.801, de 09 de novembro de 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), conforme transcrição abaixo: 
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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. 

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. 

Contudo, a SESAI não dispõe na sua estrutura regimental de unidade com tais competências.          

O tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 

avaliação e mensuração de ativos e passivos não se aplica à SESAI. O referido subitem compete à 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA) conforme o Decreto nº 8.901, de 10 de novembro 

de 2016. As demonstrações contábeis exigidas pela lei 4.320/64 e notas explicativas também não 

competem a esta Secretaria. O referido subitem compete ao Fundo Nacional de Saúde conforme o 

mesmo Decreto. Logo, somente será objeto de informação deste Relatório de Gestão o subistem 

relacionado à sistemática de apuração de custo, e mesmo assim explictando as informações no que 

forem aplicáveis a realidade desta Secretaria.   

7.1. 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.  
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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 as informações 

sobre ações de publicidade e propaganda, em razão da não ocorrência no exercício de 2017. 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 

No exercício de 2017, a Secretaria Especial de Saúde Indígena recebeu e/ou tomou conhecimento 

de 10 (dez) Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quais sejam, Acórdão nº 

1439/2017 – Plenário, Acórdão nº 1688/2017 - Plenário, Acórdão nº 1449/2017 – TCU – Plenário, 

Acórdão nº 2034/2017 – TCU – Plenário, Acórdão nº 4565/2017- 1ª Câmara, Acórdão nº 

6631/2017, Acórdão nº 2042/2017, Acórdão nº 1580/2017, Acórdão nº 338/2017 e Acórdão nº 

1580/2017, contendo 12 (doze) recomendações e 20 (vinte) determinações envolvendo a temática 

da Saúde Indígena.  

Considerando o passivo de recomendações e determinações de Acórdãos do TCU expedidos em 

exercícios anteriores -  11 (onze) recomendações e 24 (vinte e quatro) determinações, e que se 

encontravam pendentes de cumprimento e em acompanhamento, chegou-se ao total de 23 (vinte e 

três) recomendações e 44 (quarenta e quatro) determinações contidas em Acórdãos. Dessa forma, 

no exercício de 2017, foi possível atender e cumprir parcialmente 2 (duas) recomendações, cumprir 

integralmente 3 (três) recomendações, estando pendentes 20 (vinte) recomendações. No que se 

refere às determinações da Corte de Contas, a SESAI cumpriu integralmente, no exercício passado, 

7 (sete) determinações, restando 37 (trinta e sete) determinações para serem cumpridas. 

Quanto ao cumprimento dos termos do Acórdão nº 6809/2015-Primeira Câmara, citado no 

Relatório Anual de Gestão dos exercício de 2015 e 2016, 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 2017, foi possível cumprir a recomendação do item 1.9.1, pois a SESAI iniciou uma 

nova gestão, apresentando as suas diretrizes aos gestores atuantes na seara do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena, com a finalidade de que todos conhecessem o que se pretendia para que 

os objetivos desta Secretaria fossem alcançados; a constituição de uma Comissão de Avaliação, 

Monitoramento e Controle Interno (CAMCI), para atuar nas conformidades processuais e na 

verificação das atividades desenvolvidas pelas unidades descentralizadas da Secretaria (trinta e 

quatro Distritos Sanitários Especiais Indígenas), bem como a instituição de uma unidade de gestão 

de riscos no âmbito da Secretaria. Com relação à recomendação do item 1.8, a SESAI elaborou 

projeto de alteração da Portaria nº 15/2014 (trata da fiscalização e o acompanhamento de 

convênios), com fins a melhor desempenhar os procedimentos de acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e execução de convênios. Atualmente, a minuta de Portaria está sendo 

analisada pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde. 
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Um importante avanço dado pela Secretaria, em 2017, foi o cumprimento integral do item 9.3.8 do 

Acórdão nº 402/2009 – Plenário -o qual recomendava que se avaliasse a possibilidade de exigir 

como requisito para a transferência fundo a fundo do 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-se o controle dos resultados -, com a publicação da Portaria nº 

2.663, de 11 de Outubro de 2017, alterando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017, para redefinir os critérios para o repasse do Incentivo para a Atenção 

Especializada aos Povos Indígenas - IAE/PI, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a qual 

prevê a  necessidade de elaboração de Quadro descritivo de metas e atividades para aplicação dos 

recursos do IAE-PI, a ser encaminhado e adotado pelo Distritos Sanitários Especiais Indígenas-

DSEI, e, também, pelos Departamentos e Coordenações da Secretaria Especial da Saúde Indígena, 

com fins a obter melhores resultados no monitoramento do repasse de recursos pertinentes ao IAE-

PI; bem como preconiza a necessidade do desenvolvimento de Plano de Metas e Ações para ser 

utilizado pelos interessados em aderir ao recurso do IAE-PI. 

Noutro giro, o Ministério da Saúde cumpriu a determinação contida no item 9.2 do Acórdão nº 

3206/2016, tendo adotado as providências imediatas com vistas à instauração de tomada 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 

(Contrato 10/2013 - DSEI Guamá-Tocantins), 14951 (Contrato 7/2013 - DSEI Kaiapó do Pará), 

14.963 (Contrato 16/2013 - DSEI Tocantins), 14.966 (Contato 10/2013 - DSEI Maranhão), 15.297 

(Contrato 13/2013 - DSEI Litoral Sul) e 15.301 (Contrato 14/2013 - DSEI Alagoas) do 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS -DENASUS e do Relatório de Demandas Externas 

00190.002501/2014-44 da CGU. 

Outra importante determinação cumprida pela SESAI no exercício anterior foi o item 9.1 do 

Acórdão nº 1439/2017 –Plenário, acerca da exigência das entidades convenentes quanto à 

comprovação da compatibilidade de vínculos adicionais, visando corrigir as irregularidades 

apontadas pelo Tribunal de Contas da União.  

Cumpre ressaltar que o acompanhamento das determinações ou recomendações advindas da Corte 

de Contas 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, utilizando-se, desde julho de 2017, o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) para tratar e arquivar eletronicamente essas demandas, bem como realizando o 

acompanhamento, monitoramento e fiscalização do cumprimento desses Acórdãos por meio de 

planos de ação elaborados pelas áreas técnicas da SESAI, no formato de planilhas Excel, tendo em 

vista que ainda não há um programa específico para os Acórdãos do TCU, como o Sistema Monitor 

da CGU.  

Ademais, a SESAI participa da Rede de Controle Interno (RIC) do 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. 

No concernente às deliberações oriundas do Tribunal de Contas da União pendentes de 

atendimento, destaque-se as determinações enumeradas no Acórdão nº 4565/2017 – 1ª Câmara (TC 

026.195/2016-0), o qual analisou a prestação de contas anual do exercício de 2015 da Secretaria 
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Especial de Saúde Indígena, tendo julgado as contas regulares com ressalva, em razão de falhas 

apontadas, resultando nas seguintes em determinações:  

1.7. Determinar à Secretaria Especial de Saúde Indígena que: 

1.7.1. com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208, § 

2º do Regimento Interno do TCU e art. 37 da Constituição Federal, 

ao elaborar seus relatórios de gestão, considere como obra 

implementada apenas aquelas que já tiverem sido concluídas; 

1.7.2. com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208, § 

2º do Regimento Interno do TCU e art. 46, inciso II do Decreto 

8.065/2013, apresente, em 60 (sessenta) dias, os dados sobre os 

casos de tuberculose em 2015 no âmbito do DSEI Mato Grosso do 

Sul, e que calcule a taxa de incidência da enfermidade naquele ano 

considerando as informações de todos os DSEI, indicando quais 

ações serão orientadas por essa Secretaria para reduzir as taxas 

encontradas; 

1.7.3. com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208, § 

2º do Regimento Interno do TCU e artigos 3º e 4º da Instrução 

Normativa TCU 71/2012, apresente em 90 (noventa) dias os 

resultados e conclusões da comissão instaurada para avaliação da 

adequação dos produtos contratados no âmbito da Cooperação 

Técnica Internacional firmada entre tal Secretaria e a Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS) , apontados pela Secretaria 

Federal de Controle Interno como inadequados, e que caso seja 

verificado dano ao erário, apresente as medidas administrativas 

adotadas para obtenção do ressarcimento do dano; 

1.8. Recomendar à Secretaria Especial de Saúde Indígena, com 

fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 

que avalie a conveniência e a oportunidade de: 

1.8.1. realizar medição da eficiência (benefício/custo) das referidas 

obras, bem como de quantas famílias são beneficiadas (análise de 

efetividade) , de forma a trazer tais dados nos próximos relatórios 

de gestão; 

1.8.2. avaliar qualitativamente os resultados alcançados por meio 

de ações nas áreas de controle social e educação permanente; e 

1.8.3. realizar a correção do status no monitoramento do Resultado 

Estratégico Prioritário Nº 14 (Implantar, até 2015, setecentos 

sistemas de abastecimento de água em aldeias indígenas). 

(ACÓRDÃO Nº 4565/2017-1ª CÂMARA (TC 026.195/2016-0) 

Assim sendo, objetivando cumprir todas as determinações do citado Acórdão, a Secretaria elaborou 

um plano de ação para cumprimento das determinações e recomendações do TCU, bem como 

monitorar as ações propostas ao atendimento integral das proposituras. 

No que se refere o item 1.7.1, vale destacar que, desde o exercício de 2016, a SESAI vem 

registrando, no seu Relatório de Gestão, o resultado observado relacionado com obras 

implementadas como obras concluídas e não mais contratadas. 

Quanto ao item 1.7.2, o Departamento de Atenção da Saúde Indígena – DASI/SESAI/MS, 

indicando quais ações serão orientadas pela SESAI para reduzir as taxas encontradas, quais sejam:  

a) Acompanhamento das ações de controle da tuberculose por meio das informações 

fornecidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) 

e pelo Sistema de Informação da Saúde Indígena (SIASI);  

b) Realização de videoconferência com a participação de representantes do Distrito 

Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), do Laboratório Central 

de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS), Secretaria Estadual de Saúde 

de Mato Grosso do Sul (SES-MS), por meio do Programa Estadual de Controle da 

Tuberculose de Mato Grosso do Sul (PECT-MS), e Coordenação-Geral do Programa 



150 

 

Nacional de Controle da Tuberculose (CGPNCT), com o objetivo de apoiar o 

Distrito na qualificação das ações de controle da tuberculose; 

c) Monitoramento direto ao Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul 

(DSEI-MS) em parceria com o PECT-MS e Lacen-MS, ocorrido no período de 05 a 

11 de março de 2017; 

d) Implantação do Teste Rápido Molecular para diagnóstico de tuberculose pulmonar e 

identificação de resistência ao medicamento Rifampicina no Polo Base (PB) de 

Amambai, no município de Amambai-MS, por ser o Polo Base de maior incidência; 

e) Em funcionamento os laboratórios para a realização de exames de baciloscopias de 

escarro e cultura pelo método Ogawa Kudoch nos PB de Amambai, Dourados, 

Iguatemi, Tacuru e Paranhos; 

f) Participação ativa de todas as áreas da atenção em saúde do Distrito Sanitário 

Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), em especial, as áreas da saúde 

mental e da vigilância alimentar e nutricional, devido ao uso abusivo de álcool e 

outras drogas, e problemas nutricionais;  

g) Capacitação no “Manejo Clínico da Tuberculose” destinado aos profissionais 

médicos e enfermeiros, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso 

do Sul, LACEN-MS e da CGPNCT/SVS/MS, em 2017; e 

h) Capacitação dos Agentes Indígenas de Saúde-AIS com foco no controle da 

tuberculose pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-

MS).  

Por sua vez, o subitem 1.7.3, determinou que, no prazo de 90 (noventa) dias, a SESAI apresentasse 

os resultados e conclusões da comissão instaurada para avaliação da adequação dos produtos 

contratados no âmbito da Cooperação Técnica Internacional firmado com Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), apontados pela Secretaria Federal de Controle Interno como 

inadequados, e que caso fosse verificado dano ao Erário, deveria apresentar as medidas 

administrativas adotadas para obtenção do ressarcimento do dano. Nesse rumo, vale revelar que a 

Comissão de Avaliação foi oficialmente constituída em 09 de outubro de 2017, todavia, 

considerando a quantidade de produtos a serem analisados para cumprir a recomendação da CGU e 

a determinação do TCU, a SESAI solicitou, em janeiro de 2018, dilação de prazo ao TCU, tendo em 

vista que os trabalhos da referida comissão ainda não foram concluídos, sendo que a conclusão dos 

trabalhos da mencionada comissão está previsto para ocorrer no mês de julho de 2018. 

Por sua vez, o subitem 1.8.2 recomendou a avaliação qualitativa dos resultados alcançados por meio 

de ações nas áreas de controle social e educação permanente. Diante disso, a SESAI propôs a 

definição de parâmetros e critérios para a execução e monitoramento de ações nas áreas de controle 

social e educação permanente, bem como estabelecer instrumentos de cooperação com Instituições 

de Ensino e Pesquisa para a realização da avaliação das ações de Saúde nos DSEI.  

Estas ações estão sendo tratadas no âmbito da SESAI com previsão de implementação efetiva até 

dezembro de 2018. 

Outrossim, o subitem 1.8.3 recomendou a realização de correção do status no monitoramento do 

Resultado Estratégico Prioritário Nº 14 (Implantar, até 2015, setecentos sistemas de abastecimento 

de água em aldeias indígenas), ocorre que o monitoramento das ações foi realizado pelo sistema e-

Car do Ministério da Saúde e não há como ajustar o status do referido monitoramento, uma vez já 

encerrou o período para ajustes via sistema, motivo pelo qual a SESAI fica impedida de atender a 

recomendação.  

Por fim, o item 1.9. do Acórdão nº 4565/2017-1ª Câmara recomenda que o Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde, avalie a conveniência e a oportunidade de elaborar 
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diagnóstico sobre a gestão de tecnologia da informação no âmbito da SESAI e dos Distritos 

Especiais de Saúde Indígena, e em seguida, elaborar ainda, plano de ação para promoção de 

melhorias nas redes lógicas e na capacitação de pessoal da SESAI, sendo que o Departamento foi 

provocado pela SESAI, para adoção das providências pertinentes. 

Cumpre salientar, ainda, que a Secretaria Especial de Saúde Indígena elaborou Plano de Ação 

contendo as providências, as etapas, os responsáveis, as atividades e a data de início e fim, bem 

como os produtos a serem elaborados para cumprir as determinações e recomendações exaradas 

pela Corte de Contas, tendo enviado à Secretaria Federal de Controle Externo no Mato Grosso o 

citado plano. 

As Deliberações e Recomendações que permanecem pendentes de cumprimento por parte desta 

unidade estão demonstradas no quadro A.8.1.1 do Anexo IV deste Relatório de gestão (ver pag. 204 

a 219).  

8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

Cumpre ressaltar que, no exercício de 2017, a SESAI realizou o tratamento e o acompanhamento de 

54 (cinquenta e quatro) recomendações oriundas do Ministério da Transparência e Controladoria-

Geral da União (CGU), as quais estão na situação de monitoramento, sendo que a SESAI tomou 

conhecimento que foram atendidas 11 (onze) recomendações, pois o último posicionamento da 

CGU somente ocorreu em 08/08/2017, ou seja, período posterior à elaboração do RAG (início de 

cada exercício), 50 (cinquenta) estão em situação de monitoramento pela CGU, 50 (cinquenta)  

estão com status de providências do gestor (dentro do prazo), 06 (seis) recomendações estão em 

outras situações e 01 (uma) está cancelada. 

Dentre as principais providências adotadas pela SESAI para cumprir as recomendações do órgão de 

controle interno 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 à devolução de recursos 

pagos indevidamente. 

O acompanhamento das recomendações oriundas 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. 

Ademais, 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, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União. 

Por fim, esta Secretaria participa de Rede de Controle Interno existente no Ministério da Saúde, 

instituída pela Portaria nº 988/2015, a qual tem por escopo 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 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. 
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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 de 2015 

provocados pela Controladoria Geral da União em auditoria realizada nesta unidade no período de 

2/6/2016 a 10/6/2016. As informações referentes ao exercício de 2017 estão consignadas no Quadro 

8.2.1.1 do Anexo IV deste relatório de gestão (ver pag. 220 a 317)  

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 possuem perfis 

e quantitativo necessário ao desenvolvimento das ações sendo necessária assim a contratação de 

consultores para apoiar o atendimento à demanda. Esclarecemos 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 consultores para atender a demanda.   

8.3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 

DANO AO ERÁRIO 

A Assessoria de Gabinete da SESAI realiza o tratamento e monitoramento dos processos que 

identificam dano ao Erário, e utiliza como ferramenta de acompanhamento das demandas que são 

enviadas ao Fundo Nacional de Saúde para instauração de Tomada de Contas Especial o SISTCE 

(Sistema Tomada de Contas Especial) e pelo SEI (Sistema Eletrônico de Informações) e controle 

por meio de planilha Excel. 

 
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 

5  -  -  -  -  - 5  - 

 Fonte: Arquivo Jurídico / Gabinete da SESAI 

* Especificar as razões 

1) Relatório de Auditoria do DENASUS nº 14.951 - Contrato 7/2013 do Dsei Kayapó /PA 

(25000.481128/2017-40): SISTCE* nº 13936 – valor do dano R$ 1.404.146,56 (um milhão, 

quatrocentos e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) 

2) Relatório de Auditoria do DENASUS nº 14.963 - Contrato 16/2013 do Dsei Tocantins 

(25000.456689/2017-19): SISTCE* nº 13861 - – valor do dano R$ 3.348.181,91 (três milhões, 

trezentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e noventa e um centavos) 
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3) Relatório de Auditoria do DENASUS nº 14.966 - Contato 10/2013 do Dsei Maranhão 

(25014.007441/2016-95): SISTCE* nº 14966 - – valor do dano R$ 2.637.394,76 (dois milhões, 

seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) 

4) Relatório de Auditoria do DENASUS nº 15927 - Contrato 13/2013 do Dsei Litoral Sul 

(25005.000629/2016-14): SISTCE* nº 13133 - – valor do dano R$ 7.341.495,72 (sete milhões, 

trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) 

5) Relatório de Auditoria do DENASUS nº 15301 - Contrato 14/2013 DSEI Alagoas 

(25020.002053/2016-23): SISTCE* nº 13302 – valor do dano R$ 1.732.043,01 (um milhão, 

setecentos e trinta e dois mil, quarenta e três reais e um centavo) 

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. Sendo 

assim, essas informações foram solicitadas aos DSEIs e, resumidamente, estes informaram que 

seguem a conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações, conforme Lei nº 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 

Subunidade 

Responsáveis 

Vigilância em Saúde 

Conjunto de ações de Vigilância em Saúde Indígena, 

coordenadas com as demais ações e serviços 

desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde 

(SUS), para garantir a integralidade da atenção primária 

à saúde da população indígena. Essas ações envolvem 

práticas e processos de trabalho visando à vigilância da 

situação de saúde da população indígena, à detecção 

oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta 

às emergências de saúde, a vigilância, prevenção e 

controle dos agravos e das doenças e à promoção da 

saúde dos povos indígenas. 

1. Crianças menores de 5 anos com acompanhamento 

alimentar e nutricional  realizado; 

2. Gestantes com acompanhamento alimentar e 

nutricional realizado; 

3. Gestantes com 4 consultas ou mais de pré-natal;  

4. Óbitos materno investigados; 

5. Óbitos infantis investigados; 

6. Crianças menores de 5 anos com esquema vacinal 

completo, de acordo com o calendário indígena de 

vacinação; 

7. Redução da taxa de suicídio na população indígena 

nos 16 DSEI com maior incidência; 

8. Cobertura da população indígena com primeira 

consulta odontológica programática realizada; 

9. Redução da Incidência Parasitária Anual de 

Malária na área indígena da região amazônica; 

10. Redução do Coeficiente de Incidência de 

Tuberculose na População Indígena; 

11. Crianças indígenas menores de 01 ano com acesso 

às consultas preconizadas de Crescimento e 

Desenvolvimento. 

População 

indígena 

residente nos 

territórios de 

abrangência 

dos 34 DSEI 

DASI 

Gestão das Ações de Saúde 

Indígena 

Ações de saúde indígena referentes à gestão das entradas 

das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena em 

área, organização do trabalho dessas Equipes e dos 

trabalhadores das DIASI dos DSEI, o que se materializa 

no quantitativo e na qualidade dos atendimentos 

realizados pelos profissionais de saúde indígena. 

Atendimentos de saúde no âmbito da atenção 

primária à saúde indígena. 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 

Clientes 

Subunidade 

Responsáveis 

Qualificação da Atenção 

Diferenciada à Saúde 

Indígena 

Conjunto de ações para a promoção da atenção 

diferenciada aos povos indígenas, que inclui a 

articulação de saberes para a promoção das medicinas 

tradicionais indígenas e a construção de estratégias 

específicas para Atenção à saúde dos  Povos Indígenas 

Isolados e de Recente Contato. 

. 

1. Oficina de troca de experiências sobre Atenção à 

Saúde de Povos Indígenas Isolados e de Recente 

Contato junto à Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA);  

2. Plano de Contingência para Situações de Contato 

do DSEI Guamá Tocantins e DSEI Vale do Javari; 

3. Oficina de qualificação dos profissionais da Casai 

Boa Vista para atenção aos Povos Indígenas 

Isolados e de Recente Contato; 

4. Estratégias e Diretrizes para fortalecimento e 

promoção da articulação de saberes e medicinas 

tradicionais indígenas construída. 

População 

indígena 

residente nos 

territórios de 

abrangência 

dos 34 DSEI 

DASI 

Articulação Interfederativa 

Conjunto de ações para promoção da articulação 

interfederativa por meio de estratégias para qualificação 

e ampliação da atenção no âmbito das redes de média e 

alta complexidade. 

1. Portaria 2.663/2017 que redefine os critérios para 

adesão ao Incentivo para Atenção Especializada 

aos Povos Indígenas (IAE-PI) publicada;  

2.  Oficinas locais/regionais nos DSEI para 

implantação do protocolo de acesso nas CASAI;  

3.  VIII Oficina do Projeto de Apoio da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena;  

4. Oficinas locais/regionais de qualificação dos 

profissionais dos DSEI para inserção dos 

estabelecimentos de saúde indígena no SCNES;  

5.  Acompanhamento e qualificação dos projetos de 

construção das CASAI; 

6.  Portaria nº 1.317, de 3 de agosto de 2017 que 

adequa o registro das informações relativas a 

estabelecimentos que realizam ações de Atenção à 

Saúde para populações Indígenas no CNES 

publicada pela SAS com apoio técnico e 

articulação da SESAI. 

Informações Complementares: 

Os principais parceiros para execução dos macroprocessos acima: Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS); Secretaria de Vigilância e Saúde (SVS) e 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).  

 

 

 



156 

 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 

Clientes 

Subunidade 

Responsáveis 

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. 

Elaboração das diretrizes para as ações de saneamento 

ambiental e edificações a partir das necessidades dos 

DSEI. 

Normas, orientativos, cartilhas e outros documentos 

referenciais. 
DSEI 

DSESI 

DASI 

Apoio aos DSEI, em caráter suplementar, na elaboração 

de projetos técnicos de saneamento ambiental e de 

estabelecimentos de saúde. 

Projetos técnicos de arquitetura, engenharia e 

geologia. 
DSEI 

DSESI 

Monitoramento, avaliação e assessoramento dos DSEI na 

contratação, fiscalização e acompanhamento da execução 

de obras e serviços de saneamento ambiental e 

estabelecimentos de saúde. 

Obras de saneamento e edificações 
População 

Indígena 

Análise dos projetos de Sistemas de Abastecimento de 

Água, Melhorias Sanitárias Domiciliares e edificações de 

saúde elaborados pelos DSEI. 

Pareceres Técnicos DSEI 

Análise dos processos de manutenção predial e de 

sistemas de abastecimento de água. 

Contratação de empresa especializada para execução 

da manutenção dos estabelecimentos de saúde e dos 

sistemas de abastecimento de água, bem como a 

aquisição de materiais e insumos para realização 

destes serviços pelas equipes do DSEI. 

DSEI 

Monitoramento e avaliação das ações de hidrogeologia 

voltadas para o abastecimento de água nas aldeias 

indígenas. 

Projetos e documentos técnicos DSEI 

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 e nas atividades de manejo dos resíduos 

sólidos gerados nas aldeias. 

Garantia da distribuição de água potável e do 

adequado manejo dos resíduos sólidos gerados nas 

aldeias População 

Indígena 

Planejamento e supervisão das ações de educação em 

saúde indígena relacionadas com a área de saneamento.  
Projetos de Educação Ambiental 

Planejamento e acompanhamento dos processos para 

desenvolvimento e execução de capacitações nas áreas 

de saneamento ambiental e saúde pública, arquitetura e 

engenharia. 

Cursos/capacitação 

Profissionais 

do DSEI e 

DSESI 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 

Clientes 

Subunidade 

Responsáveis 

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* 

Proposição de melhorias nos sistemas de informação de 

saneamento ambiental e edificações de saúde dos DSEI. 
Gestão da informação DSEI 

DSESI e 

DGESI 

Encaminhamento das informações e elaboração de 

pareceres técnicos referentes a questionamentos de 

outros órgãos, entidades civis ou cidadãos. 

Expedição de documentos que subsidiam o gabinete 

junto aos órgãos de controle e outras entidades 

públicas e privadas. 

GAB/SESAI  

DSESI 

Articulação e discussão com outros órgãos e entidades as 

ações de saneamento ambiental e edificações que afetam 

áreas indígenas. 

Representação em comitês técnicos, grupos de 

trabalho, comissões e outros espaços onde haja 

discussões sobre saneamento ambiental e edificações. 

FUNAI, 

MMA 

ANVISA 

MDS 

FUNASA 

Desenvolvimento de 

propostas para saneamento 

ambiental e 

estabelecimentos de saúde 

indígena  

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. 

Especialistas contratados (pessoas físicas ou 

jurídicas) para desenvolvimento de documentos e 

projetos específicos relacionados aos temas de 

saneamento ambiental e edificações. 

DSEI 

Parcerias com Instituições 

públicas e privadas, para 

beneficiamento das 

comunidades, por meio de 

ampliação de metas de 

planejamento ou medidas de 

compensação** 

Acompanhamento e apoio a outros órgãos no 

cumprimento de metas quando houver orçamento para 

beneficiamento de áreas indígenas. 

Elaboração de projetos, execução de obras, gestão de 

informação, dentre outros serviços.  

População 

indígena 

Acompanhamento e apoiar as instituições privadas que 

possuem orçamento para beneficiamento de áreas 

indígenas como medida compensatória. 

Elaboração de projetos, execução de obras, gestão de 

informação, dentre outros serviços. 

População 

indígena 

Informações Complementares: 

* Macroprocesso conduzido em parceria com a FUNAI, Ministério do Meio Ambiente (MMA), ANVISA, Ministério do Dsenvolvimento Social (MDS) e FUNASA.  

**Macroprocesso conduzida em parceria com o Ministério da Integração (MI), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), DNIT, e as Usinas Hidrelétrica Belo Monte, Jirau, 

São Manoel e Teles Pires.  
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 

Clientes 

Subunidade 

Responsáveis 

Gestão da infraestrutura de 

tecnologia da informação 

Provimento de infraestrutura tecnológica aos 

estabelecimento de saúde indígena, incluindo os DSEI, 

Polos Base e CASAI. Envolve vários grupos de processos 

relacionados ao monitoramento, planejamento da 

necessidade, contratação de bens e serviços e articulação 

com parceiros internos e externos. 

Computadores, serviços de internet, cabeamento 

estruturado e ativos de rede, além do provimento de 

suporte de TI. 

DSEI, 

CONDISI, 

Conselhos 

Locais e 

População 

Indígena 

DGESI 

Gestão da logística de 

transportes 

Provimento de logística adequada de transportes, com o 

objetivo de viabilizar a atuação dos distritos na atenção à 

saúde indígena e saneamento ambiental. Trata-se do 

serviço de logística para o transporte das equipes 

multidisciplinares de saúde indígena; dos insumos e 

equipamentos; das equipes de saneamento ambiental; dos 

pacientes indígenas, que podem necessitar de transporte 

no caso de urgências e emergências ou para tratamento de 

saúde em estabelecimento fora da aldeia; e para o 

deslocamento dos conselheiros indígenas dos conselhos 

locais e CONDISI, instâncias do controle social do 

SasuSUS. Entende-se como principal processo a 

elaboração do plano de transportes para os DSEI. A partir 

do plano de transportes é possível prever a necessidade 

nas ações realizadas pelos DSEI, a fim de justificar a 

contratação para a área de transportes. 

Aquisição de barcos e veículos, locação de veículos 

com ou sem motorista, contratação de horas-vôo, 

serviços de fornecimento de combustível, entre 

outros. 

Gestão da comunicação 

radiofônica e da telefonia 

satelital 

Provimento de serviços adequados de comunicação. Os 

planos de comunicação tem o foco na comunicação de 

voz, especificamente a radiofonia e telefonia satelital. A 

radiofonia e telefonia satelital são destinadas às 

localidades que não dispõe de outro tipo de comunicação, 

sendo essa uma característica presente na saúde indígena. 

Serviços e equpamentos de comunicação radiofônica 

e/ou telefonia satelital (tefones, rádios e outros 

equipamentos). 

Gestão de equipamentos e 

insumos estratégicos em 

saúde 

Provimento, de acordo com a necessidade de cada DSEI, 

de medicamentos, materiais médico-hospitalares e 

insumos odontológicos.  

Provimento dos equipamentos de saúde para as unidades 

da SESAI que possuem atendimento de saúde, além de 

equipamentos móveis para as equipes. Trata-se de 

equipamentos odontológicos, equipamentos médico-

assistenciais e o serviço de manutenção para o seu 

funcionamento adequado.  

medicamentos, materiais médico-hospitalares, 

insumos odontológicos, equipamentos odontológicos, 

equipamentos médico-assistenciais e serviços de 

manutenção. 

População 

indígena, 

DSEI 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 

Clientes 

Subunidade 

Responsáveis 

Gestão do Patrimônio 

Gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário. Permite o 

registro do material permanente, viabilizando a previsão 

de troca e de necessidade de manutenção. Quanto aos 

imóveis, é possível realizar o acompanhamento dos 

registros contábeis. Para execução deste macroprocesso, 

foi criada comissão da SESAI para apoio nas atividades 

de patrimônio (Portaria SESAI de 06 de novembro de 

2017, publicada no Boletim de Serviço do MS no dia 

06/11/2017). Este macroprocesso se relaciona com o de 

gestão da informação, já que há necessidade de 

implantação da utilização de sistemas como o SPIUnet e 

SIPAT. 

Manutenção adequada de imóveis e material 

permanente 

População 

indígena, 

DSEI, CASAI 

e Polos Base 

DGESI 

Gestão da informação Este macroprocesso inclui diversos grupos de processos 

que vão desde o levantamento da necessidade de criação 

de sistema de informação até a sua efetiva implantação, 

passando pelo desenvolvimento de sistemas e de painéis 

gerenciais. Destina-se à sistematização das informações 

necessárias ao planejamento das ações da SESAI. A 

informação sistematizada permite melhorias na qualidade 

das informações, como a padronização das informações, 

o registro do histórico das informações, a possibilidade 

de acesso aos dados por aplicação na Web, entre outros. 

O foco deste macroprocesso finalístico é o 

desenvolvimento e implementação dos sistemas 

relacionados a diferentes áreas de conhecimento que 

permeiam as atividades da SESAI, tais como os 

sistemas: 

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 

(SIASI); 

Sistema de Administração de Recursos Humanos da 

SESAI (SESAI-RH); 

Sistema de Geoinformação da Saúde Indígena (GEOSI);  
Sistema de Patrimônio do Ministério da Saúde (SIPAT); 

Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica 

(Horus).  Os sistemas serão melhor demonstrados no 

subitem 5.3.1 deste relatório de gestão. 

Serviços e produtos relacionados ao desenvolvimento 

e implementação dos Sistemas SIASI, SESAI-RH, 

GEOSI, SIPAT e HORUS 

 

 

População 

indígena, 

DSEI, DASI, 

DSESI, 

Gabinete e 

CGPO 

DGESI 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 

Clientes 

Subunidade 

Responsáveis 

Fortalecimento do Controle 

Social no Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena. 

Apoio às reuniões de Conselhos Locais de Saúde 

Indígena (CLSI), Conselhos Distritais de Saúde Indígena 

(CONDISI) e Fórum de Presidentes de CONDISI;  

Apoio às capacitações/qualificações de conselheiros de 

saúde indígena;  

Atividades relacionadas com a ouvidoria estruturada; 

Atividades nos Grupos de Trabalho (GT) para revisão e 

atualização da Politicia Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas (PNASPI) e proposta de modelo de 

contratação da força trabalho e melhoria da atenção à 

saúde indígena. 

Reuniões;  

Capacitações/qualificações;  

Ouvidoria ativa;  

PNASPI revisada;  

Relatório Final com a proposta de modelo de 

contratação da força de trabalho e melhoria de 

atenção à saúde indígena. 

  

Conselheiros, 

trabalhadores, 

gestores e/ou 

prestadores de 

serviços da 

saúde 

indígena, 

lideranças, 

organizações 

indígenas e 

indigenistas e 

Sindicato dos 

Profissionais e 

Trabalhadores 

da Saúde 

Indígena. 

Assessoria de 

Controle 

Social / GAB 

 

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

Informações Complementares: 

Como parceiros internos ao DGESI para a consecução dos resultados estratégicos, podem ser identificados o Departamento de Saneamento e Edificações da Saúde Indígena 

(DSESI/SESAI/MS), o Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI/SESAI/MS), o Gabinete da Secretaria Especial de Saúde Indígena (GAB/SESAI/MS), a Coordenação-

Geral de Planejamento e Orçamento da SESAI (CGPO/SESAI), a Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA/SE/MS), o Departamento de Logística em Saúde 

(DLOG/SE/MS), o Departamento de Informática do Ministério da Saúde (DATASUS/SE/MS), o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 

(DAF/SCTIE/MS), a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS) e o Ministro da Saúde, além de outras secretarias do Ministério da Saúde, em questões pontuais. 

Como parceiros externos, podem ser listados todos os fornecedores dos contratos de prestação de serviços e aquisição de bens firmados para atendimento da população abrangida 

pelos DSEIs, sendo destacados aqui, principalmente, os fornecedores das contratações realizadas pelo nível central, que são: Empresa contratada que presta serviço de fornecimento 

de combustível: “Ticket Soluções HDFGT S.A”; Empresas de locação de veículos: “Aliança Transporte de Passageiros e Turismo LTDA”, “Egel Locação de Veículos LTDA”, 

“Poty Rent a Car LTDA” e “Intercept LTDA”; Empresas contratadas pelo DATASUS como fábrica de software: “CTIS TECNOLOGIA S/A” e “CAST INFORMÁTICA S/A”; 

Empresas contratadas pelo DATASUS para fornecimento do serviço de internet (Consórcio): “Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A”, “Oi S/A”, “Claro S/A” e “Telemar 

Norte Leste S/A”; Empresas de aquisição de veículos: “EMPORIUM CONSTRUTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA” e “HPE Automóveis do Brasil LTDA”; Empresas 

para aquisição de insumos odontológicos: “D&D Produtos de Higiene e Limpeza EIRELI-ME”, “Dental Cremer LTDA”; “Elisvandia Matos Donini – ME” e “Icefresh Indústria e 

Comércio do Brasil – LTDA”. Quanto à aquisição de medicamentos pelo nível central da SESAI, atualmente existem em torno de 40 empresas, entre distribuidores e fabricantes, 

que possuem registro de preços e foram contratadas para fornecimento de medicamentos à SESAI. Nos DSEI, ao final de 2017, haviam mais de 1000 contratos vigentes, 

correspondendo a uma grande quantidade de parceiros externos.  

Além isso, também podem ser listados como parceiros externos, para a área de gestão da informação, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), quanto aos dados demográficos dos indígenas 
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ANEXO II 

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 

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 

2014 Limpeza e Higiene 09.198.704/0001-95 13/01/2018 13/01/2019 Fundamental P 

2014 Vigilância Ostensiva 11.179.264/0007-66 12/11/2017 12/11/2018 Médio P 

2016 Limpeza e Higiene 10.665.003/0001-06 20/06/2017 20/06/2018 Fundamental P 

2016 Limpeza e Higiene 11.687.760/0001-35 20/06/2017 20/06/2018 Fundamental P 

2017 Limpeza e Higiene 08.398.304/0001-60 16/02/2017 16/02/2018 Fundamental A 

2017 Vigilância Ostensiva 02.826.414/0001-08 07/06/2017 06/12/2017 Médio E 

2017 Limpeza e Higiene 11.687.760/0001-35 01/11/2017 29/05/2018 Fundamental A 

2017 Vigilância Ostensiva 02.826.414/0001-08 07/12/2017 07/12/2018 Médio A 

       

Fonte: SELOG / DSEI AL SE 

Unidade Contratante  

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO RIO NEGRO/AM 

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  

2017 
Prestação de Serviço de Higiene e Conservação NUP: 

25035000063-2017/46 

Ronaldo de Souza Bonta ME 

CNPJ: 18.319.091/0001-98 
03/04/2017 02/04/2018 Primeiro Grau A 

2017 
Prestação de Serviço de Higiene e Conservação NUP: 

2535000064-2017/91 

Ronaldo de Souza Bonta ME 

CNPJ: 18.319.091/0001-98 
03/04/2017 02/04/2018 Primeiro Grau A 

    Fonte: SELOG DSEI Alto Rio Negro 
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Unidade Contratante  

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO PURUS 

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  

002/2015 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA 

 

13993675/0001-20 E J RODRIGUES EMPREENDIMENTOS LTDA- 

ME 

23/02/2017 

 

23/02/2018 

 
Fundamental  V 

015/2015  

 

VIGILÂNCIA 

 
09228233/0001-10 ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA LTDA. 

24/08/2017 

 

24/08/2018 

 
Fundamental V 

016/2015  

 

VIGILÂNCIA 

 
09228233/0002-00 ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA LTDA 

24/08/2017 

 

24/08/2018 

 
Fundamental V 

003/2016  

 

SERVIÇO DE LIMPEZA 

 
13286217/0001- 51 D.S.MAIA LIMA-ME 

20/05/2017 

 

20/05/2018 

 
Fundamental V 

004/2016 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA 

 
13913045/0001-07  K & A COMERCIO E SERVIÇOS - EIRRELI-ME 

20/05/2017 

 

20/05/2018 

 
Fundamental V 

17/2012 SERVIÇO DE LIMPEZA 13413559/0001-95 GRUPO STATUS LTDA - ME 10/12/2012 10/12/2017 Fundamental E 

Fonte:  DSEI ALTO RIO PURUS 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões 

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 

13/2012 Limpeza e higiene 10.969.189/0001-89 10/02/2012 09/02/2017 Ensino Fundamental E 

02/2017 Limpeza e higiene 18.319.091/0001-98 31/03/2017 30/11/2017 Ensino Fundamental E 

03/2017 Limpeza e higiene 18.319.091/0001-98 31/03/2017 30/11/2017 Ensino Fundamental E 

08/2017 Limpeza e higiene 18.319.091/0001-98 20/11/2017 19/11/2018 Ensino Fundamental A 

03/2014 Vigilância Ostensiva 07.030.464/0001-90 10/04/2014 08/04/2018 Ensino Fundamental P 

Fonte: SIASG (2017) 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO CEARÁ 

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 

2012 

Serviços continuados de limpeza e conservação, de 

cozinheiro e ajudante de cozinheiro para atender a 

CASAI/CE. - Contrato nº 13/2012 

L&S Soluções em Serviços de Limpeza 

LTDA – ME. - CNPJ 14.828.536/0001-04 
12/11/2012 10/11/2017 F E 

2013 
Serviços continuados de vigilância armada e desarmada para 

atender a Sede do DSEI/CE. - Contrato nº 12/2013 

MISPA Segurança LTDA. CNPJ 

13.167.893/00001-06 
15/05/2013 13/05/2017 F E 

2013 
Serviços continuados de limpeza e conservação para atender 

a Sede do DSEI/CE. - Contrato nº 27/2013 

L&S Soluções em Serviços de Limpeza 

LTDA – ME. - CNPJ 14.828.536/0001-04 
10/09/2013 31/12/2017 F E 

2015 

Serviços continuados de limpeza e conservação, para atender 

os Polos Base de Caucaia, Maracanaú e Itarema. 

Contrato nº 04/2015 

L&S Soluções em Serviços de Limpeza 

LTDA – ME. - CNPJ 14.828.536/0001-04 
06/04/2015 06/04/2018 F P 

2015 

Serviços continuados de limpeza e conservação, para atender 

o Polo Base de Aquiraz.   

Contrato nº 05/2015 

SERVAL Serviços e Limpeza LTDA. - 

CNPJ 07.360.290/0001-23 
06/04/2015 06/04/2018 F P 

2017 

Serviços continuados de vigilância desarmada noturna para 

atender a Sede do DSEI/CE, CASAI/CE e Polos Base de 

Caucaia, Maracanaú, Aquiraz e Itarema. - Contrato nº 

05/2017 

DFE Segurança Especializada EIRELI – 

EPP. CNPJ 08.617.414/0001-76 
18/05/2017 18/05/2018 F A 

2017 
Serviços continuados de vigilância desarmada diurna para 

atender a Sede do DSEI/CE. - Contrato nº 08/2017 

PERES Serviços de Segurança LTDA. 

CNPJ 07.917.508/0001-06 
01/11/2017 31/10/2018 F A 

Fonte: SIASG e Planilha de Acompanhamento da Gestão de Contratos – DSEI/SELOG/CE 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI/CUIABÁ) 

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 

2016 
Prestação de Serviço de Limpeza, Asseio e 

Conservação (Tangará da Serra e Região) 

Limpemaq Conservação e 

Limpeza Eireli-EPP            

CNPJ: 84.646.405/0001-91 

01/09/2017 31/08/2017 

24 – Serviços de Limpeza, asseio e 

conservação nas dependências da CASAI 

Tangará da Serra, Polos Base e Postos de 

Saúde. 

Ativo 

Prorrogado 

(P) 

2016 
Prestação de Serviço de Limpeza, Asseio e 

Conservação (Brasnorte  e Região) 

Limpemaq Conservação e 

Limpeza Eireli-EPP            

CNPJ: 84.646.405/0001-91 

01/09/2017 31/08/2017 

25 – Serviços de Limpeza, asseio e 

conservação nas dependências da CASAI 

Brasnorte, Polos Base e Postos de Saúde. 

Ativo 

Prorrogado 

(P) 

2016 
Prestação de Serviço de Limpeza, Asseio e 

Conservação (Cuiabá e Rondonópolis) 

Elza Ferreira dos Santos 

EPP             

CNPJ: 03.205.040/0001-68 

01/09/2017 31/08/2017 

23 – Serviços de Limpeza, asseio e 

conservação nas dependências da Sede do 

DSEI/Cuiabá, CASAI’s, Polos Base e 

Postos de Saúde. 

Ativo 

Prorrogado 

(P) 

2015 Prestação de Serviço de Vigilância Desarmada  

MJB Comércio de 

Equipamentos Ltda                      

CNPJ: 06.236.934/0001-03                          

09/11/2017 13/06/2018 
24 – Serviço de Vigilância Desarmada no 

período, sábado, domingo e feriados. 

Ativo 

Prorrogado  

(P) 

 Fonte: DSEI Cuiabá, SELOG (referência 2017) 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins 

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 

2013 
Vigilância Armada – Polos e CASAIs – Santarém e 

Oriximiná 

Polo Segurança Especializada 

Ltda 

CNPJ: 02.650.833/0001-23 

10/2013 10/2018 Fundamental/Médio Ativo 

2014 Limpeza e Conservação – DSEI, Polos e Casais 

SERNAV – Serviços e 

Navegação Ltda 

CNPJ: 22.939.649/0001-05 

11/2014 04/2018 Fundamental Ativo 

2016 

Vigilância Desarmada – Polos de Tucurui, Paragominas, 

Capitão Poço, Tomé Açu, Sede DSEI, Casai de 

Paragominas e Casai Icoaraci. 

Polo Segurança Especializada 

Ltda 

CNPJ: 02.650.833/0001-23 

06/2016 12/2016 Fundamental/Médio 

Encerrado 

(Pago por 

Indenização) 

Fonte: DSEI Guamá-Tocantins 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó do Pará  

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 

2013 
Serviços de Limpeza e Conservação 

Redenção e Santana do Araguaia 

JPR - Serviços Especializados 

Ltda. CNPJ: 08.087.568/0001-01 
12/2013 12/2018 

 

Fundamental 
Ativo 

2013 
Serviços de Limpeza e Conservação CASAI de 

Redenção, Ourlandia e São Felix do Xingu e Tucumã. 

AMF – Locação e Serviços Ltda 

– ME CNPJ: 10.488.859/0001-45 
12/2013 12/2018 Fundamental Ativo 

2013 
Vigilância Orgânica Armada – Sede do Dsei, CASAI’s e 

Polos Base. 

Pólo Segurança Especializada 

Ltda. CNPJ: 02.650.833/0001-23 
12/2013 12/2018 Fundamental/Médio Ativo 

2015 
Vigilância Orgânica Armada CASAI de Santana do 

Araguaia/PA 

Pólo Segurança Especializada 

Ltda. CNPJ: 02.650.833/0001-23 
04/2015 04/2018 Fundamental/Médio Ativo 

Fonte: DSEI KAYAPÓ DO PARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul 

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 

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 05/02/2018 - P 

03/2013 Limpeza 09.628.278/0001-82 04/02/2013 03/02/2018 - P 

 

Fonte: Controle interno de contratos e atas de registro de preços vigentes DSEI Interior Sul 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima 

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 

012/2012 VIGILÂNCIA 

02.692.187/0001-67 

UNION SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSPORTE 

DE VA  

12/08/2016 11/08/2017  Ensino Fundamental 
Encerrado

  

006/2015  SERVIÇO DE LIMPEZA 05.567.810/0001-48  FENIX SERVICOS DE APOIO 22/05/2017 21/05/2018  Ensino Fundamental  Ativo 

013/2017 VIGILÂNCIA 
02.692.187/0001-67 UNION SECURITY SERVICOS DE -

SEGURANCA E TRANSPORTE DE VA 
06/11/2017 05/11/2018 

Ensino Médio 

Completo  
Ativo  

Fonte: SELOG/DSEI/LRR 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Maranhão 

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 

014/2012 SERVIÇO DE LIMPEZA 
13.519.211/0001-87 -  CSG CONSERVACAO E 

SERVICOS GERAIS-LTDA - ME  
05/11/2017 04/11/2018 Fundamental VIGENTE 

018/2014 SERVIÇO DE LIMPEZA 
11.873.594/0001-61 -   ARE SERVICOS LTDA 

– ME 
13/05/2017 12/05/2018 Fundamental VIGENTE 

014/2014 SERVIÇO DE LIMPEZA 
11.873.594/0001-61 - ARE SERVICOS LTDA – 

ME 
13/05/2017 12/05/2018 Fundamental VIGENTE 

015/2014 SERVIÇO DE LIMPEZA 
11.873.594/0001-61 -  ARE SERVICOS LTDA. 

– ME 
13/05/2017 12/05/2018 Fundamental VIGENTE 

017/2014 SERVIÇO DE LIMPEZA 
11.873.594/0001-61 -  ARE SERVICOS LTDA - 

ME 
13/05/2017 12/05/2018 Fundamental VIGENTE 

016/2014 SERVIÇO DE LIMPEZA 
11.873.594/0001-61 - ARE SERVICOS LTDA - 

ME 
13/05/2017 12/05/2018 Fundamental VIGENTE 

019/2014 SERVIÇO DE LIMPEZA 
11.873.594/0001-61 - ARE SERVICOS LTDA. - 

ME 
13/05/2017 12/05/2018 Fundamental VIGENTE 

020/2014 SERVIÇO DE LIMPEZA 
11.873.594/0001-61 -  ARE SERVICOS LTDA. 

- ME 
13/05/2017 12/05/2018 Fundamental VIGENTE 
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021/2014 SERVIÇO DE LIMPEZA 
08.611.082/0001-12 - IGOR A. AGUIAR 

COMERCIO E SERVICOSME 
13/05/2016 12/05/2017 Fundamental ENCERRADO 

011/2015 VIGILÂNCIA 
11.393.595/0002-90 - NORCIA VIGILANCIA 

PATRIMONIAL EIRELI - ME. 
27/04/2017 26/04/2018 Fundamental VIGENTE 

008/2015  VIGILÂNCIA 
11.029.232/0001-99 -  S H VIGILANCIA E 

SEGURANCA LTDA – EPP 
01/05/2017 30/04/2018 Fundamental VIGENTE 

004/2016 VIGILÂNCIA 
11.393.595/0002-90 -  NORCIA VIGILANCIA 

PATRIMONIAL EIRELI - ME 
19/04/2017 18/04/2018 Fundamental VIGENTE 

013/2016  SERVIÇO DE LIMPEZA 
11.873.594/0001-61 - ARE SERVIÇOS LTDA - 

ME 
01/11/2017 31/10/2018 Fundamental VIGENTE 

007/2016  VIGILÂNCIA 
08.644.690/0001-23 - CET - SEG 

SEGURANÇA ARMADA LTDA 
12/10/2017 11/10/2018 Fundamental VIGENTE 

003/2017 SERVIÇO DE LIMPEZA 

09.107.461/0001-32 - SERVICELINE 

COMERCIO E SERVICOS -

ESPECIALIZADOS LTDA - ME 

16/02/2017 15/02/2018 Fundamental VIGENTE 

001/2012 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
11.873.594/0001-61 - ARE SERVIÇOS LTDA – 

ME 
02/04/2017 01/04/2018 Fundamental VIGENTE 

Fonte: SELOG DSEI MA 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Minas Gerais e Espírito Santo 

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 

2015 Vigilância desarmada no Espírito Santo 
Star Vigilância e Segurança Ltda. 

CNPJ 07.400.941/0001-61 

 

03/02/2017 

 

03/02/2018 

 

Ensino fundamental 

 

Ativo 

2015 
Vigilância 

desarmada em Minas Gerais. 

Ala Segurança Ltda. 

CNPJ 14.428.415/0001-75 

 

17/02/2017 

 

17/02/2018 

 

Ensino fundamental 

 

Ativo 

2017 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro em Minas Gerais. 

CAPE Incorporadora de Serviço 

Ltda. CNPJ 15.517/0001-93 
15/12/2017 30/06/2018 Ensino fundamental Ativo 

2017 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro em Minas Gerais. 

Compliance Empreendimentos e 

Serviços Ltda –ME CNPJ 

11.345.107/0001-98 

29/03/2017 24/09/2017 Ensino fundamental Encerrado 

2016 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro em Minas Gerais. 

Compliance Empreendimentos 

Ltda – ME CNPJ 

11.345.107/0001-93 

05/10/2017 04/10/2018 Ensino fundamental Ativo 
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2016 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro em Minas Gerais. 

Lapac Serviços Ltda CNPJ 

11.146580/0001-46 
28/09/2016 28/09/2017 Ensino fundamental Encerrado 

2015 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro em MG. 

Perphil Serviços Especiais Eireli 

CNPJ 04.712.320/0001-25 
28/09/2017 28/09/2018 Ensino fundamental Ativo 

2015 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro no Espírito Santo 

Resolve Serviços Especiais Ltda 

CNPJ 13.575.475/0001-58 
28/09/2017 28/09/2018 Ensino fundamental Ativo 

2015 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro em Minas Gerais. 

Sete Satélite Serviços 

Terceirizados Ltda CNPJ 

05.233.652/0001-90 

28/09/2016 28/09/2017 Ensino fundamental Encerrado 

2016 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro em Minas Gerais. 

Soluções Looping Ltda –Me CNPJ 

13.237.931/0001-50 
28/09/2017 28/09/2018 Ensino fundamental Ativo 

2015 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro em Minas Gerais. 

Soluções Looping Ltda –Me CNPJ 

13.237.931/0001-50 
28/09/2017 28/09/2018 Ensino fundamental Ativo 

2016 
Prestação de serviços de limpeza e conservação, 

cozinheiro e capineiro em Minas Gerais. 

Appa Serviços Temporários E 

Efetivos Ltda CNPJ 

05.969.071/0001-10 

29/09/2016 28/03/2017 Ensino fundamental Encerrado 

Fonte: SIASG 2017 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS - DSEI MRP - UASG:257028 

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 

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 

farmácia, almoxarifado e flutuante, durante todo o período de funcionamento, 

conforme condições e especificações contidas no termo de referência. 

10.969.189/0001-89 09/02/2017 08/02/2018 F P 
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2014 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços não armada, em 

regime de plantão 12x36 horas diurnas e noturnas, visando atender às necessidades 

do distrito sanitário especial indígena MÉDIO RIO PURUS/AM, especificamente 

na sede do DSEI, nas casas de apoio à saúde do índio nos municípios DE 

LÁBREA/AM E TAPAUÁ/AM E FLUTUANTE 

63.724.470/0001-18 01/12/2017 01/12/2018 M P 

Fonte: SELOG/DSEI MRP/2018 

Unidade Contratante 

Nome:  Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul - DSEI/MS 

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 

N° 16/2012 
Prestação de serviços terceirizados de limpeza, 

conservação e higienização 
02.401.411/0001-14 20/09/2012 19/09/2018 F 

Ativo 

Prorrogado 

N° 08/2016 Prestação de serviços de Porteiro 24h 12.656.408/0001-03 01/10/2016 30/09/2018 F 
Ativo 

Prorrogado 

Fonte: Selog/Dsei/MS 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PARINTINS 

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 

2012 Serviço de limpeza e conservação 
Adserviços Comercio de Produtos 

(10.969.189/0001-89) 
10/02/2016 09/02/2017 

Fundamental 

Incompleto 
Em execução 

2015 Serviço de Segurança desarmada 
Amazon Security Ltda 

(04.718.633/0001-90) 
09/09/2016 08/09/2017 2º grau completo Em execução 

Fonte: SELOG/ DSEI-Parintins 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena – Pernambuco 

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 

2013 Vigilância Patrimonial 42.035.097/0002-07 09/12/2013 09/12/2018 Médio P 

2014 Limpeza e Conservação 09.181.545/0001-16 24/04/2014 24/04/2018 Fundamental P 

Fonte: Processos DSEI-PE nº 25059.000694/2013-63 e 25059.000695/2013-16 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena – Potiguara 

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 

2014 
Serviço de vigilância armada NOTURNA para atender as 

necessidades dos Polos Base de abrangência deste DSEI 
02.322.136/0001-43 05/02/2017 05/02/2018 Fundamental 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 02/05/2017 02/05/2018 Fundamental P 

2014 
Serviço de Limpeza e Conservação com fornecimento de 

equipamentos e materiais para atender ao Polo Base Marcação. 
08.243.787/0001-24 07/07/2017 07/07/2018 Fundamental 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 07/07/2017 07/07/2018 Fundamental P 

 Fonte: SELOG, DSEI Potiguara (2018) 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELHO/RO 

UG/Gestão: 257049 CNPJ: 00.394.544/0040-91 

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. 

Início Fim 

2017 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de vigilância desarmda para atender às 

necessidades da casai de Humaitá/AM, adstritas ao DSEI 

Porto Velho/RO. 

19.188.733/0001-20 PORTO SEGURO 

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA 

10/05/2017 09/05/2018 Médio Ativo 

2017 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de vigilância desarmada para atender às 

necessidades das CASAIs de Porto Velho, Guajará-Mirim, 

Jarú, Ji-Paraná e Alta Floresta adstritas ao DSEI Porto 

Velho/RO. 

10.760.842/0001-03 Imperial Vigilância 

& Segurança Privada Ltda 
10/05/2017 09/05/2018 Médio Ativo 

2016 

Contratação emergencial de vigilância desarmada para 

atender as necessidades dos pólos de Jaru e Alta Floresta e 

sede administrativa do DSEI Porto Velho/RO. 
Miguel e Marcedo Segurança Eletronica 

Ltda-ME - CNPJ Nº16.662.079/0001-79 
11/10/2017 14/04/2017 Médio Encerrado 

2015 

Contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de limpeza interna e externa higiene e 

conservação para atender as CASAIs e sede do DSEI 

Porto Velho/RO. Contrato nº 07/2015 

Razão Consultoria e Gestão Contabil  

02.758.847/0001-65 
04/09/2015 04/09/2018 Fundamental Ativo 

2017 

Contratação emergencial de empresa especializada na 

prestação de serviço de vigilância desarmada visando 

atender as necessidades dos pólos-base de Jarú/RO, Alta 

Floresta/RO, Casai de Porto Velho/RO e Sede 

administrativa do DSEI Porto Velho/RO. 

PROTEGE S/A PROTEÇÃO E 

TRANSPORTE DE VALORES 

43.035.146/0051-44 

10/04/2017 01/05/2017 Médio Encerrado 

Fonte:  DSEI PORTO VELHO   
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TOCANTINS 

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 

2012 Vigilância Armada 08805331000100 16/12/2012 16/01/2018 Nível Médio Encerrado 

2017 Vigilância Armada 08805331000100 17/01/2018 17/01/2019 Nível Médio Ativo 

2013 Limpeza CASAI de Araguaína 09384382000179 01/01/2013 01/07/2018 Nível Fundamental Ativo 

2015 Limpeza, Casai Gurupi 10512105000183 02/01/2014 02/01/2019 Nível Fundamental Ativo 

2017 Limpeza da sede do DSEI/TO 09384382000179 19/04/2017 19/04/2018 Nível Fundamental Ativo 

Fonte: SELOG/DSEI/ TO 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VILHENA 

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 

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 14/01/2019 Nível Fundamental 
Ativo 

Prorrogado 

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) 

10/07/2016 10/07/2018 Nível Médio 
Ativo 

Prorrogado 

01/2017 

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. 

S. S. SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS 

EIRELI – ME 

(17.745.728/0001-45) 

17/01/2017 17/01/2019 Nível Fundamental 
Ativo 

Prorrogado 

Fonte: GECON/SELOG/DSEI VILHENA-RO 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XINGU 

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 

003/2015 VIGILÂNCIA 04.731.108/0002-96  BLITZEM SEGURANCA LTDA 15/04/2017 15/04/2018 Fundamental  VIGENTE 

005/2017 

SERVIÇO DE LIMPEZA 
07.437.182/0001-01 MJB COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP 

01/03/2017 28/08/2017  ENCERRADO 

001/2018 
SERVIÇO DE LIMPEZA 

11.345.107/0001-98        COMPLIANCE  

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
08/01/2018 07/01/2019 Fundamental VIGENTE 

008/2017 
SERVIÇO DE LIMPEZA 08.753.425/0001-83 ETRC ACQUA RECUPERACAO 

AMBIENTAL LTDA - EPP 
18/05/2017 17/05/2018 Fundamental VIGENTE 

Fonte DSEI Xingú 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI 

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 

014/2011 

VIGILÂNCIA 02692187/0001-67  

 UNION SECURITY SERVICOS DE 

-SEGURANCA E TRANSPORTE DE 

VA 

25/12/2016 24/12/2017 MEDIO E 

002/2016 

SERVIÇO DE LIMPEZA 05567810/0001-48 

N D COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI - EPP 

02/03/2016 01/03/2017 FUNDAMENTAL E 

012/2016 

SERVIÇO DE LIMPEZA 04451516/0001-03  

EXTREMO NORTE SERVICOS DE 

LIMPEZA EIRELI - ME 

10/11/2017 09/11/2018 FUNDAMENTAL V 

Fonte: DSEI Yanomami 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ 

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 

04/2013 Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, incluindo 

maquinários, insumos e materiais à perfeita execução dos serviços, 

visando atender às necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena 

Alto Rio Juruá, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 

Termo de Referência e no Edital e seus anexos. 

LIMPEMAQ 

CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA LTDA 

CNPJ 84.646.405/0001-91 

07/05/2013 07/05/2017 Fundamental  Vencido – 

encerrado 

 

 

01/2017 Contratação de serviços de Vigilância Armada, que serão prestados nas 

condições estabelecidas no Projeto Básico. 

 ESTAÇÃO VIP 

SEGURANÇA PRIVADA 

EIRELI - CNPJ 

09.228.233/0001-10 

04/01/2017 03/03/2017 Fundamental  Emergencial 

60 (sessenta) 

dias – 

encerrado 

09/2013 Prestação de serviços continuados de Vigilância Desarmada, visando 

atender às necessidades do DSEI-ARJ, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência no Edital e seus 

anexos. 

INVIACRE SEGURANÇA 

LTDA. 

CNPJ 07.134.755/0001-28 

07/06/2013 07/06/2018 Fundamental Vigente 

 

04/2017 Contratação de serviços de Vigilância Desarmada para atender os Polos 

Base de Tarauacá, Feijó, Sede do DSEI-ARJ, e CASAI, que serão 

prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

ESTAÇÃO VIP 

SEGURANÇA PRIVADA 

EIRELI - CNPJ 

09.228.233/0001-10 

11/09/2017 11/03/2018 Fundamental  Emergencial 

180  

Fonte: SELOG/DSEI-ARJ 

Unidade Contratante: DSEI ARA 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia 

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 

2015 Limpeza e Higiene 84.646.405/0001-91 30.04.2015 29.04.2018 F A 

2016 Vigilância Ostensiva 12.283.174/0001-98 08.02.2016 07.02.2018 F A 

2016 Vigilância Ostensiva 12.283.174/0001-98 08.02.2016 07.02.2018 F P 

2016 Vigilância Ostensiva 12.283.174/0001-98 08.02.2016 08.03.2017 F A 

Fonte: Serviço de Recursos Logísticos – DSEI ARA planilha de contratos vigentes. 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Vale do Javari 

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 

011/2012 Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização dos 

Bens Móveis pertencentes ao DSEI-VAJ. 

06.958.583/0001-44  

 Maués Construções Comércio e 

Serviços Ltda.  

02/02/2016 01/02/2017 Nível fundamental Encerrado 

003/2014 Contratação de empresa especializada em Vigilância 

Armada 

07.030.464/0001-90  

Legítima Serviços de Proteção 

Segurança e Vigilância 

14/05/2016 13/05/2017 Nível fundamental 

Certificado de curso 

de vigilância 

Encerrado 

004/2017 Contratação de empresa especializada em Vigilância 

Armada 

09.406.386/0001-00 

Tawrus Segurança e Vigilância - EPP 

18/09/2017 17/09/2018 Nível fundamental 

Certificado de curso 

de vigilância 

Vigente 

005/2017 Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização dos 

Bens Móveis pertencentes ao DSEI-VAJ. 

11.345.107/0001-98 

Compliance Empreendimentos e 

Serviços Ltda. 

27/11/2017 26/11/2018 Nível fundamental Vigente 

Fonte: DSEI Vale do Javarí 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapo Mato Grosso 

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 

2016 Contratação de serviços de VIGILÂNCIA DESARMADA 

RONDAI 

SEGURANÇA  

10.398.803/0002-80 

07/03/2017 06/03/2018 Nível Médio 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 

12.680.681/0001-65 

25/11/2016 23/11/2018 Nível Médio A 

Fonte: SELOG DSEI Kaiapó MT 
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UNIDADE CONTRATANTE 

NOME: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - LITORAL SUL 

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 

2016 
Serviços de limpeza para atendimento das necessidades do Polo Base 

de Angra dos Reis / RJ 
12.589.220/0001-81 24/03/2016 12/04/2017 F (E) 

2016 Serviços de limpeza manutenção e conservação - Posto FARMÁCIA  07.304.936/0001-55 10/08/2016 09/08/2017 F (E) 

2016 
Serviços de limpeza manutenção e conservação - Polo Base 

Guarapuava 
12.589.220/0001-81 10/08/2016 09/08/2018 F (P) 

2016 Serviços de limpeza manutenção e conservação - Polo Base Paranaguá 07.304.936/0001-55 10/08/2016 09/08/2017 F (E) 

2016 
Serviços de limpeza manutenção e conservação - Aldeia 

Apucaraninha 
07.304.936/0001-55 10/08/2016 09/08/2017 F (E) 

2016 
Serviços de limpeza manutenção e conservação - Aldeia Barão de 

Antonina 
12.589.220/0001-81 10/08/2016 09/08/2018 F (P) 

2016 Serviços de limpeza manutenção e conservação - DSEI SEDE - PR 12.589.220/0001-81 10/08/2016 09/08/2018 F (P) 

2016 Serviços de limpeza manutenção e conservação - CASAI-PR 01.716.282/0001-90 03/09/2016 02/09/2018 F (P) 

2016 
Serviços de limpeza manutenção e conservação - Polo base Londrina e 

Aldeia São Jerônimo 
01.716.282/0001-90 03/09/2016 02/09/2018 F (P) 

2016 
Serviços de limpeza manutenção e conservação - Polo Base Santa 

Helena 
01.716.282/0001-90 03/09/2016 02/09/2018 F (P) 

2016 
Serviços de limpeza, manutenção e conservação, fornecimento de 

materiais, equip., ferramentas e utensílios: ESCRITÓRIO LOCAL -SP 
05.157.534/0001-40 20/10/2016 19/10/2017 F (E) 

2016 

Serviços de limpeza, manutenção e conservação, fornecimento de 

materiais, equip., ferramentas e utensílios: CASAI-SP, PB BAURU, 

PB PERUÍBE, PB MONGAGUÁ, PB REGISTRO, PB MIRACATU 

E PB UBATUBA. 

00.317.343/0001-84 21/10/2016 20/10/2018 F (P) 

2012 
Serviços de limpeza. Higiene e conservação nas Aldeias In dígenas 

Aldeinha, Bananal, Renascer, Nimuendajú, Vanuíre 
14.773.025/0001-32 05/11/2016 04/11/2017 F (E) 

2012 
Serviços de limpeza. Higiene e conservação nas Aldeias In dígenas 

Aldeinha, Bananal, Renascer, Nimuendajú, Vanuíre 
14.773.025/0001-32 05/11/2015 04/11/2017 F (E) 

2017 Limpeza prédial de PB Angra dos Reis - RJ 10.343.472/0001-09 12/06/2017 11/06/2018 F (A) 
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UNIDADE CONTRATANTE 

NOME: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA – MANAUS 

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 

2013 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS POLOS 

BASE DO DSEI MANAUS  

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

DA AMAZÔNIA LTDA-VISAM 

CNPJ:  

01/07/2017  30/06/2018  
Nível Fundamental 

e Nível Médio  
Vigente 

2015 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

PARA ATENDER OS POLOS BASE,CASAI MANAUS E 

SEDE DO DSEI MANAUS.  

ADA COMERCIO E SERVIÇOS 

GERAIS LTDA CNPJ: 

15.434.057/0001-76 

01/04/2017  31/03/2018  
Nível Fundamental  

 
Vigente 

2016  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

PARA ATENDER OS POLOS BASE DO DSEI MANAUS.  

RONALDO DE SOUZA BONTA 

ME CNPJ: 18.319.091/0001- 98  

 

1/07/2017 30/06/2018 
Nível Fundamental  

 
Vigente 

2016  

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O POLO BASE DE 

BORBA. 

RONALDO DE SOUZA BONTA 

ME CNPJ: 18.319.091/0001-98 

01/12/2017  

 

30/11/2018  

 
Nível Fundamental Vigente 

2017 
Contratação de empresa especializada no serviço de  

Conservação e limpeza para os Polos Base do DSEI Manaus. 

RONALDO DE SOUZA BONTA 

ME CNPJ: 18.319.091/0001-98 
18/10/2017 17/10/2018 Nível Fundamental Vigente 

Fonte: SELOG/DSEI MANAUS 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial de Saude Indigena - Amapá e Norte do Pará 

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 

2014 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (DSEI, CASAI's e Polos Base) 

 RIBEIRO E FLORENCIO 

SERVIÇOS LTDA-ME - 

CNPJ: 09.193.807/0001-62. 

03/11/2017 03/05/2018 
FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
P 

2017 VIGILÂNCIA ARMADA 

PARGEL VIGILANCIA E 

SEGURANÇA LTDA/CNPJ: 

14719905/0001-20. 

28/04/2017 28/04/2018 MÉDIO A 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial de Saude Indigena - Altamira – PA 

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 

2014 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (DSEI E CASAI) 
 D.B. CAVALLI-ME - CNPJ: 

02.704.186/0001-95. 
22/07/2014 21/07/2018 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
A 

2011 VIGILÂNCIA ARMADA 

POLO SEGURANÇA 

ESPECIALIZADA LTDA/CNPJ: 

02.650.833/0001-23. 

26/10/2011 25/10/2017 MÉDIO VENCIDO 

2017 VIGILÂNCIA ARMADA 
RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

LTDA - CNPJ: 13.019.295/0004-32. 
26/10/2017 25/10/2018 MÉDIO A 

Fonte: DSEI Altamira  
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós 

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 

2011 Contratação de empresa especializada em Vigilância Armada 

 03.257.467/0001-00 E. 

Santos Lima Vigilância e 

segurança LTDAME 

04/04/2011 03/04/2017 FUNDAMENTAL  Encerrado 

Fonte: DSEI Rio Tapajós 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial de Saude Indigena - Médio Rio Solimões e Afluentes / AM 

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 

2012 Serviço de Limp/Conserv. 06.958.583/0001-44 01/02/2016 09/02/2017 Ensino Fundamental Vencido 

2016 Vigilância Ostensiva 09.406.386/0001-00 25/10/2016 24/10/2017 Ensino Médio P 

2017 Serviço de Limp/Conserv. 08.972.386/0001-05 02/10/2017 01/10/2018 Ensino Fundamental P 

Fonte: DSEI MRSA 
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Quadro A.5.1.4.1.2– Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE 

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 

2013 Motorista 40.911.117/0001-41 17/05/2017 16/05/2018 Fundamental P 

2013 Barqueiro 16.713.008/0001-35 31/07/2017 31/07/2018 Médio P 

2015 Locação de Veículos com Motorista 02.367.108/0001-42 27/08/2017 26/08/2018 Médio P 

2015 Administrativo 40.911.117/0001-41 17/11/2017 17/11/2018 Médio P 

FONTE: SELOG (2017) 

 

Unidade Contratante  

Nome:  Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro/Am. 

  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  

2015 Secretariado 

AFS-Empreendimentos e Serviços 

Eirelli – EPP; CNPJ: 

13.153.640/0001-83 

03/05/2017 02/05/2018 Nível Médio P 

2013 Motoristas Cat. CNH B e D 
Maues Construções e Serviços 

CNPJ: 06.958.583/0001-44 
10/05/2017 09/05/2018 Nível Médio P 

2013 Cozinheira e Auxiliar de cozinha 
Maues Construções e Serviços 

CNPJ: 06.958.583/0001-44 
10/05/2017 09/05/2018 Nível Médio P 

Fonte: SELOG 
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Unidade Contratante  

Nome:  Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus. 

  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  

001/2013 
CONTRATAÇÃO DE 

SECRETARIADO 

13993675/0001-20  

 E. J. RODRIGUES - ME 
16/01/2017 16/03/2017 Médio  ENCERRADO 

005/2014 
CONTRATAÇÃO DE 

MOTORISTA FLUVIAL 

13153640/0001-83 

AFS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS -EIRELI - 

EPP 

01/10/2017 01/10/2018 Fundamental  VIGENTE 

003/2017 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
13344554/0001-58 

CORDEIRO E BATISTA LTDA. - EPP 
06/04/2017 06/04/2018 Médio VIGENTE 

06/2017 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 13286217/0001-51  D.S. MAIA LIMA-ME 01/06/2017 01/06/2018 Fundamental VIGENTE 

Fonte: SELOG 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões 

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 

02/2013 Secretariado 09.134.888/0001-20 10/06/2013 09/02/2018 Ensino Médio P 

12/2013 Motorista 06.958.583/0001-44 21/11/2013 20/11/2018 Ensino Fundamental P 

01/2014 Cozinheira 02.043.066/0001-94 02/01/2014 31/12/2018 Ensino Fundamental P 

05/2014 Marinheiro fluvial 18.761.815/0001-59 02/09/2014 08/04/2018 Ensino Fundamental P 

Fonte: SIASG (2017) 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO CEARÁ 

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 

2014 
Locação de veículo com motorista para a EMSI de Crateús.  

Contrato nº 10/2014 

Porfírio Ribeiro Neto.   

CNPJ 07.670.761/0001-08 

 

22/04/2014 

 

 

22/04/2018 

 

M 

 

P 

 

2014 

Locação de veículos com motorista para as EMSI’s de 

Monsenhor Tabosa, Tamboril e Boa Viagem. Contrato nº 

11/2014  

Francisco de Assis Fernandes da 

Silva.  

CNPJ 10.502.083/0001-70 

 

22/04/2014 

 

 

22/04/2017 

 

M 

 

E 

 

2014 

Locação de veículos com motorista para as EMSI’s de Novo 

Oriente e Itapipoca. 

Contrato nº 14/2014  

JLM de Almeida EPP. 

CNPJ 86.960.721/0001-69 

 

24/04/2014 

 

 

24/04/2018 

 

M 

 

P 

 

2015 
Locação de veículos com motorista para transporte de pacientes 

das regiões metropolitana, sertão e serra. Contrato nº 06/2015  

Porfírio Ribeiro Neto. 

CNPJ 07.670.761/0001-08 

 

27/04/2015 

 

 

27/04/2018 

 

M P 

2015 

Locação de veículos com motorista para transporte de pacientes 

da região litorânea. 

Contrato nº 07/2015  

TS Locações e Serviços LTDA 

ME.  

CNPJ 09.463.607/0001-82 

04/05/2015 04/05/2018 M P 

2015 
Locação de veículo com motorista para a EMSI de Poranga. 

Contrato nº 08/2015  

Portento Construções Ltda – EPP. 

CNPJ 00.437.311/0001/12 
11/05/2015 11/05/2017 M E 

2015 
Locação de veículos com motorista para as EMSI’s de Itarema e 

Acaraú. Contrato nº 09/2015  

Egel Locação de Veículos LTDA. 

CNPJ 06.798.516/0001-00 

 

08/05/2015 

 

 

11/05/2018 

 

M 

 

P 

 

2015 

Contratação de Recepcionista para Sede do DSEI/CE, 

CASAI/CE e Polos Base e Copeira para Sede do DSEI/CE. 

Contrato nº 13/2015 

L&S Soluções em Serviços de 

Limpeza LTDA - ME. 

CNPJ 14.828.536/0001-04 

01/12/2015 01/12/2017 M E 

2016 
Locação de veículos com motorista para as EMSI’s de 

Quiterianópolis, Aratuba e Canindé. Contrato nº 04/2016  

Porfírio Ribeiro Neto. 

CNPJ 07.670.761/0001-08 
10/10/2016 10/10/2018 M P 

2016 
Locação de veículo com motorista para a EMSI de São Benedito. 

Contrato nº 05/2016  

EPIC Empreendimentos EIRELI. 

CNPJ 07.244.760/0001-93 
17/10/2016 17/10/2018 M P 

2016 

Serviços terceirizados de natureza contínua na categoria de 

Motorista para atender ao DSEI/CE, CASAI/CE (12x36) e Polos 

Base de Caucaia e Monsenhor Tabosa. Contrato nº. 06/2016 

Escudo Locação e Serviço EIRELI 

EPP. - CNPJ 04.393.639/0001-35 
02/01/2017 02/01/2019 M P 
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2016 

Serviços terceirizados de natureza contínua na categoria de 

Motorista para atender CASAI/CE (44 horas) e Polos Base de 

Maracanaú e Aquiraz. Contrato nº. 07/2016 

Servnac Soluções Corporativas 

LTDA. - CNPJ 05.924.588/0001-

93 

02/01/2017 02/01/2018 M E 

2016 

Serviços terceirizados de natureza contínua na categoria de 

Motorista para atender ao Polo Base de Pacatuba.  Contrato nº. 

08/2016 

LDS Serviços De Limpeza LTDA 

– EPP. - CNPJ 15.150.504/0001-

65 

09/01/2017 09/01/2019 M P 

Fonte: SIASG e Planilha de Acompanhamento da Gestão de Contratos – DSEI/SELOG/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI/CUIABÁ) 

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 

2015 Prestação de Serviço de Apoio Administrativo 

Luppa Administradora de Serviços e 

Representações Comerciais Ltda 

CNPJ: 00.081.160/0001-02 

13/04/2017 12/04/2018 

Nível Médio / Nível 

Fundamental 

Incompleto 

Ativo 

Prorrogado 

(P) 

2016 Prestação de Serviço de Agente de Portaria 
OPERE Construtora Eireli ME  CNPJ: 

10.710.117/0001-12 
30/12/2016 29/12/2017 Nível Fundamental 

Ativo 

Prorrogado 

(P) 

2015 Prestação de Serviço de Condutor Fluvial ALL Medeiros 09/09/2015 09/06/2017 Nível Fundamental Encerrado (E) 

2017 
Prestação de Serviço de Condutor Fluvial 

(Contratação Emergencial  

Fortes Comercio e Prestadora de 

Serviços de Limpeza e Conservação 

Ltda - CNPJ: 21.250.438/0001-06 

10/06/2017 09/12/2017 Nível Fundamental Encerrado (E) 

2017 
Prestação de Serviço de Condutor Fluvial 

(Contratação Emergencial  

E J Rodrigues 

CNPJ: 13.993.675/0001-20 
10/12/2017 09/12/2018 Nível Fundamental 

Ativo Normal 

(A) 

Fonte: DSEI Cuiabá, SELOG (referência 2017) 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins 

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 

2015 
Serviços de RH - DSEI, Polos e 

Casais 

SERNAV – Serviços e Navegação Ltda 

CNPJ: 22.939.649/0001-05 
04/2015 05/2018 Fundamental/Médio Ativo 

2017 
Locação de Veículos com 

Motorista 

LCR DOS REIS 

CNPJ: 14.524.740/0001-31 
04/2017 10/2017 Fundamental 

Encerrado 

(Pago por 

Indenização) 

Fonte: DSEI Guamá TO 

 

 

 

 

 

 

Unidade Contratante 

Nome:  Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul 

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 

24/2013 Motorista- SC 11.967.535.0001-52 06/10/2013 05/10/2018 - P 

12/2013 Motorista- RS 11.967.535.0001-52 01/08/2013 31/07/2018 - P 

25/2015 Motorista Categoria C – SC 07.593.524/0001-82 01/12/2015 30/11/2018 - P 

06/2017 Motorista categoria C e D 05.792.339/0001-91 15/03/2018 14/03/2019  P 

19/2012 Recepcionista – Sede do DSEI 11.967.535.0001-52 06/12/2012 05/12/2017 - E 

12/2017 Recepcionista - Sede DSEI 05.792.339/0001-91 06/12/2017 05/12/2018  A 

09/2016 
Recepcionista - Escritório Local de Passo 

Fundo/RS 
11.967.535/0001-52 01/06/2016 31/05/2018 - P 

13/2015 Auxiliar de Serviços Gerais - Sede do DSEI 11.967.535.0001-52 01/07/2015 30/06/2018 - P 

Fonte: Controle interno de contratos e atas de registro de preços vigentes. 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó do Pará 

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 

2013 Barqueiro Fluvial 
De Paulo Empreendimentos Ltda. 

CNPJ: 7.871.366/0001-39 
10/2013 10/2018 Fundamental Ativo 

2014 Manutenção preventiva e corretiva de S.A.A 
Xingu Eletrificações e Construções 

Ltda - CNPJ: 03.596.437/0001-28 
02/2014 02/2018 Médio/Superior Ativo 

2014 
Contratação de Recursos Humanos Xingu Eletrificações e Construções 

Ltda - CNPJ: 03.596.437/0001-28 
09/2014 09/2018 Médio Ativo 

2015 
Motoristas de Veículos Oficiais JPR - Serviços Especializados 

Ltda. - CNPJ: 08.087.568/0001-01 
04/2015 04/2018 Fundamental/Médio Ativo 

Fonte: DSEI Kaiapó PA 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima 

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 

003/2015 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 10.631.850/0001-41.   

VITTORIA CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA - ME 

27/03/2017 26/03/2018  Ensino Fundamental VIGENTE 

002/2015 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
 05.567.810/0001-48 

FENIX SERVICOS DE APOIO 
26/03/2017 25/03/2018 Ensino Médio Completo  VIGENTE 

001/2015  SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 04.718.687/0001-56.  

ANTONELLY CONSTRUCOES E 

SERVICOS LTDA 

19/03/2017 18/03/2018 Ensino Médio Completo  VIGENTE 

014/2015 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 10.631.850/0001-41.  

VITTORIA CONSTRUCOES E 

COMERCIO -LTDA - ME. 

08/10/2017 07/10/2018 Ensino Médio Completo  VIGENTE 

017/2016 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

02.378.325/0001-38  

PEGASO REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA - ME. 

30/01/2017 30/01/2017 Ensino Médio Completo  ENCERRADO 
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009/2017 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
08.855.979/0001-91 

DISTR. VRIL COM. DONT.HOSP.EIRELI 
20/08/2017 19/08/2018 Ensino Médio Completo  VIGENTE 

010/2017  SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
13.153.640/0001-83 

AFS EMP.E SERV.EIRELI, 
01/12/2017 30/11/2018  Ensino Fundamental VIGENTE 

Fonte: SELOG/DSEI-LRR 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Minas Gerais e Espírito Santo 

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 

2013 
Prestação de serviço terceirizado de 

Recepcionista 

Cape Incorporadora de Serviços Ltda CPJ 

15.312.517/0001-93 
22/04/2017 22/04/2018 Ensino médio Ativo 

2013 

Prestação de serviços de Almoxarife, 

encarregado de manutenção e técnico 

em secretariado 

WS Serviços Terceirizados Ltda. CNPJ 

10.581.285/0001-55 

 

 

25/04/2017 

 

 

24/04/2018 

 

 

Ensino médio 

Ativo 

2016 
Prestação de serviços de Tec. em 

Secretariado 

Precisa Conservação e Limpeza Eireli. 

CNPJ 11.367.947/0001-51 
20/02/2017 20/02/2018 Ensino médio Ativo 

2016 
Prestação de serviços de Tec. em 

Secretariado 

Precisa Conservação e Limpeza Eireli 

CNPJ 11.367.947/0001-51 
18/05/2016 18/02/2017 Ensino médio Encerrado 

2015 Serviço Terceirizado de motorista 
Contec Serviços Terceirizados Ltda – 

EPP 13.185.303/0001-78 
01/04/2016 01/04/2017 Ensino fundamental Encerrado 

2016 Serviço Terceirizado de motorista. 
AFS Empreendimentos e Serviços Eireli 

EPP. CNPJ 13.153.640/0001-83 
01/04/2017 01/04/2018 Ensino fundamental Ativo 

2015 Serviço Terceirizado de motorista. 
APPA Serviços Temporários e Efetivos 

Ltda. CNPJ 05.969.071/0001-10 
01/04/2017 01/04/2018 Ensino fundamental Ativo 

2015 Serviço Terceirizado de motorista 
C&V Construções e Serviços CNPJ 

18.170.105/0001-54 
01/04/2017 01/04/2018 Ensino fundamental Ativo 

2017 Serviço terceirizado de motorista 
Compliance Empreendimentos e Serviços 

Ltda –ME CNPJ 11.345.107/0001-98 
12/04/2017 08/10/2017 Ensino fundamental Encerrado 

2017 Serviço terceirizado de motorista 
Compliance Empreendimentos e Serviços 

Ltda –ME CNPJ 11.345.107/0001-98 
07/11/2017 06/11/2018 Ensino fundamental Ativo 

2015 Serviço terceirizado de motorista Moraes & Santos Serviços Ltda. 01/04/2017 01/04/2018 Ensino fundamental Ativo 

2013 Serviço terceirizado de barqueiro 
Ded Service Ltda. CNPJ 

18.761.815/0001-59 
24/03/2017 24/03/2018 Alfabetizado Ativo 

Fonte:SIASG 2017 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS - DSEI MRP - UASG:257028 

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 

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 
01/03/2017 01/03/2018 M 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. (APOIO ADM/RECEP). 

12.403.043.0001-

05 
11/01/2018 11/01/2019 M 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 
07/01/2018 06/01/2019 F 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. (ALMOXARIFE). 

12.403.043.0001-

05 
06/07/2017 05/07/2018 M P 

Fonte: SELOG/DSEI MRP/2018 
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Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indigena de Mato Grosso do Sul - DSEI/MS 

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 

N° 02/2017 

Prestação de serviços de tercerizados de serviços  de auxiliáres 

de apoio administrativo, cozinheiro(a), auxiliares de cozinha e 

copeiro(a).  

13.153.640/0001-83 01/02/2017 31/01/2019 

1 - Auxiliar de apoio 

adm. (M);                                                          

2 - Copeiro (F);                                                        

3 - Cozinheiro (F);                                              

4 - Aux. de Cozinha (F).  

Ativo 

Prorrogado 

N° 06/2017 Prestação de serviços de locação de veiculos com motorista. 20.357.581/0001-20 02/05/2017 01/05/2018 F 
Ativo 

Normal 

N° 09/2011 
Contratação de empresa especializada de serviços terceirizafos 

de mão-de-obra de motoristas. 
07.562.469/0001-63 06/05/2011 02/05/2017 Não foi exigido Encerrado 

Fonte: SELOG/DSEI/MS 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ 

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 

05/2013 Prestação de serviços Recepcionista e Telefonista visando atender 

as necessidades do DSEI-ARJ, Contemplando os setes Polos Base 

de abrangência do DSEI-ARJ. 

E.J. RODRIGUES – ME 

CNPJ 045.569.356-01 

13/05/2013 13/05/2018 Fundamental  Vigent

e 

10/2013 Prestação de serviços de Barqueiro, de natureza continuada com 

dedicação exclusiva de mão-de-obra visando atender a 

necessidades do DSEI-ARJ. 

E.J. RODRIGUES – ME 

CNPJ 045.569.356-01 

07/06/2013 07/06/2018 Fundamental Vigent

e 

13/2016 Contratação de serviços de motorista, que serão prestados nas 

condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

GRUPOS STATUS EIRELI-ME - 

CNPJ 13.413.559/0001-95 

14/12/2016 14/12/2018 Fundamental Vigent

e 

Fonte: SELOG/DSEI-ARJ 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PARINTINS  

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 

2016 Serviço de cozinheira e auxiliar de cozinha 
Adserviços comércio de produtos - 

25040000362/2015-40 
22/03/2016 21/03/2017 

Fundamental 

Incompleto 
Em execução 

2013 Serviço marinheiro fluvial de convés 
Afs empreendimentos e serviços eireli epp - 

(13.153.640/0001-83) 
27/11/2016 26/11/2017 2º grau completo Em execução 

2014 Serviço motorista terrestre 
Afs empreendimentos e serviços eireli epp  

(13.153.640/0001-83) 
23/06/2016 22/06/2017 2º grau completo Em execução 

2014 

 
Serviço de secretariado 

Afs empreendimentos e serviços eireli epp 

(13.153.640/0001-83) 
02/02/2016 01/02/2017 2º grau completo Em execução 

 Fonte: SELOG/ DSEI-Parintins 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco 

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 

2014 Motoristas apoio (Capital e Região Metropolitana) 09.172.237/0001-24 14/01/2014 14/01/2018 Fundamental P 

2015 Motoristas apoio e EMSI (Região Sertão) 08.585.300/0001-91 05/06/2015 05/06/2018 Fundamental P 

2016 Cozinheira e Auxiliar de cozinha 02.633.574/0001-22 02/05/2016 02/05/2018 Fundamental ; Médio P 

2016 Apoio Administrativo 18.197.635/0001-96 01/07/2016 01/07/2018 Médio P 

2016 Motoristas apoio e EMSI (Região Agreste) 41.305.228/0001-77 01/12/2016 01/12/2017 Fundamental E 

Fonte: Processos DSEI-PE nº 25059.000700/2013-82; 25059.002150/2014-17; 25059.001625/2015-39; 25059.000877/2015-41; 25059.001505/2015-31 
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Unidade Contratante 

Nome: DSEI Potiguara 

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 

2013 Serviços terceirizados de motorista. 01 Motorista categoria "D"  08.585.300/0001-91 05/11/2016 05/11/2017 Fundamental E 

2013 Serviços terceirizados de motorista. 01 Motorista categoria "D"  06.982.630/0001-95 11/11/2016 10/11/2017 Fundamental P 

2015 Serviços terceirizados de motorista. 04 Motoristas categoria "B" 06.982.630/0001-95 04/04/2016 04/04/2017 Fundamental E 

2015 
Serviços terceirizados de motorista. 10 Motoristas categorias "B" 

e "D"  
09.388.076/0001-00 05/11/2016 05/11/2017 Fundamental E 

2015 
Serviços terceirizados de motorista. 16 Motoristas categorias 

"A", "B" e "D"  
13.312.604/0001-15 05/11/2016 04/11/2017 Fundamental E 

2015 
Serviços Secretariado e Recepcionista (9), para a Sede do DSEI 

Potiguara 
10.878.081/0001-80 02/02/2016 02/02/2017 Médio E 

2015 
Serviço terceirizado de 01 motorista categoria D com carga 

horária de 44 horas semanais para a sede do DSEI 
08.585.300/0001-91 03/05/2017 03/05/2018 Fundamental P 

2015 

Serviço terceirizado de 10 motoristas categorias B e D com carga 

horária de 44 horas semanais e plantões 12x36 para o polo de 

Marcação 

09.388.076/0001-00 31/12/2017 31/01/2018 Fundamental P 

2015 

Serviço terceirizado de 15 motoristas categorias A, B e D com 

carga horária de 44 horas semanais e plantões 12x36 para os 

polos de Rio Tinto e Baía da Traição. 

13.312.604/0001-15 03/05/2017 03/05/2018 Fundamental P 

2017 

Serviço terceirizado de apoio administrativo para os postos de 

Assistente Operacional Administrativo Nível I, Assistente 

Operacional Administrativo Nível II e Almoxarife, a serem 

executadas de forma contínua, atendendo as necessidades do 

Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara. 

13.493.557/0001-53 02/08/2017 02/08/2018 Médio A 

2017 Serviço terceirizado de 4 motoristas categoria B para atender as 

comunidades do Rio Grande do Norte-RN. 

07.605.255/0001-27 14/08/2017 13/08/2018 Fundamental A 

Fonte: SELOG, DSEI Potiguara (2018) 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELHO 

UG/Gestão: 257049 CNPJ: 00.394.544/0040-91 

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. 

Início Fim 

2012 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de locação de veículos, com motorista e manutenção preventiva 

e corretiva inclusos, em franquia de 3.600km mensais, para 

atender a sede administrativa e Casas de Apoio à Saúde do 

Índio do DSEI Porto Velho/RO. Contrato 36/2012. 

ASATUR TRANSPORTE 

LTDA – EPP, - 

12.117.963/0001-59 

20/12/2012 19/12/2017 Médio Encerrado 

2013 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 

de apoio administrativo/ Piloto de Barco. 

Antonelly Construções e 

serviços LTDA   

04.718.687/0000-56 

18.02.2013 18.02.2017 Médio Ativo 

2016 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 

de apoio administrativo (recepcionista, secretária, almoxarife, 

carregador de bens), para atender as necessidades do DSEI-

PVH/RO. 

Nelsonez Souza da Costa– 

Me CNPJ nº 

14.726.800/0001-07 

01/02/2016 01/02/2017 
Fundamental/ 

Médio 
Ativo 

2017 

Contratação de empresa especializada na locação de veículos 

com e sem motorista com franquia de 4.000 km mensal por 

veículos, visando atender a sede administrativa e Casas de 

Apoio à Saúde do Índio do DSEI Porto Velho/RO, no âmbito 

de Rondônia.  

07.662.396/0001-81 

Medição Comércio e 

Construções LTDA 

20/12/2017 20/12/2018 Médio Ativo 

2017 

Contratação de empresa especializada na locação de veículos 

com e sem motorista com franquia de 4.000 km mensal por 

veículos, visando atender a sede administrativa e Casas de 

Apoio à Saúde do Índio do DSEI Porto Velho/RO, no âmbito 

de Humaitá/AM. 

07.662.396/0001-81 

Medição Comércio E 

Construções Ltda 

20/12/2017  20/12/2018 Médio Ativo 

Fonte: BRASIL. TCU. Sistema E-Contas. Seção “Áreas Especiais da Gestão”. Item “Contratação de pessoal de apoio e estagiários” (2015, p. 01) 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TOCANTINS 

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 

2017 Técnico em Secretariado 13940738000180 04/01/17 04/07/18 Nível Médio Ativo 

2014 Barqueiros 17689036000127 02/01/2014 02/01/2019 Nível Fundamental Ativo 

Fonte: SELOG/DSEI/ TO 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VILHENA 

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 

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) 

27/09/2012 27/09/2017 Nível Médio Encerrado 

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) 

06/10/2013 06/10/2018 Nível Médio Ativo Prorrogado 

15/2013 

Prestação de serviços de copeiragem com o objetivo em atender 

a DSEI-VLH, com sede em Cacoal-RO. 
DINIZ & FERREIRA 

LTDA – ME 
(02.436.240/0001-69) 

06/10/2013 06/10/2018 Nível Fundamental Ativo Prorrogado 

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) 

06/10/2013 05/10/2087 Nível Fundamental Ativo Prorrogado 

16/2017 

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) 

09/10/2017 09/04/2018 Nível Médio 
Ativo 

(Emergencial) 

Fonte: GECON/SELOG/DSEI VILHENA-RO 
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Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XINGU 

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 

013/2014 CONTRATAÇÃO DE SECRETARIADO 
84.646.405/0001-91 LIMPEMAQ 

CONSERVACAO E LIMPEZA -LTDA 
02/11/2017 01/11/2018 F/M/S VIGENTE 

006/2015 
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA 

FLUVIAL 

84.646.405/0001-91 - LIMPEMAQ 

CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP 
18/09/2017 17/09/2018 F VIGENT 

001/2017 

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA 07.437.182/0001-01 - MJB COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

GESTAO DE PESSOAL LTDA-EPP 

31/07/2017 30/11/2017  ENCERRADO 

012/2017 
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA 05.427.994/0001-40  G&E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS LTDA 
01/12/2017 30/11/2 F VIGENTE 

Fonte: GECON/SELOG/DSEI XINGU 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI 

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 

004/2016 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA 

13153640/0001-83  

AFS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS -

EIRELI - EPP 

06/05/2017 05/05/2018 ALFABETIZADO VIGENTE 

010/2016 
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA 02043066/0001-94 -  M. DO ESPIRITO SANTO 

LIMA – EIRELI 
08/05/2017 07/05/2018 FUNDAMENTAL VIGENTE 

014/2016 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 02378325/0001-38 - PÉGASO 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA -ME 
22/11/2017 21/11/2018 

FUNDAMENTAL 

(COPEIRA) 
VIGENTE 

018/2016 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 04451516/0001-03 - EXTREMO NORTE 

SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME. 
09/11/2017 08/05/2017 ALFABETIZAD ENCERRADO 

001/2017 
CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRAS 02378325/0001-38 - PEGASO 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 
03/04/2017 02/07/2017 ALFABETIZADO ENCERRADO 

006/2017 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 04451516/0001-03  

EXTREMO NORTE SERVICOS DE LIMPEZA 
09/08/2017 08/11/2017 ALFABETIZADO ENCERRADO 
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EIRELI - ME 

012/2017 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 04451516/0001-03 

NORTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 
09/11/2017 08/11/2018 MEDIO VIGENTE 

Fonte: GECON/SELOG/DSEI YANOMAMI 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia 

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 

2013 Locação de Veículos 07.437.182/0001-01 20.07.2013 19.07.2018 M A 

2014 Motorista 13.153.640/0001-83 31.10.2014 30.10.2018 M A 

2014 Marinheiro Fluvial 13.153.640/0001-83 31.10.2014 30.10.2018 M A 

2016 Técnico Suporte II 13.153.640/0001-83 01.04.2017 30.03.2018 M A 

Fonte: Serviço de Recursos Logísticos – DSEI ARA – planilha de Contratos vigentes  

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Vale Javari 

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 

005/2014 Serviços de Marinheiro Fluvial de Convés para 

atender o DSEI-VAJ. 

18.761.815/0001-59 

Ded Service Ltda - ME 

30/05/2017 29/05/2018 Nível fundamental  Vigente 

004/2014 Serviços de Secretariado para atender as necessidades 

do DSEI-VAJ. 

18.761.815/0001-59 

Ded Service Ltda - ME 

31/05/2017 30/05/2018 Nível médio Vigente 

006/2017 Contratação de Horas Vôo. 03794180/0001-19 

Tarp Táxi Aéreo Ltda - EPP " 
11/12/2017 10/12/2018 

Nível fundamental Vigente 

008/2016 Serviços de Motorista CNH "B" e "D" para atender as 

necessidades do DSEI-VAJ. 

13.912.590/0001-70 

Moraes & Santos Serviços Ltda - ME 

02/12/2017 01/12/2018 Nível fundamental 

 

Vigente 

003/2017 Serviços de Cozinheira e Auxiliar de Cozinha 

cozinheira. 

13.912.590/0001-70 Moraes & Santos 

Serviços Ltda - ME 
21/08/2017 20/08/2018 

Nível fundamental Vigente 

Fonte: DSEI Vale do Javarí 
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UNIDADE CONTRATANTE 

NOME: Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul 

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 

2015 Vigilancia da CASAI-SP 02.983.749/0001-21 01/12/2015 30/11/2018 M (P) 

2015 
Vigilância desarmada SEDE - CTBA / CASAI 

PR  e PB Londrina 
06297793/0001-39 01/11/2015 31/10/2018 M (P) 

2015 Vigilância barracão e santa helena 10.565.495/0001-50 01/11/2015 31/10/2018 M (P) 

2015 vigilância Desarmada Paranaguá e Gurapuava 08.511.830/0001-95 01/11/2015 23/11/2018 M (P) 

2015 
Vigilância Desarmada Escritório local e Polo 

base  de Miracatu 
00.332.087/0001-02 01/12/2016 30/11/2018 M (P) 

2015 Vigilância Desarmada Polo Base de Resgistro 06.069.276/0001-02 01/12/2016 30/11/2018 M (P) 

2015 Vigilância Desarmada Polo Base de Peruíbe  66.700.295/0001-17 01/12/2016 30/11/2018 M (P) 

2015 

Vigilância desarmada nos Polos Base de 

Mongaguá, Ubatuba, Itanhaém e Bauru todos em 

São Paulo 

13.649.411/0001-54 01/12/2016 30/11/2018 M (P) 

2012 

Serviços de Vigilância armada a serem 

executados de forma contínua no Pólo Base de 

Angra dos Reis/RJ - Item 02 

39.537.063/0001-17 01/08/2015 31/07/2017 M (E) 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapo Mato Grosso 

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 

2016 

Contratação de prestação de serviços de Apoio 

Administrativo, mediante regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra para atender ao DSEI 

Kayapó/MT 

DUQUE DE CAXIAS 

01.006.345/0001-15 
01/11/2016 01/11/2018 

Nível Médio 

Superior 

Especialização 

A 

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 

LIMPEMAQ Conservação e Limpeza 

Eirelli-EPP 
21/06/2016 20/06/2018 

NÃO 

ESPECIFICADO 
A 

Fonte: SELOG 
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2017 

Serviços de Vigilância armada a serem 

executados de forma contínua no Pólo Base de 

Angra dos Reis/RJ - Item 02 

39.537.063/0001-17 15/11/2017 14/11/2018 M (A) 

 

UNIDADE CONTRATANTE 

NOME: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MANAUS 

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS 

ANO DO 

CONTR

ATO 

OBJETO EMPRESA CONTRATADA (CNPJ) 

Período contratual de 

Execução das atividades 

contratadas 

Nível de 

escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim 

2017 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 

URBANO E RODOVIARIO DE CLASSE B. 

SUPLEX PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA EPP CNPJ: 

04.465.383/0001-24 

01/10/2017 30/09/2018 Nível Médio Vigente 

2013 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO 

PARA O DSEI/MANAUS 

PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO 

LTDA CNPJ: 02.295.753/0001-05 
25/04/2017 24/04/2018 Nível Médio Vigente 

2017 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA 

AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER OS POLOS 

BASES DO DSEI MANAUS 

RONALDO DE SOUZA BONTA ME 

CNPJ: 18.319.091/0001-98 
01/11/2017 

31/10/2018 

 

Nível Fundamental 

 
Vigente 

2013 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

SERVIÇO DE MOTORISTA FLUVIAL DE CONVÉS 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI 

MANAUS. 

AD SERVIÇOS COMERCIO DE 

PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 

CNPJ: 10.969.189/0001-89 

01/07/2017 30/06/2018 
Nível Fundamental 

 
Vigente 

2014 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA 

E DESCARGA E ARTIFICE PARA O DSEI MANAUS. 

PARINTINS SERVIÇOS 

DE LIMPEZA LTDA-EPP 

CNPJ:15.434.349/0001-09 

10/03/2017 09/03/2018 
Nível Médio/ Nível 

Médio 
Vigente 

2014 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA 

O DSEI MANAUS. 

PARINTINS SERVIÇOS 

DE LIMPEZA LTDA-EPP 

CNPJ:15.434.349/0001-09 

01/04/2017 31/03/2018 
Nível Médio/ Nível 

Médio 
Vigente 

2016 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, 

PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS 

PACIENTES INDIGENAS E ACOMPANHANTES DA 

CASAI MANAUS. 

ARENA DISTRIBUIDORA E 

COMERCIO DE 

ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-

EPP 

CNPJ:05.836.297/0001-43 

16/06/2017 15/06/2018 
Nível Médio e Nível 

Superior 
Vigente 

2016 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 

TRANSPORTE (LOCAÇÃO DE VEICULOS COM 

MOTORISTA), NOS MODELOS PICK-UP, PICK-UP 

RECHE GALDEANO & CIA LTDA. 

CNPJ: 08.713.403/0001- 

90 

01/02/2017 31/01/2019 
Nível Médio 

 
Vigente 
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PARA URGENCIA E EMERGENCIA 24 

HORAS,VAN,VAN PARA URGENCIA E 

EMERGENCIA 24 HORAS E POPULAR PARA 

ATENDER A CASAI MANAUS. 

2013 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 

URBANO 

E RODOVIARIO DE CLASSE B e D. 

MAUÉS CONSTRUÇÕES 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 06.958.583/0001-44 

24/03/2017 29/09/2017 
Nível Médio 

 
Encerrado 

2012 

SERVIÇO DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE 

COZINHA PARA OS POLOS BASES DO DSEI 

MANAUS 

MAUÉS CONSTRUÇÕES 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 06.958.583/0001- 

44 

31/07/2017 31/10/2017 Nível Fundamental Encerrado 

Fonte: SELOG/MAO 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial de Saude Indigena - Amapá e Norte do Pará 

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 

2018 
SERVIÇOS DE PILOTO E PROEIRO FLUVIAL 

(BARQUEIRO I) 

EQUINÓCIO LTDA - CNPJ: 

20.466.806/0001-87 
15/01/2018 14/01/2019 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
A 

2013 
SERVIÇOS DE PILOTO E PROEIRO FLUVIAL 

(BARQUEIRO I) 

RIBEIRO E FLORENCIO LTDA-ME  - 

CNPJ: 09.193.807/0001-62  
01/10/2017 01/01/2018 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
E 

 

Unidade Contratante 

Nome: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL DE SAUDE INDIGENA - ALTAMIRA – PA 

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 

2015 
SERVIÇOS DE PILOTO FLUVIAL 

(BARQUEIRO I) 

SERNAV SERVIÇOS & 

NAVEGAÇÃO EIRELI EPP - CNPJ: 

22.939.649/0001-05. 

01/06/2015 31/05/2018 FUNDAMENTAL INCOMPLETO A 
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2017 
RH - ASSISTENTE TÉCNICO, 

ALMOXARIFE E MOTORISTA 

ECOLIMP SERVIÇOS GERAIS 

EIRELI  - CNPJ: 39.750.831/2017-42 
07/12/2017 06/12/2018 FUNDAMENTAL E MÉDIO A 

2017 
RH - ASSISTENTE TÉCNICO, 

RECEPCIONISTA E MOTORISTA 

TERRAMAR CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ: 

07.260.872/0001-38 

01/06/2017 30/11/2017 FUNDAMENTAL E MÉDIO VENCIDO 

 FONTE: DSEI ALTAMIRA 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial de Saude Indigena - Médio Rio Solimões e Afluentes / AM 

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 

2012 Serviços de Cozinheira 06.958.583.0001-44 01/08/2017 31/01/2018 Ensino Fundamental Vencido 

2013 Serviços de Secretariado 06.958.583.0001-44 09/08/2017 08/08/2018 Ensino Médio P 

2015 
Serviços de Motorista 

Terrestre 
12.655.459/0001-02 03/03/2017 02/03/2018 Ensino Médio P 

2017 
Serviços de Piloto 

Fluvial 
13.153.640/0001-83 14/04/2017 13/04/2018 Ensino Médio P 

 

Unidade Contratante 

Nome: Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós 

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 

2013 
Locação de mão de 

obra 
14.945.440/0001-26 23/04/2013 22/04/2018 Fundamental Vigente 

Fonte: DSEI Rio Tapajós 
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ANEXO III 

Quadro A.5.2.3.1.b – Distribuição Espacial dos Imóveis de Propriedade da União 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA UF EXERCÍCIO 2017 

BRASIL 

UF 1 - ACRE 1 

MÂNCIO LIMA 1 

UF 2 - ALAGOAS 1 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1 

UF 3 - AMAZONAS 41 

TABATINGA 6 

BENJAMIN CONSTANT 4 

SÃO PAULO DE OLIVENÇA 7 

AMATURÁ 5 

SANTO ANTONIO DE IÇA 2 

JAPURÁ 1 

LÁBREA 4 

TAPAUÁ 1 

PARINTINS 4 

MAUÉS 3 

ATALAIA DO NORTE 1 

MANACAPURU   2 

ITACOATIARA  1 

UF 4 – CEARÁ 8 

FORTALEZA 2 

AQUIRAZ 1 

CAUCAIA 3 

ITAREMA 1 

MARACANAÚ 1 

UF 5 - ESPÍRITO SANTO 4 

ARACRUZ 4 

UF 6 - MATO GROSSO 51 

CUIABÁ 3 

RONDONÓPOLIS 2 

TANGARÁ DA SERRA 10 

PARATININGA 2 

PORTO ESPIRIDIÃO 1 

GENERAL CARNEIRO 3 

CONQUISTA D' OESTE 2 

BRASNORTE 7 

CAMPO NOVO DOS PARECIS 3 

SAPEZAL 4 

NOBRES 1 

SANTO ANTONIO DE LAVERGER 2 

BARÃO DE MELGAÇO 2 

BARRA DE BUGRES 1 

COMODORO 2 

VÁRZEA GRANDE 1 

JUÍNA 1 

ARIPUANÃ 1 

JUARA 1 

COLIDER 2 
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UF 7 - MATO GROSSO DO SUL 1 

CAMPO GRANDE 1 

UF 8 - MINAS GERAIS 17 

MACHACALIS 2 

SÃO JOÃO DAS MISSÕES 8 

CALDAS 1 

ITAPECERICA 1 

CARMÉSIA 1 

MARTINHO CAMPOS 1 

LADAINHA 1 

BELO HORIZONTE 1 

GOVERNADOR VALADARES 1 

UF 9 – PARÁ 12 

BELÉM 1 

MARABÁ 3 

ORIXIMINÁ 4 

PARAGOMINAS 1 

ICOARACI 1 

SANTARÉM 1 

OURILÂNDIA DO NORTE 1 

UF 10 – PARANÁ 2 

CURITIBA 1 

LONDRINA 1 

UF 11 – PERNAMBUCO 4 

CABROBÓ 1 

CARNAUBEIRA DA PENHA 1 

CARUARU 1 

SALGUEIRO 1 

UF 12 - RONDÔNIA 9 

PORTO VELHO 1 

JARU 1 

JI-PARANÁ 1 

GUAJARÁ-MIRIM 1 

ALTA FLORESTA D'OESTE 1 

CACOAL 2 

VILHENA 2 

UF 13 - SÃO PAULO 1 

ITANHÉM 1 

UF 14 - TOCANTINS 7 

ITACAJÁ  1 

GOIATINS  1 

TOCANTÍNIA 1 

TOCANTINÓPOLIS 1 

FORMOSO ARAGUAIA 1 

GURUPI 1 

ARAGUAINA 1 

TOTAL 159 

Fonte: DGESI 
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Quadro A.5.2.5.1 – Demonstrativo da quantidade e dos valores de Bens Imóveis Locados de Terceiros em 2017 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
EXERCÍCIO DE 2017 

QUANTIDADE VALOR 

ACRE 7 R$ 424.652,88 

CRUZEIRO DO SUL 2 R$ 232.258,08 

FEIJÓ 1 R$ 44.400,00 

JORDÃO 1 R$ 45.367,08 

MARECHAL TRAMATURGO 1 R$ 39.831,48 

PORTO WALTER 1 R$ 26.796,24 

TARAUACÁ 1 R$ 36.000,00 

ALAGOAS 2 R$ 267.029,58 

MACEIÓ 1 R$ 252.581,56 

PARICONHA 1 R$ 14.448,02 

AMAZONAS 22 R$ 1.697.701,40 

ANAMA 1 R$ 1.229,11 

BARCELOS 1 R$ 3.000,00 

BENJAMIN CONSTANT 1 R$ 45.780,00 

BERURI 1 R$ 2.482,35 

BORBA 1 R$ 1.106,28 

CARNEIRO CASTANHO 1 R$ 1.918,07 

HUMAITÁ 1 R$ 72.000,00 

LÁBREA 2 R$ 324.158,88 

MACAPÁ 2 R$ 402.108,20 

MANAQUIRI 1 R$ 1.283,19 

MANICORE 1 R$ 4.000,00 

NHAMUNDA 1 R$ 55.626,24 

OIAPOQUE 1 R$ 143.475,45 

RIO PRETO DA EVA 1 R$ 1.327,47 

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 1 R$ 24.000,00 

TABATINGA 2 R$ 498.000,00 

TAPAUÁ 1 R$ 87.600,00 

TONANTINS 1 R$ 27.600,00 

URUCARA 1 R$ 1.006,16 

CEARÁ 2 R$ 567.009,24 

FORTALEZA 2 R$ 567.009,24 

MATO GROSSO  11 R$ 839.202,22 

BRASNORTE 1 R$ 95.696,52 

COLÍDER 2 R$ 198.000,00 

CONFRESA 1 R$ 12.711,00 

CUIABÁ 2 R$ 209.878,44 

PEIXOTO DE AZEVEDO 1 R$ 120.000,00 

RONDONÓPOLIS 1 R$ 91.416,24 

SANTA TEREZINHA 1 R$ 16.056,00 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 2 R$ 95.444,02 

MATO GROSSO DO SUL 12 R$ 743.695,19 

AMBAMBAI 1 R$ 40.565,45 
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ANTÔNIO JOÃO 2 R$ 42.250,98 

AQUIDAUANA 1 R$ 21.131,22 

BODOQUENA 1 R$ 19.188,73 

BONITO 1 R$ 17.770,66 

CAMPO GRANDE 1 R$ 422.713,41 

CORUMBÁ 1 R$ 15.405,40 

DOURADOS 1 R$ 124.769,57 

IGUATEMI 1 R$ 15.088,48 

PARANHOS 1 R$ 13.032,00 

SIDROLÂNDIA 1 R$ 11.779,29 

MINAS GERAIS 2 R$ 235.381,72 

GOVERNADOR VALADARES 1 R$ 211.621,72 

MACHACALIS 1 R$ 23.760,00 

PARÁ 13 R$ 1.420.412,02 

ALTAMIRA 1 R$ 180.000,00 

CAPITÃO POÇO 1 R$ 60.000,00 

PARAGOMINAS 1 R$ 97.680,96 

PARAUAPEBAS 1 R$ 60.000,00 

REDENÇÃO 2 R$ 548.905,18 

SANTANA DO ARAGUAIA 1 R$ 46.800,00 

SANTARÉM 1 R$ 76.077,60 

SÃO FÉLIX DO XINGU 2 R$ 106.098,84 

TOMÉ-AÇU 1 R$ 28.036,80 

TUCUMÃ 1 R$ 52.170,24 

TURURUÍ 1 R$ 164.642,40 

PARAÍBA 1 R$ 345.600,00 

JOÃO PESSOA 1 R$ 345.600,00 

PARANÁ 4 R$ 168.763,02 

CURITIBA 1 R$ 104.904,84 

GUAÍRA 1 R$ 18.000,00 

GUARAPUAVA 1 R$ 31.138,86 

SANTA HELENA 1 R$ 14.719,32 

PERNAMBUCO 6 R$ 706.841,11 

CAMARAGIBE 1 R$ 120.582,96 

IBIMIRIM 1 R$ 9.371,64 

INAJÁ 1 R$ 5.592,03 

JATOBÁ 1 R$ 13.453,08 

PESQUEIRA 1 R$ 13.200,00 

RECIFE 1 R$ 544.641,40 

RIO DE JANEIRO 1 R$ 65.196,72 

ANGRA DOS REIS 1 R$ 65.196,72 

RIO GRANDE DO SUL 3 R$ 268.116,24 

GUARITA 1 R$ 27.836,28 

OSÓRIO 1 R$ 39.308,40 

PASSO FUNDO 1 R$ 200.971,56 
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RONDÔNIA 2 R$ 553.542,29 

GUAJARÁ-MIRIM 1 R$ 169.873,20 

PORTO VELHO 1 R$ 383.669,09 

RORAIMA 2 R$ 792.000,00 

BOA VISTA 2 R$ 792.000,00 

SANTA CATARINA 5 R$ 534.675,00 

ARAQUARI 1 R$ 38.854,56 

CHAPECÓ 1 R$ 79.574,64 

IPUAÇU 1 R$ 36.000,00 

JOSÉ BOITEUX 1 R$ 48.745,68 

SÃO JOSÉ 1 R$ 331.500,12 

SÃO PAULO 7 R$ 612.032,52 

BAURU 1 R$ 24.719,40 

MIRACATU 1 R$ 11.400,00 

MONGAGUÁ 1 R$ 39.972,72 

PERUIBE 1 R$ 42.379,80 

REGISTRO 1 R$ 20.921,76 

SÃO PAULO 1 R$ 434.259,60 

UBATUBA 1 R$ 38.379,24 

TOCANTINS 1 R$ 287.845,68 

PALMAS 1 R$ 287.845,68 

TOTAL GERAL 103 R$ 10.529.696,83 

 Fonte: DGESI 
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ANEXO IV 

Quadros A.8.1.1 – Deliberações / Recomendações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento no exercício de 2017 

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 

Dando continuidade à implantação das Ouvidorias nos DSEI, em 2017, após a conclusão da primeira etapa de atividades para implementação da Ouvidoria do SUS nos 5 (cinco) 

DSEI, quai sejam DSEI Litoral Sul; DSEI Manaus; DSEI Mato Grosso do Sul; DSEI Pernambuco e DSEI Minas Gerais Espírito Santo, com o objetivo de implantar a Ouvidoria 

nos demais 29 DSEI, a SESAI realizou, uma reunião, em novembro de 2017, com o DOGES/MS, no sentido de que, em 2018, seja implantado o Sistema Ouvidor SUS e em 

operação, em atendimento ao disposto na Lei nº 13.460/2017 (dispõe sobre participação, proteção e desesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública), 

na Lei de acesso a informação (Lei nº 12.527, de 18.11.2011) e Portaria MS 1.583/2012 (dispõe, no âmbito do Ministério da Saúde e entidades a ele vinculadas, sobre a execução 

da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que versa sobre a Lei de Acesso à Informação, e do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que a regulamenta.. A pretensão para 

2018 é que a Ouvidoria do SUS seja implantada nas sedes dos Distritos e nas CASAI. 

Assim sendo, cada DSEI indiciou 2 técnicos que serão gestores de ouvidoria, os quais receberão treinamento nos meses de abril e maio de 2018, em parceria com o DOGES/MS, a 

fim de capacita-los para o desenvolvimento das atividades no âmbito da SESAI. 

Cumpre salientar, que também está prevista no projeto de implantação das Ouvidorias nos DSEI, a distribuição de 34 (trinta e quatro) kit de Ouvidorias, compostos por 

computador, impressora e os mobiliários necessários ao desempenho das atividades. 

Ademais, a implantação das Ouvidorias consta expressamente no Planejamento Estratégico desta Secretaria, dada a importância de fortalecer um dos mecanismos institucionais de 

participação social, que contempla as manifestações individuais dos cidadãos indígenas. 

Desta forma, entende-se que a recomendação oriunda do TCU está parcialmente cumprida. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/UIRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

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 

(Brasília/DF), por meio do sistema disponibilizado, conforme contrato com a fornecedora de combustíveis. Para o 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, de onde se é extraída uma média de utilização de acordo com o 

restante dos valores disponibilizados mensalmente.  

Atualmente, foi implementado como ferramenta de gestão para o cálculo de combustível a ser disponibilizado no âmbito da SESAI o “Plano de Transporte”, que vem sendo utilizado 

pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas em suas aquisições, conforme orientação da Instrução Normativa 05/2017, a fim de balizar e nortear o quantitativo de combustível 

utilizado nas suas atividades. 

Ainda, foi executado um projeto para georreferenciamento das aldeias. Sendo que, atualmente, 81% (oitenta e um por cento) das aldeias já estão georreferenciadas. A partir desse 

trabalho, é possível complementar o plano de transportes com as distâncias entre os estabelecimentos do Distritos e as aldeias indígenas. 

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.  

Fonte: Arquivo da SESAI/DGESI 

 

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 

9.4. Recomendar à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, ou a outro órgão que porventura venha assumir a gestão da Saúde Indígena, que: 

9.4.12. 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 

Cumpre informar que a discussão acerca da reestruturação dos limites geográficos dos DSEI ocorreu na realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde – 5ª CNSI. 

Assim, pretende-se 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.  
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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. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/Controle Social 

 

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). 

 

 

APOIADOR 

TECNICO EM 

SANEAMENTO

ARQUITETO BIÓLOGO ENGENHEIRO GEOLÓGO QUÍMICO

ALAGOAS E SERGIPE 1 3 4 0

ALTAMIRA 1 2 0 28

ALTO RIO JURUÁ 1 1 1 5 4

ALTO RIO NEGRO 1 1 2 1 19

ALTO RIO PURUS 1 1 1 1 1 3 26

ALTO RIO SOLIMÕES 1 1 2 1 2 4

AMAPÁ E NORTE DO PARÁ 1 4

ARAGUAIA 1 1 1 10 6

BAHIA 1 1 2 7 12

CEARÁ 1 1 12 6

CUIABÁ 1 4 11 20

GUAMÁ-TOCANTINS 1 2 0 4

INTERIOR SUL 1 2 4 1 1 9 0

DSEI

EQUIPE
PROJETOS* 

(EDIFCIAÇÃO + 

SANEAMENTO)

OBRAS** 

(EDIFCIAÇÃO + 

SANEAMENTO)
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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.  

Fonte: Fonte: DGESI (quadro de profissionais) e DSESI (projetos e obras). 
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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): 

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 
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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.  

              Ocorre que o DENASUS, emitiu o Parecer nº 144-SEI/2017-COADE/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS, esclarecendo que: 

“Considerando que a análise das constatações do Relatório de Demandas Especiais nº 00220.000136/2008-91 da CGU, citadas no item 2 deste Parecer cabe à Secretaria 

finalística deste Ministério, no caso, a Secretaria de Saúde Indígena – SESAI/MS, sugerimos que os autos sejam restituídos àquela SESAI/MS, para notificar o gestor visando à 

devolução dos recursos ao Fundo de Saúde do ente da federação beneficiário para aplicação no objeto para o qual os recursos foram transferidos, em conformidade com a 

Portaria GM/MS nº 124, de 18/01/2017 que criou Força-Tarefa, combinado com os artigos 3º e 4º da IN nº 71-TCU/2012 abaixo:Instrução Normativa nº 71-TCU/2012 nos 

seus arts. 3º e 4º abaixo transcritos:” 

              Dessa forma, considerando que o referido fluxo de procedimentos de cobrança e devolução de recursos não era realizado pelas Secretarias finalísticas – foi definido em 

reuniões realizadas por Grupo de Trabalho que tratou do tema e do qual a SESAI não teve participação – esta Secretaria solicitou ao Fundo Nacional de Saúde orientações 

quanto ao procedimento a ser efetuado. E, mediante Despacho de 26/01/2018, o Fundo Nacional de Saúde enviou os normativos e orientações acerca do procedimento de 

instrução do processo de Tomada de Contas Especial. 

              Assim, a próxima providência que será adotada por essa SESAI será a instrução e envio de processo ao Fundo Nacional de Saúde para instauração do processo de 

Tomada de Contas Especial.           

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/SEI 

 

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 desemprenho das entidades conveniadas (que celebraram convênios com o Ministério da Saúde  por meio do Fundo 

Nacional) sujo 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. 



210 

 

Além disso, ressalte-se que está tramitando na SESAI projeto de alteração da citada Portaria nº 15, com fins a melhor desempenhar os procedimentos de acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e execução de convênios. Destaque-se que a minuta da Portaria possui parecer favorável emitido pela Coordenação- Geral de Análise Jurídica de 

Licitações, Contratos e Instrumentos Congêneres- CGLICI, no que tange à análise de legalidade entre a proposta e as leis que regem os convênios, em especial a Lei 8.666/93, 

Decreto 6.170/2007 e Portaria Interministerial 424/2016.  

Atualmente, a minuta de Portaria está sendo analisada pela Coordenação-Geral de Assuntos de Saúde e Atos Normativos- CGSAN, pertencente a Consultoria Jurídica junto ao 

Ministério da Saúde.  

Diante do exposto, verifica-se que a SESAI atendeu parcialmente a este item.  

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/CGPO 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

011.172/2015-0 1168/2016 - PLENÁRIO 9.5  –  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; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Informa-se que o Gabinete 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. 
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Em 2017, o DSEI Alto Rio Negro foi orientado a instruir um processo administrativo com vistas a apurar a conduta das empresas no Pregão Eletrônico n.º 03/2015. As empresas 

foram oficiadas/notificadas para razões preliminares. Algumas empresas foram penalizadas com advertência, com a devida inscrição no SICAF, quais sejam, a empresa GEMP  

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.332.859/0001-11 e  E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.993.675/0001-20. No que 

pese o procedimento administrativo não estar concluído quanto à conduta da empresa Maués, sendo que a Coordenadora Distrital optou encaminhar as dúvidas jurídicas quanto 

ao caso à Consultoria Jurídica da União no Estado do Amazonas – CJU/Am.  

Considerando o longo decurso de prazo, esta Secretaria decidiu avocar os autos neste exercício para a conclusão, inclusive da adequação da instrução processual com o fim de 

afastar qualquer nulidade processual. 

Importante destacar que a Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde Indígena já instalou comissão para apropriação das informações e demais deliberações em outubro de 

2017. 

Com a substituição da Coordenação Distrital de Saúde Indígena do Alto Rio Negro, foi deflagrado procedimento licitatório sob n.º 25035.000067/2017-24, com vistas a 

substituir a contratação e atender o item 9.5.3 do acórdão em comento. O processo foi homologado em 08 de fevereiro de 2018. 

Dessa forma, em que peses os esforços envidados pelo Gabinete desta SESAI a fim de solicitar ao DSEI Alto Rio Negro, o referido DSEI não cumpriu as determinações do 

TCU. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/SEI 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

031.633/2013-7 1255/2016 9.2 Ofício 1220/2016-

TCU/Selog 

30/05/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Ministério da Saúde 

Descrição da determinação/recomendação 

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); 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Cumpre salientar que foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 25000.023588/2015-95 para apurar a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos nos 

fatos debatidos no Relatório de Demandas Externas nº 00190.002501/2014-44 da CGU, o qual, segundo informações da Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde (órgão 

correcional), encontra-se na Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde, aguardando análise para subsidiar decisão do Exmo. Ministro de Estado da Saúde quanto à 

aplicação das penalidades sugeridas pela Comissão que conduziu o referido PAD. 

Por esse motivo, considerando o tempo decorrido e não conclusão do PAD, informa-se que a SESAI providenciará o envio das informações que possui, até o momento, ao 

Fundo Nacional de Saúde, para que instaure o processo de Tomada de Contas Especial, considerando, inclusive, o entendimento exposto pelo TCU no Acórdão 2.727/2016-

TCU-Plenário, no qual evidencia-se que não é melhor interpretação depreender que a instauração de TCE depende da reunião prévia de todas as provas que contemplem o 

detalhamento do dano e a prévia identificação dos responsáveis, veja-se:  

11.16. Nesse contexto, indo de encontro ao explanado, a leitura do que fora aduzido pelo recorrente leva a depreender que 

a instauração do processo de TCE depende da reunião prévia de todo um conjunto exaustivo de provas que contemple o 

preciso detalhamento do dano e a prévia identificação dos responsáveis. Fato, todavia, que não se coaduna com a melhor 

interpretação a ser dada ao dispositivo legal que normatiza esse singular procedimento administrativo, qual seja, o art. 8º 
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da Lei 8.443/1992 (LOTCU), a seguir transcrito: 

“Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela 

União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou 

valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a 

autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências 

com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 

quantificação do dano (grifos acrescidos).” 

11.17. A interpretação literal é elucidativa quanto a um dos principais objetivos da instauração da TCE, a devida 

apuração dos fatos, vindo, em decorrência, a se fazer juízo quanto à eventual autoria e materialidade do dano constatado, 

se esta for a conclusão alcançada (grifou-se). 

Além disso, de acordo com entendimento do TCU, também contido no Acórdão 2.727/2016-TCU-Plenário, o processo de TCE deve estar constituído da seguinte forma, in 

verbis: 

11.15. Ao ser remetido à julgamento, o processo deve estar constituído por elementos fáticos e jurídicos suficientes à 

comprovação da ocorrência do dano e à identificação dos agentes responsáveis pela sua materialização. Assim, nos 

termos do art. 5º, § 1º, incisos I a III, da citada IN, os processos de TCE devem ser fundamentados com os seguintes 

elementos: (i) descrição detalhada da situação que deu origem ao dano, lastreada em documentos, narrativas e outros 

elementos probatórios que deem suporte à comprovação de sua ocorrência; (ii) exame da suficiência e da adequação das 

informações, contidas em pareceres de agentes públicos, quanto à identificação e quantificação do dano; e (iii) 

evidenciação da relação entre a situação que deu origem ao dano e a conduta ilegal, ilegítima ou antieconômica da pessoa 

física ou jurídica a quem se imputa a obrigação de ressarcir os cofres públicos, por ter causado ou concorrido para a 

ocorrência de dano. (grifou-se) 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/SEI/Sítio eletrônico do TCU 

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 

De acordo com pesquisa realizada ao sítio eletrônico do TCU, verificamos que na sessão do dia 27/07/2016, o Plenário por unanimidade, não conheceu da denúncia, por não 

atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art.235 do Regimento Interno do TCU e determinou o arquivamento.  

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 2017.  

Dessa forma, tendo em vista que até o momento, o DSEI Amapá e Norte do Pará não comprovou as providências tomadas para atender à recomendação contida no item 1.8 do 

citado Acórdão, esta Secretaria reiterará a demanda e acompanhará o cumprimento desta. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI  
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8 1439/2017 - Plenário  9.2 Ofício1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

Ofício n° 0805/2017-

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 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; 

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 o Ofício n 655-SEI/2017,de 06/11/2017, à Secretaria de Controle Externo no Estado do 

Mato Grosso (SECEX/MT), informando do encaminhamento do Memorando-Circular n° 36-SEI/2017, aos 34 (trinta e quatro) Distritos Sanitários Especiais Indígenas, e 

destacando que 23 (vinte e três) Distritos encaminharam respostas  

Além disso, mediante o Ofício 6-SEI/2018, de 04 de janeiro de 2018, a SESAI informou à SECEX/MT que continua a mesma situação em relação aos Distritos, ou seja, além 

dos 23 (vinte e três) DSEI que já haviam enviado resposta, nenhum outro DSEI manifestou-se.  

Por esse motivo, a SESAI solicitou dilação de prazo de 90 (noventa) dias para o envio das informações solicitadas no item 9.2 do referido Acórdão. 

Desta feita as referidas determinações estão parcialmente atendido. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/CGPO 
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8 1439/2017 - Plenário  9.3 Ofício 1345/2016-TCU/SECEX-MT 

   Ofício n° 0805/2017-TCU/SECEX-MT. 

12/12/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA 

Descrição da determinação/recomendação 

9.3. determinar à Sesai, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e art. 250, inciso II, do RI-TCU, que apresente a este Tribunal, em complementação à medida 

determinada no item 9.2 supra, em até noventa dias após seu atendimento, 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, entre outras medidas 

que julgar necessárias: 

9.3.1. desenvolver oficinas de capacitação dos servidores designados como fiscais a fim de capacitá-los a exercer plenamente suas atribuições de acordo com todos os normativos 

aplicáveis; 

9.3.2. elaborar manual de procedimentos que padronize e detalhe as atividades dos fiscais, caso o existente não esteja atendendo plenamente às necessidades da atividade de 

fiscalização; 

9.3.3. desenvolver check list dos procedimentos previstos no manual, a fim de controlar se todas as atividades realizadas pelos fiscais foram devidamente realizadas e concluídas; 

e 

a) 9.3.4. substituir o fiscal caso ele não possua perfil para desempenhar a função; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

A SESAI informou à SECEX/MT mediante o Ofício 6-SEI/2018, de 04 de janeiro de 2018, que o cumprimento deste item é subordinado ao cumprimento do item 9.2, e em razão 

do item 9.2 ainda se encontrar em fase de cumprimento, tão logo o item 9.2 seja atendido, esta Secretaria tomará providências para atender o item 9.3 no prazo informado. 

Assim, a citada determinação foi parcialmente atendida. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/CGPO 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8 1439/2017 - Plenário  9.4 Ofício 1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

    Ofício n° 0805/2017-

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, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e art. 250, inciso II, do RI-TCU, que passe a exigir das entidades proponentes de novos convênios 

desta natureza que discriminem nos respectivos planos de trabalhos a composição dos gastos administrativos previstos, especialmente a demonstração da estrutura de pessoal 

necessária para sua gestão, atendendo assim ao art. 52, parágrafo único, da Portaria Interministerial 507/2011. 
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Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Por meio do Ofício nº 6-/2018/SESAI/GAB/SESAI/MS, de 11/01/2018, a SESAI esclareceu que estava com três Chamamentos Públicos em andamento, com fins a contemplar o 

DSEI Amapá e Norte do Pará, Mato Grosso do Sul e Maranhão, ressaltando que nesse ano de 2018 serão realizados novos chamamentos públicos para as demais unidades.  

Com isso, a referida recomendação será atendida na fase de elaboração do Plano de Trabalho dos convênios que serão firmados após o processo de chamamento público. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/CGPO 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8 1439/2017 - Plenário  9.5 Ofício 1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

    Ofício n° 0805/2017-

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, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e art. 250, inciso II, do RI-TCU, que adote as medidas cabíveis para que as entidades beneficiadas dos 

convênios firmados no âmbito do SasiSUS devolvam aos cofres do FNS os montantes destinados a pagamento de despesas administrativas que não foram executadas, o que 

corresponde a aproximadamente R$ 28 milhões para os exercícios de 2014 e 2015; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Por meio do Ofício nº 6-/2018/SESAI/GAB/SESAI/MS, de 11/01/2018, a SESAI informou que encaminhou Despacho à Coordenação-Geral de Planejamento - CGPO/SESAI/MS 

solicitando informações das providências adotadas, porém, ainda não recebeu manifestação da citada Coordenação. Assim, a SESAI reiterará novamente a demanda para fins de 

cumprimento da presente determinação da Corte de Contas. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/CGPO 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

TC 022.388/2016-8 1439/2017 - Plenário  9.6 Ofício 1345/2016-

TCU/SECEX-MT 

    Ofício n° 0805/2017-

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, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em razão dos indícios verificados de acumulação indevida de jornadas de trabalho 

incompatíveis, com potencial descumprimento dos termos dos convênios no âmbito do SasiSUS, 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 
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Em atendimento a essa determinação, a Secretaria Especial de Saúde Indígena enviou o Ofício-Circular nº 05-SEI/2017 à SECEX/MT, informando que reiterou novamente a 

demanda às entidades conveniadas, contudo, não obteve resposta, até a presente data, fato que motivou o não cumprimento integral da mencionada determinação.  

Desta feita as referidas determinações estão parcialmente atendidas. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

 

026.195/2016-0  

 

4565/2017 

1ª Câmara 

1.7; 

1.8; 

1.9 

 

- 

 

23/06/2017 

(*) 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI.  

Descrição da determinação/recomendação 

1.7. Determinar à Secretaria Especial de Saúde Indígena que: 

1.7.1. com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208, § 2º do Regimento Interno do TCU e art. 37 da Constituição Federal, ao elaborar seus relatórios de gestão, 

considere como obra implementada apenas aquelas que já tiverem sido concluídas; 

1.7.2. com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208, § 2º do Regimento Interno do TCU e art. 46, inciso II do Decreto 8.065/2013, apresente, em 60 (sessenta) 

dias, os dados sobre os casos de tuberculose em 2015 no âmbito do DSEI Mato Grosso do Sul, e que calcule a taxa de incidência da enfermidade naquele ano considerando as 

informações de todos os DSEI, indicando quais ações serão orientadas por essa Secretaria para reduzir as taxas encontradas; 

1.7.3. com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208, § 2º do Regimento Interno do TCU e artigos 3º e 4º da Instrução Normativa TCU 71/2012, apresente em 

90 (noventa) dias os resultados e conclusões da comissão instaurada para avaliação da adequação dos produtos contratados no âmbito da Cooperação Técnica Internacional 

firmada entre tal Secretaria e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) , apontados pela Secretaria Federal de Controle Interno como inadequados, e que caso seja 

verificado dano ao erário, apresente as medidas administrativas adotadas para obtenção do ressarcimento do dano; 

1.8. Recomendar à Secretaria Especial de Saúde Indígena, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 

1.8.1. realizar medição da eficiência (benefício/custo) das referidas obras, bem como de quantas famílias são beneficiadas (análise de efetividade) , de forma a trazer tais 

dados nos próximos relatórios de gestão; 

1.8.2. avaliar qualitativamente os resultados alcançados por meio de ações nas áreas de controle social e educação permanente; e 

1.8.3. realizar a correção do status no monitoramento do Resultado Estratégico Prioritário Nº 14 (Implantar, até 2015, setecentos sistemas de abastecimento de água em 

aldeias indígenas) ; 

1.9. Recomendar ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e 

a oportunidade de elaborar diagnóstico sobre a gestão de tecnologia da informação no âmbito da SESAI e dos Distritos Especiais de Saúde Indígena, e em seguida plano de ação 

para promoção de melhorias nas redes lógicas e na capacitação de pessoal da SESAI; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Informa-se que nível central desta Secretaria tomou conhecimento do mencionado Acórdão no dia 23/06/2017, por meio de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) Nº 

119, Seção 1, página 131. 

Assim, a SESAI expediu os Memorandos n.º 8-SEI/2017/SESAI/GAB/SESAI/MS, 9-SEI/2017/SESAI/GAB/SESAI/MS, 12-SEI/2017/SESAI/GAB/SESAI/MS e 13-

SEI/2017/SESAI/GAB/ SESAI/MS, todos de 05/07/2017, enviando cópia do Acórdão nº 4565/2017-TCU- 1ª Câmara aos Departamentos de Atenção à Saúde Indígena e Gestão 

da Saúde, à Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento da Secretaria e ao Departamento de Informática do SUS, para ciência e cumprimento das determinações feitas pelo 

TCU. 
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A Secretaria também elaborou um plano de ação ao cumprimento das determinações e recomendações por parte da Corte de Contas, bem como monitorar as ações propostas para 

atendimento integral das proposituras aqui tratadas. 

No que se refere o item 1.7.1, vale destacar que, desde o exercício de 2016, a SESAI vem registrando no seu Relatório de Gestão o resultado observado relacionado com obras 

implementadas como obras concluídas e não mais contratadas. 

O Departamento de Atenção da Saúde Indígena – DASI/SESAI/MS, instado a se manifestar acerca do item 1.7.2, acerca da apresentação dos dados sobre os casos de tuberculose 

em 2015 no âmbito do DSEI Mato Grosso do Sul, e que calcule a taxa de incidência da enfermidade naquele ano considerando as informações de todos os DSEI, indicando quais 

ações serão orientadas por essa Secretaria para reduzir as taxas encontradas, manifestou, por nota informativa n.º4- SEI/2017/DIASI/CGAPSI/DASI/SESAI/MS, nos seguintes 

termos: 

1. Acompanhamento das ações de controle da TB por meio das informações fornecidas pelo DSEI-MS e pelo Sistema de Informação de Atenção à Saúde 

Indígena; 

2. Realização de videoconferência com a participação de representantes do DSEI-MS, do Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul 

(Lacen-MS), Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS), por meio do Programa Estadual de Controle da Tuberculose de Mato Grosso 

do Sul (PECT-MS), e Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (CGPNCT) com o objetivo de apoiar o DSEI-MS na 

qualificação das ações de controle da tuberculose; 

3. Monitoramento direto ao DSEI-MS em parceria com o PECT-MS e Lacen-MS, ocorrido no período de 05 a 11 de março de 2017; 

4. Implantação do Teste Rápido Molecular para diagnóstico de tuberculose pulmonar e identificação de resistência ao medicamento Rifampicina no Polo Base 

(PB) de Amambai, no município de Amambai-MS, por ser o PB de maior incidência; 

5. Em funcionamento os laboratórios para a realização de exames de baciloscopias de escarro e cultura pelo método Ogawa Kudoch nos PB de Amambai, 

Dourados, Iguatemi, Tacuru e Paranhos; 

6. Participação ativa de todas as áreas da atenção em saúde do DSEI-MS, em especial, as áreas da saúde mental e da vigilância alimentar e nutricional, devido 

ao uso abusivo de álcool e outras drogas, e problemas nutricionais. 

7. Capacitação no “Manejo Clínico da Tuberculose” destinado aos profissionais médicos e enfermeiros, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde de Mato 

Grosso do Sul, LACEN-MS e da CGPNCT/SVS/MS, confirmada para os dias 11 a 14 de setembro de 2017; 

8. Capacitação dos Agentes Indígenas de Saúde com foco no controle da tuberculose pelo DSEI-MS.  

Por sua vez, o subitem 1.7.3, determinou que a SESAI, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente os resultados e conclusões da comissão instaurada para avaliação da adequação 

dos produtos contratados no âmbito da Cooperação Técnica Internacional firmado com Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), apontados pela Secretaria Federal de 

Controle Interno como inadequados, e que caso seja verificado dano ao erário, apresente as medidas administrativas adotadas para obtenção do ressarcimento do dano. Nesse 

rumo, vale revelar que a Comissão de Avaliação foi oficialmente constituída em 09 de outubro de 2017, sendo que sua efetividade se deu somente na segunda quinzena do mesmo 

mês, sendo que os trabalhos ainda não foram concluídos, sendo que sua previsão conclusão está prevista para julho de 2018. 

Por sua vez, o subitem 1.8.2 recomendou a avaliação qualitativa dos resultados alcançados por meio de ações nas áreas de controle social e educação permanente. Diante disso, a 

SESAI propôs a definição de parâmetros e critérios para a execução e monitoramento de ações nas áreas de controle social e educação permanente, bem como estabelecer 

instrumentos de cooperação com Instituições de Ensino e Pesquisa para a realização da avaliação das ações de Saúde nos DSEI.  

Estas ações estão sendo tratadas no âmbito da SESAI com previsão de implementação efetiva até dezembro de 2018. 

Outrossim, o subitem 1.8.3 recomendou a realização de correção do status no monitoramento do Resultado Estratégico Prioritário Nº 14 (Implantar, até 2015, setecentos sistemas 

de abastecimento de água em aldeias indígenas), ocorre que o monitoramento das ações foi realizado pelo sistema e-Car do Ministério da Saúde e não há como ajustar o status do 

referido monitoramento, uma vez já encerrou o período para ajustes via sistema, motivo pelo qual a SESAI fica impedida de atender a recomendação.  

Por fim, o item 1.9. recomenda que o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, avalie a conveniência e a oportunidade de elaborar diagnóstico sobre a gestão de 

tecnologia da informação no âmbito da SESAI e dos Distritos Especiais de Saúde Indígena, e em seguida, elaborar ainda, plano de ação para promoção de melhorias nas redes 

lógicas e na capacitação de pessoal da SESAI, sendo que o Departamento foi provocado pela SESAI, para adoção das providências pertinentes. 

Cumpre salientar, ainda, que a SESAI elaborou Plano de Ação contendo as providências, as etapas, os responsáveis, as atividades e a data de início e fim, bem como os produtos a 
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serem elaborados para cumprir as determinações e recomendações exaradas pela Corte de Contas, tendo enviado à Secretaria Federal de Controle Externo no Mato Grosso o citado 

plano. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/CGPO/DASI 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

015.388/2016-6 1449/2017 – TCU - Plenário 1 Ofício nº 0771/2017 – 

TCU/SECEX-MT 

14/7/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA-SESAI  

Descrição da determinação/recomendação 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 

143, inciso III, 169, inciso I, 241 e 242, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar em implementação os subitens 9.3.8, 9.4.10 e 9.6.1 

do 402/2009-Plenário, em considerar atendidos os subitens 9.2.2 e 9.3 do Acórdão 1.499/2015-Plenário, em encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução da unidade 

técnica à Secretaria Especial de Saúde Indígena e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e em arquivar o presente processo de acompanhamento, nos termos 

do caput do art. 242 do Regimento Interno do TCU c/c o item 95.4.1 do Anexo Único da Portaria-Segecex nº 27/2016 (Manual de Acompanhamento do TCU). 

 

1. Processo TC-015.388/2016-6 (ACOMPANHAMENTO) 

 

1.1. Responsáveis: Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues (CPF 393.609.971-53) ; Antonio Carlos Figueiredo Nardi (CPF 061.827.348-41) ; e Esteves Pedro Colnago Júnior (CPF 

611.417.121-72) . 

1.2. Entidades: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Secretaria Especial de Saúde Indígena e Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso (SECEX-MT) . 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

9.4.10: O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI já está desenvolvido e implantado nos 34 (trinta e quatro) DSEI. As atividades que estão sendo realizadas 

para alcance total deste item são: redução da subnotificação, qualificação dos dados e desenvolvimento de relatórios. 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 2017, os 34 DSEIs realizaram digitação e enviaram dados para o banco 

de dados nacional do SIASI. No monitoramento do envio de lotes de dezembro, constatou-se que 91% dos pontos de digitação enviaram dados (191 pontos de um total de 210). 

Com o monitoramento dos dados das metas prioritárias de saúde (resultados estratégicos da SESAI), constatou-se que apenas o DSEI Xingu não realizou digitação destes dados 

(informa-se que profissionais do DSEI Xingu receberam capacitação em Brasília em 2017). Continua sendo feito acompanhamento sistemático da inserção de dados de diversos 

módulos do SIASI: Nascimentos, óbitos, Saúde Bucal, Nutrição, Saúde da Mulher, algumas morbidades.  

Foi criado, em 2017, o Fórum Permanente de Discussão do SIASI, entre os departamentos DGESI e DASI, para definição de estratégias para implementação integral do sistema e 

para tomadas de decisão. Este espaço de discussão agilizou diversas pendências relacionadas ao sistema.  

O Plano de Ação do SIASI (2014) previu a correção de erros e implementação de relatórios. Um dos principais problemas do desenvolvimento do SIASI é a lentidão nas entregas 

da fábrica de software. Sendo assim, foi priorizada apenas a correção de erros pela fábrica de software. Quanto aos relatórios, estão disponibilizados no Painel SIASI, ferramenta 
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desenvolvida com o corpo técnico da SESAI, sem ajuda da fábrica de software. O Painel SIASI é uma ferramenta que gera relatórios a partir dos dados do SIASI Local. Também 

está sendo desenvolvido o Painel SIASI Nacional, que terá informações nacionais e será utilizado de forma mais gerencial.  

Ainda há subnotificação, em alguns DSEI, 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 a fonte para este Relatório Anual de Gestão. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/Sítio eletrônico do TCU 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

018.187/2017-0 2034/2017 – TCU - Plenário 9.3 Ofício nº 0995/2017 – TCU/SECEX-MT 22/9/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ - SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA-SESAI  

Descrição da determinação/recomendação 

9.3. determinar à Prefeitura de Santo Antônio do Leverger e ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá que, previamente às aquisições a serem efetuadas com base no 

plano de aplicação previsto no art. 2º da Portaria 2012/2012 do Ministério da Saúde, certifiquem-se da existência de condições adequadas para armazenamento e distribuição dos 

produtos a serem adquiridos; 

9.4. recomendar à Prefeitura de Santo Antônio do Leverger que, após a aprovação do novo plano de aplicação dos recursos depositados na conta 40.004-1 do Banco do Brasil, 

avalie a conveniência e oportunidade de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico 4/2017, nos termos do §9º do art. 22 do Decreto 

7.892/2013, sem prejuízo da prévia averiguação da compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados nas demais licitações públicas constantes do Banco de Preços 

em Saúde (BPS); 

9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger/MT, ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá e aos autores da 

representação de peça 3; 

9.6. retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os presentes autos, exceto quanto à pessoa do denunciante e arquivar o presente processo. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Informo que a SESAI revogou a aprovação do Plano de Aplicação concedida no Memorando nº 732/GAB/SESAI/MS, de 05/08/2016 (Protocolo SIPAR nº 25000.123406/2016-

66), pelo Secretário Especial de Saúde à época, e solicitou o sobrestamento da execução do referido Plano de Aplicação, por meio do Ofício nº 153-

SEI/2017/SESAI/GAB/SESAI/MS, de 03/08/2017.    

Dessa forma, o citado Município deverá elaborar novo Plano de Aplicação seguindo todo o rito previsto na Portaria nº 2.012, de 14/09/2012 e, após a elaboração, deverá submetê-

lo à aprovação do titular desta Secretaria.  

Além disso, esta Secretaria também solicitou ao município de Santo Antônio de Leverger/MT o envio de cópia da prestação de contas dos recursos do Incentivo de Atenção 

Básica aos Povos Indígenas (IAB-PI) repassados nos anos de 2005 a 2012, no montante de R$ 4.764.100,00 (quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e cem reais). 

Assim sendo, quando da elaboração do novo Plano de Trabalho e análise deste por parte da SESAI, será observada a determinação do item 9.4 do mencionado Acórdão. 

Fonte: Arquivo Jurídico da SESAI/UIRC/Sítio eletrônico do TCU 
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Quadro A.8.2.1.1 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito do Projeto 

de Cooperação Técnica com a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) 

     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: 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  

                     

14.000,00                       14.000,00                       14.000,00  

  

  

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 

2017 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: SCON2017-00753 

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 

08/03/2017 06/02/2018 
                     

67.100,00  

                     

45.100,00  

                     

45.100,00  

                     

45.100,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de exposição 

fotográfica com a temática do Programa Mais Médicos na 

Saúde Indígena 

28/03/2017 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo proposta de publicação de livro 

fotográfico do Programa Mais Médicos na Saúde Indígena 
03/07/2017 

 R$                  

13.100,00  

Documento técnico contendo proposta de uma série de mini 

documentários sobre 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas, para serem veiculados nas redes sociais 

09/11/2017 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo proposta de um documentário 

áudio visual sobre a importância do trabalho realizado pelos 

Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e pelos Agentes Indígenas 

de Saneamento (AISAN) 

06/02/2018 
 R$                  

22.000,00  

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 

2017 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: SCON2016-03152 

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  

                     

30.800,00  

                     

44.800,00  

                     

44.800,00  

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 um produto com 

entrega prevista no exercício de 2016 e os produtos com entrega prevista no exercício de 2017 foram 

desenvolvidos e pagos. 

 
  



223 

 

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: CON17-00034533 

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 

06/12/2017 01/11/2018 
                     

55.000,00   -   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento, categorização e 

atualização do cumprimento do Plano de Providências da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena, relativo às demandas 

do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União 

15/01/2018 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo levantamento e análise da 

legislação aplicável às ações de mitigação dos Planos 

Básicos Ambientais dos grandes empreendimentos que 

impactam nas áreas indígenas, e sistematização da situação 

dos planos de mitigação envolvendo a temática das ações de 

saúde indígena 

30/04/2018 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo estudo sistematizado dos atos 

normativos relativos à Política Gestão de Integridade, Riscos 

e Controles Internos da Gestão, a fim de subsidiar o trabalho 

da Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles 

Internos da Gestão (UIRC), a ser instituída no âmbito da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena 

23/07/2018 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico relativo à proposta de Plano de 

Providências dos principais Acórdãos relacionados com o 

tema da saúde indígena e exarados pelo Tribunal de Contas 

no período de 2010 a 2017 

01/11/2018 
 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ana Vilma dos Reis Correia CPF: 999.695.803-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos para 

o exercício de 2017. 
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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: SCON2016-04492 

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  

                     

39.400,00  

                     

39.400,00  

                     

39.400,00  

Insumos Externos 

  

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/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, Kaiapó 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 

2017 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: CON17-00023884 

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  

                        

2.000,00  

                     

20.000,00  

                     

20.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico com vistas a subsidiar o monitoramento 

da execução orçamentária, na área de Custeio, da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena no 2º quadrimestre de 2017 de 

02 Distritos Especiais de Saúde Indígena – DSEI Alto Rio 

Solimões e DSEI Araguaia para verificação da aplicação dos 

recursos orçamentários alinhados no Teto Orçamentário de 

2017, bem como a elaboração de Plano de Providências para 

tomada de medidas corretivas. 

10/10/2017 
 R$                  

20.000,00  

Documento Técnico com vistas a subsidiar o monitoramento 

da execução orçamentária, na área de Custeio, da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena no 2º quadrimestre de 2017 de 

02 Distritos Especiais de Saúde Indígena – DSEI Kaiapó/MT 

e DSEI Xavante para verificação da aplicação dos recursos 

orçamentários alinhados no Teto Orçamentário de 2017, bem 

como a elaboração de Plano de Providências para tomada de 

medidas corretivas. 

01/02/2018 
 R$                  

15.000,00  

Documento Técnico com vistas a subsidiar o monitoramento 

da execução orçamentária, na área de Custeio, da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena no 3º quadrimestre de 2017 de 

02 Distritos Especiais de Saúde Indígena – DSEI Xingu e 

DSEI Kaiapó PA para verificação da aplicação dos recursos 

orçamentários alinhados no Teto Orçamentário de 2017, bem 

como a elaboração de Plano de Providências para tomada de 

medidas corretivas. 

31/05/2018 
 R$                  

17.000,00  

Documento Técnico com vistas a subsidiar o monitoramento 

da execução orçamentária, na área de Custeio, da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena no 3º quadrimestre de 2017 de 

02 Distritos Especiais de Saúde Indígena – DSEI 

Pernambuco, DSEI Litoral Sul e DSEI Leste de Roraima 

para verificação da aplicação dos recursos orçamentários 

alinhados no Teto Orçamentário de 2017, bem como a 

elaboração de Plano de Providências para tomada de medidas 

corretivas. 

22/08/2018 
 R$                  

23.300,00  

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 

2017 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: SCON2016-02918 

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  

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 

2017 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: CON17-00016356 

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 

14/07/2017 08/06/2018 
                     

74.800,00  

                     

35.000,00  

                     

35.000,00  

                     

35.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo uma proposta de revisão dos 

processos de acompanhamento e monitoramento dos planos 

de ação dos DSEI no exercício de 2017, alinhados aos Planos 

Distritais de Saúde Indígena (PDSI 2016 – 2019). 

28/07/2017 
 R$                  

19.500,00  

Documento técnico contendo uma proposta de revisão do 

planejamento estratégico da SESAI no exercício de 2017; 01/12/2017 
 R$                  

15.500,00  

Documento técnico contendo uma proposta de revisão do 

modelo de Relatório de Gestão da SESAI no exercício de 

2017 

16/02/2018 
 R$                  

17.500,00  

Documento técnico contendo uma proposta metodológica 

para a elaboração do manual técnico e institucional de gestão 

da SESAI. 
08/06/2018 

 R$                  

22.300,00  

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 

2017 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: CON17-00025823 

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 

04/10/2017 29/08/2018 
                     

60.500,00  

                     

16.000,00  

                     

16.000,00  

                     

16.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo proposta de elaboração de 

Projeto Gráfico para impressão das Tabelas de Nutrição e 

impressão do Cartaz de Vitamina A. 
17/10/2017 

 R$                  

16.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de Projeto Gráfico e 

diagramação do Documento Orientador sobre a Gestão de 

Atenção Psicossocial na Saúde Indígena 
01/02/2018 

 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de Projeto Gráfico e 

diagramação do Caderno e Manual da Portaria 1.801/2015 10/05/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de Projeto Gráfico 

para o Manual do SIASI 
29/08/2018 

 R$                  

18.500,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: André Vilarim Muniz CPF: 636.130.501-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: O produto com entrega prevista no exercício de 2017 

foi desenvolvido e pago.  
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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: SCON2016-03255 

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 

15/07/2016 14/06/2017 
                     

66.000,00  

                     

41.500,00  

                     

51.000,00  

                     

51.000,00  

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 as 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: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. Incluindo ainda, o segundo produto do contrato que tinha entrega prevista no 

exercício de 2016 e foi entregue em 2017 por opção do prestador. 
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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: SCON2016-04493 

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  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

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  

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 

2017 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: CON17-00024658 

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 

26/09/2017 22/08/2018 
                     

77.000,00  

                     

20.000,00  

                     

20.000,00  

                     

20.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico com vistas a subsidiar a Secretaria 

Especial de Saúde Indígena por meio de análise dos 

Resultados do Plano de Ação compreendendo o período de 

janeiro a agosto 2017 

10/10/2017 
 R$                  

20.000,00  

Documento técnico com vistas a subsidiar a Secretaria 

Especial de Saúde Indígena/MS, em relação à revisão e 

sistematização dos resultados apresentados no Plano de Ação 

registrado no SIASI entre janeiro a maio de 2018 

01/02/2018 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico com vistas a subsidiar a Secretaria 

Especial de Saúde Indígena/MS, em relação à revisão e 

sistematização dos resultados apresentados no Plano de Ação 

registrado no SIASI no período de junho a dezembro de 2018 

31/05/2018 
 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo compatibilização dos 

resultados apresentados no Plano de Ação registrado no 

SIASI de responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena/MS, no exercício de 2018 

22/08/2018 
 R$                  

23.000,00  

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 

2017 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: CON17-00025187 

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 

26/09/2017 22/08/2018 
                     

60.500,00        

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico caracterizando a problemática dos 

resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde das 

aldeias indígenas e quantificando a geração destes resíduos 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI que 

compõe a Região Norte e Nordeste; 

10/10/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico caracterizando a problemática dos 

resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde de 

aldeias indígenas e quantificando a geração destes resíduos 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI que 

compõe a Região Centro-Oeste; 

01/02/2018 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico caracterizando a problemática dos 

resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde de 

aldeias indígenas e quantificando a geração destes resíduos 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI que 

compõe a Região Sul e Sudeste; 

31/05/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico propondo soluções para a problemática 

diagnosticada em todas as regiões a estrutura quanto aos 

serviços de gerenciamento de resíduos sólidos nas aldeias 

indígenas 

22/08/2018 
 R$                  

18.500,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Antonio Leite de Siqueira Junior CPF: 645.778.301-59 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Prestador optou por não entregar o produto previsto 

no Exercício de 2017. 
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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: SCON2016-03000 

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  

                     

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 

2017 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: CON17-00016456 

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 

31/07/2017 26/06/2018 
                     

72.600,00  

                     

26.000,00  

                     

26.000,00  

                     

26.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo  proposta de material para 

Oficina de homologação do Sistema GEOSI Web, voltadas 

aos funcionários da SESANI/SESAI/MS. 
14/08/2017 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo adequação da homologação 

dos Casos de Uso Pesquisar Documento e Pesquisar 

Fotografia e criação do Caso de Uso da funcionalidade 

Avaliação dos Documentos e Fotografia inseridos no sistema 

GEOSI WEB através de usuário. 

30/11/2017 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo diagnóstico e consolidação dos 

dados produzidos através do Projeto 100% das Aldeias 

Georreferenciadas dos DSEI Altamira, Alto Rio Purus, Alto 

Rio Solimões, Araguaia, Guamá-Tocantins, Kaiapo do Mato 

Grosso, Litoral Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e 

Espírito Santo, Parintins, Porto Velho, Tocantins, Vale do 

Rio Javari e Xavante 

22/01/2018 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo adequação da base territorial 

(Limite DSEI e Polo Base) dos DSEI Altamira, Alto Rio 

Purus, Alto Rio Solimões, Araguaia, Guamá-Tocantins, 

Kaiapó do Mato Grosso e Litoral Sul, resultado da 

consolidação dos dados produzidos através do Projeto 100% 

das Aldeias Georreferenciadas 

02/04/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo adequação da base territorial 

(Limite DSEI e Polo Base) dos DSEI Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais e Espírito Santo, Parintins, Porto Velho, 

Tocantins, Vale do Rio Javari e Xavante, resultado da 

consolidação dos dados produzidos através do Projeto 100% 

das Aldeias Georreferenciadas 

26/06/2018 
 R$                  

20.600,00  

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 

2017 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: SCON2016-04608 

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  

                     

27.300,00  

                     

27.300,00  

                     

27.300,00  

Insumos Externos 

  

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 

2017 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: CON17-00022942 

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 

06/09/2017 14/08/2018 
                     

70.400,00  

                     

28.000,00  

                     

16.000,00                       16.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise dos dados 

epidemiológicos de morbidade e mortalidade dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas das regiões Norte e Nordeste 
02/10/2017 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo os dados epidemiológicos de 

morbidade e mortalidade dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas das regiões Centro-Oeste e Sul 
08/12/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo análise dos dados 

epidemiológicos das Infeções Sexualmente Transmissíveis 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas das regiões 

Norte e Nordeste 

20/02/2018 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo analise dos dados 

epidemiológicos das Infeções Sexualmente Transmissíveis 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas das regiões 

Centro-Oeste e Sul 

31/05/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico orientador contendo a proposta para 

implementação do Monitoramento e Avaliação da saúde 

indígena 
14/08/2018 

 R$                  

18.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Carlos Alberto Coloma CPF: 732.595.351-87 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Um dos produtos com entrega prevista no exercício 

de 2017 foi desenvolvido e pago. Prestador optou por entregar um dos produtos com entrega prevista no exercício 

de 2017 no 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: SCON2016-02995 

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  

                     

32.000,00  

                     

32.000,00                       32.000,00  

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  

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 

2017 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: SCON2016-03889 

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  

                     

14.000,00  

                     

14.000,00  

                     

14.000,00  

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  

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: O produto com entrega prevista no exercício de 2017 

foi desenvolvido e pago. 
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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: SCON2017-00949 

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 

27/03/2017 16/02/2018 
                     

72.000,00  

                     

49.000,00  

                     

49.000,00  

                     

49.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise da legislação vigente e 

acórdãos do TCU – Tribunal de Contas da União sobre IRP – 

Intenção de Registro de Preços e Adesão a Atas de Registro 

de Preço como forma de subsidiar os agentes públicos das 

áreas técnicas e administrativas dos DSEI – Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas na realização dos processos 

de contratação 

11/04/2017 
 R$                  

19.000,00  

Documento técnico contendo o levantamento das IRPs - 

Intenções de Registro de Preços e Adesões às Atas de 

Registro de Preços realizadas pelos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas no exercício de 2016 e nos valores 

estimados pelos artigos 3º, 4º e 5º da Portaria nº 1.338/2012 

com a finalidade de verificar as aquisições de bens e 

contratações de serviços realizadas por meio desses 

procedimentos 

01/08/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo apontamentos relevantes das 

IRPs - Intenções de Registro de Preços e Adesões às Atas de 

Registro de Preços realizadas pelos 34 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas com o intuito subsidiar na elaboração de 

instrutivo aos DSEI 

20/11/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo proposta de documento 

orientador aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - 

DSEI quanto à realização das Intenções de Registro de 

Preços e Adesões as Atas de Registros de Preços baseado nas 

inconsistências detectadas no levantamento realizado nos 34 

DSEI 

16/02/2018 
 R$                  

23.000,00  

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 

2017 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: SCON2016-05740 

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 

19/12/2016 17/11/2017 
                     

49.104,00  

                     

49.104,00  

                     

49.104,00  

                     

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  

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: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2016-02897 

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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

65.800,00  

                     

31.800,00  

                     

31.800,00                       31.800,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

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  
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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 

2017 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: SCON2017-02009 

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 

14/06/2017 10/05/2018 
                     

70.400,00  

                     

32.400,00  

                     

32.400,00                       32.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento da legislação e 

jurisprudência aplicada às contratações de atividade meio e 

atividade fim, tanto por terceirização, como por convênio, 

correlata aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
28/06/2017 

 R$                  

18.400,00  

Documento técnico contendo análise da legislação e 

jurisprudência aplicada às contratações de atividade meio e 

atividade fim por terceirização, correlata aos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas 
13/10/2017 

 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo análise da legislação e 

jurisprudência aplicada às contratações de atividade meio e 

atividade fim por meio de convênio, correlata aos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas 
02/02/2018 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo proposta de um guia de 

consulta rápida quanto a legislação e jurisprudência aplicada 

às contratações de atividade meio e atividade fim, tanto por 

terceirização, como por convênio, correlata aos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas 

10/05/2018 
 R$                  

22.000,00  

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 

2017 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: SCON2016-04078 

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 
                     

59.200,00  

                     

32.000,00  

                     

32.000,00  

                     

32.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento, categorização de 

ações civis públicas referentes às ações de saúde indígena, no 

ano de 2015 e primeiro semestre de 2016, envolvendo os 

principais temas, com proposta de nota técnica jurídica 

referencial a ser adotada pelos DSEI 

28/09/2016 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo levantamento, categorização de 

ações civis públicas referentes às ações de saneamento em 

áreas indígenas, no ano de 2015 e primeiro semestre de 2016, 

envolvendo os principais temas, com proposta de nota 

técnica jurídica referencial a ser adotada pelos DSEI 

05/12/2016 
 R$                  

11.200,00  

Documento técnico contendo levantamento, categorização de 

ações da Justiça Trabalhista, nos anos de 2015 e 2016, com 

proposta de nota técnica jurídica referencial a ser adotada 

pelos DSEI 

10/04/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo levantamento, categorização de 

demandas do Tribunal de Contas da União e Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle, relacionadas à 

temática da saúde indígena, nos anos de 2015 e 2016, com 

proposta de nota técnica jurídica referencial a ser adotada 

pelos DSEI 

11/08/2017 
 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Cristiane Jesus Martins da Silva CPF: 720.915.091-91 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: CON17-00022041 

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 

12/09/2017 08/08/2018 
                     

64.530,00  

                     

17.000,00  

                     

17.000,00  

                     

17.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento, categorização 

das ações civis públicas, referentes à saúde indígena, nos 

anos de 2012 e 2013 
26/09/2017 

 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo levantamento, categorização 

das ações civis públicas, referentes à saúde indígena, nos 

anos de 2014 e 2015 
15/01/2018 

 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo levantamento, categorização 

das ações civis públicas referentes à saúde indígena, nos anos 

de 2016 e 2017 
30/04/2018 

 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo levantamento, das demandas 

encaminhadas à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde, 

referentes à saúde indígena, nos anos de 2016 e 2017 
08/08/2018 

 R$                  

19.530,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Cristiane Jesus Martins da Silva CPF: 720.915.091-91 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: O produto com entrega prevista no exercício de 2017 

foi desenvolvido e pago. 
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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: SCON2016-02860 

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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

74.200,00  

                     

36.400,00  

                     

36.400,00  

                     

36.400,00  

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 

2017 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: SCON2017 -01905 

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 

12/06/2017 08/05/2018 
                     

74.800,00  

                     

34.800,00  

                     

34.800,00  

                     

34.800,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documentos técnico contendo proposta de Avaliação de 

Desempenho para aplicação à Força de Trabalho da SESAI 

dos 34 DSEI contratada pelas conveniadas. 
03/07/2017 

 R$                  

20.000,00  

Documento técnico contendo levantamento da força de 

trabalho atual do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) 

Minas Gerais e Espírito Santo e análise comparativa do 

referido DSEI com levantamento realizado em 2013 com o 

intuito de identificar o impacto da repactuação realizada em 

2017. 

24/11/2017 
 R$                  

14.800,00  

Documento técnico contendo levantamento da força de 

trabalho atual do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indigena) 

Mato Grosso do Sul e análise comparativa do referido DSEI 

com levantamento realizado em 20 l3 com o intuito de 

identificar o impacto da repactuação realizada em 2017. 

07/02/2018 
 R$                  

17.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de pesquisa de clima 

organizacional para aplicação na SESAI Sede com o intuito 

de medir o impacto da nova estrutura física nos 

colaboradores. 

08/05/2018 
 R$                  

23.000,00  

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 

2017 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: SCON2017-01202 

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 

17/04/2017 13/03/2018 
                     

62.700,00  

                     

45.200,00  

                     

34.200,00  

                     

34.200,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo o Analise do plano estratégico 

da Secretaria Especial de Saúde Indígena 2016-2019 no que 

se refere a investimentos para execução do Departamento de 

Gestão da Saúde Indígena com o intuito de construção de 

critérios de distribuição orçamentária de investimentos 

02/05/2017 
 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de critérios de 

distribuição orçamentária de investimento para os DSEI – 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas que compões a 

Região Centro-Oeste 

28/07/2017 
 R$                    

8.200,00  

Documento Técnico contendo proposta de critérios de 

distribuição orçamentária de investimento para os DSEI – 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas que compões a 

Região Norte e Nordeste 

16/10/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de critérios de 

distribuição orçamentária de investimento para os DSEI  - 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que compõe a 

Região Sul. 

07/12/2017 
 R$                  

11.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de critérios de 

distribuição orçamentária de investimento para os DSEI  - 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que compõe a 

Região Sudeste. 

16/03/2018 
 R$                  

17.500,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Deo Costa Ramos CPF: 670.061.401-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. Prestador optou por entregar um dos produtos com entrega prevista no 

exercício de 2017 no 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: SCON2016-04316 

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  

                     

40.400,00  

                     

40.400,00  

                     

40.400,00  

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  

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 contento 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 

2017 foram desenvolvidos e pagos.  

  



249 

 

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: CON17-00022705 

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 

05/09/2017 08/08/2018 
                     

72.600,00  

                     

28.000,00  

                     

28.000,00  

                     

28.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo Projeto de divulgação e retirada 

de dúvidas do SESAI-RH com o intuito de viabilizar o acesso 

dos gestores, usuários e trabalhadores da SESAI 
26/09/2017 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo levantamento de requisitos para 

os painéis gerenciais do SESAI-RH, com o intuito de atender 

as necessidades da Secretaria Especial de Saúde Indígena 
15/12/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo Plano de Ação do SESAI-RH, 

com o intuito de planejar as atividades relacionadas ao 

sistema para 2018 
01/02/2018 

 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo o Resultado da implantação no 

2º Semestre de 2017 do SESAI-RH, apresentando o 

cronograma de cadastramento e validação dos 34 DSEI 
31/05/2018 

 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo as melhorias previstas e os 

erros no SESAI-RH, viabilizando a melhor utilização do 

sistema nos processos e atendimento das necessidades da 

SESAI 

08/08/2018 
 R$                  

20.600,00  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos.  

  



250 

 

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 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 

27/12/2016 26/06/2017 
                     

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 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 

Nome do Consultor: Elita Maria de Melo CPF: 240.523.966-34 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos.  

  



251 

 

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: CON17-00018243 

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 

10/08/2017 07/06/2018 
                     

60.500,00  

                     

26.500,00  

                     

26.500,00  

                     

26.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documentos técnico contendo referencial teórico sobre 

Gestão de Documentos e a implantação do SEI – Sistema 

Eletrônico de Informações no DGESI 
24/08/2017 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo levantamento da demanda 

mensal dos processos recebidos entre os meses de junho a 

agosto de 2017 pelo DGESI e a forma de controle deste fluxo 

realizada atualmente pelo Departamento 

03/11/2017 
 R$                  

10.500,00  

Documento técnico contendo as principais dificuldades 

encontradas pela área responsável pela tramitação dos 

processos após a implantação do SEI – Sistema Eletrônico de 

Informações no DGESI 

12/03/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo instrumento opinativo de 

distribuição interna dos documentos para os técnicos do 

DGESI 

07/06/2018 
 R$                  

20.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Elita Maria de Melo CPF: 240.523.966-34 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos.  

  



252 

 

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 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 

22/12/2016 23/06/2017 
                     

33.000,00  

                     

33.000,00  

                     

33.000,00  

                     

33.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

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: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos.  

  



253 

 

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 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 
                     

74.800,00  

                     

36.400,00  

                     

36.400,00  

                     

36.400,00  

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 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



254 

 

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: SCON2017-02189 

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 

29/06/2017 25/05/2018 
                     

81.400,00  

                     

44.000,00  

                     

44.000,00  

                     

44.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo o levantamento situacional, 

análise e recomendações do diagnóstico da tuberculose nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
13/07/2017 

 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo o levantamento, análise e 

recomendações das medidas adotadas para a adesão ao 

tratamento do paciente com tuberculose pelos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas prioritários 

06/09/2017 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo o levantamento, análise e 

recomendações da força de trabalho qualificada no manejo 

clínico da tuberculose nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas prioritários 

15/12/2017 
 R$                  

14.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de boletim 

epidemiológico da TB na população indígena dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas prioritários 
01/02/2018 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo a descrição, análise e 

recomendações das medidas de controle da tuberculose 

adotadas nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

prioritários 

25/05/2018 
 R$                  

21.400,00  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



255 

 

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 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 
                     

70.400,00  

                     

37.000,00  

                     

37.000,00  

                     

37.000,00  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



256 

 

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: CON17-00016268 

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 

12/07/2017 07/06/2018 
                     

74.800,00  

                     

44.000,00  

                     

44.000,00  

                     

44.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo relatório do evento de abertura 

do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas – MVPI de 2017 26/07/2017 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo proposta de produção, 

execução e logística para a ação dos Expedicionários da 

Saúde – EDS 

31/10/2017 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo proposta de instrumento de 

avaliação do Programa Mais Médicos com ênfase nos 

gestores 

15/12/2017 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de instrumento de 

avaliação do programa Mais Médicos com ênfase nos 

médicos 

01/03/2018 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo o relatório consolidado dos 

instrumentos de avaliação do Programa Mais Médico com 

ênfase nos resultados dos médicos e gestores 
07/06/2018 

 R$                  

20.800,00  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



257 

 

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: CON17-00021918 

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 

12/09/2017 08/08/2018 
                     

70.400,00  

                     

28.000,00  

                     

16.000,00  

                     

16.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de orientativo e 

modelo para elaboração de Planos de contingência para 

situações de contato e Plano de contingência para contenção 

de surtos em populações de recente contato 

26/09/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo proposta de Plano de 

Vigilância em Saúde para PIIRC, além de proposta de lista 

de equipamentos/insumos para aumento da resolubilidade 

das ações de saúde em área 

01/12/2017 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo Diagnóstico Situacional da 

Atenção à Saúde dos povos indígenas de Recente Contato do 

Povo do Xinane (DSEI Alto Rio Juruá) e Korubo (DSEI 

Vale do Javari), com proposta de intervenção relacionada à 

resolução ou ao controle dos principais agravos em saúde 

evidenciados no Diagnóstico 

15/02/2018 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo o planejamento e o relatório da 

execução de qualificação em serviço de equipes 

multidisciplinares que trabalham com indígenas de recente 

contato do Xinane (Dsei Alto Rio Juruá) e Korubo (DSEI 

Vale do Javari) 

30/05/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo orientações clínicas para 

compor a “Norma Técnica de Atenção à Saúde dos PIIRC” 

desenvolvida pelo DASI e proposta de indicadores para 

monitoramento das ações de saúde destinadas aos PIIRC 

08/08/2018 
 R$                  

18.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Fabio Lambertini Tozzi CPF: 072.125.088-29 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Prestador optou por entregar um dos produtos com 

entrega prevista no exercício de 2017 no próximo exercício. 

  



258 

 

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  

                     

41.000,00  

                     

41.000,00  

                     

41.000,00  

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 

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



259 

 

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: CON17-00018670 

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 

31/07/2017 26/06/2018 
                     

77.000,00  

                     

36.000,00  

                     

36.000,00  

                     

36.000,00  

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 

2017 

14/08/2017 
 R$                  

20.000,00  

Documento técnico contendo proposta de criação de fluxos 

internos para fomento e produção de documentos técnicos 

da SESAI 
01/12/2017 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo proposta de produção de uma 

Campanha Institucional voltada aos trabalhadores da SESAI 09/03/2018 
 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 2017 

26/06/2018 
 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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



260 

 

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: CON17-00022710 

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 

12/09/2017 08/08/2018 
                     

55.000,00  

                     

25.000,00  

                     

25.000,00  

                     

25.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo levantamento dos recursos 

destinados à realização de investimento empenhos no 

exercício de 2016 pelos DSEI – Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas que compõe a Região Norte e Nordeste; 

26/09/2017 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo levantamento dos recursos 

destinados à realização de investimento empenhos no 

exercício de 2016 pelos DSEI – Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas que compõe a Região Centro-Oeste; 

15/12/2017 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo levantamento dos recursos 

destinados à realização de investimento empenhos no 

exercício de 2016 pelos DSEI – Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas que compõe a Região Sul e Sudeste; 

02/04/2018 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo análise dos mecanismos 

utilizados pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

quanto à gestão orçamentária dos recursos destinados aos 

DSEI para investimentos e a qualidade do gasto público 

com o intuito de construção de critérios de distribuição 

orçamentária de investimentos. 

08/08/2018 
 R$                  

17.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Fernando Alexandre Jacinto da Silva CPF: 701.767.951-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



261 

 

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  

                     

41.100,00  

                     

41.100,00  

                     

41.100,00  

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  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



262 

 

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: CON17-00021923 

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 

12/09/2017 08/08/2018 
                     

80.400,00  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo material orientador sobre 

estratégias de reorientação dos processos de trabalho das 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena para 

qualificação do cuidado integral 

26/09/2017 
 R$                  

21.000,00  

Documento técnico contendo proposta de conteúdo 

programático do módulo de Saúde Mental em contexto 

indígena do curso à distancia de Interculturaldade em rede 
15/12/2017 

 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo material educativo sobre 

estratégias de intervenção sobre as necessidades de saúde 

decorrentes do uso prejudicial de álcool 
02/04/2018 

 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo relatório sobre construção de 

estratégias e fluxos para abordagem das situações violência 08/08/2018 
 R$                  

24.400,00  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



263 

 

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: SCON2017-01495 

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 

04/05/2017 28/03/2018 
                     

70.400,00  

                     

48.400,00  

                     

48.400,00  

                     

48.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

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 

16/05/2017 
 R$                  

18.000,00  

Documento Técnico Contendo a Análise da Evolução 

orçamentária dos exercícios de 2015 a 2016 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 

01/09/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento Técnico Contendo a Análise da Execução ao 

longo do ano 2016 no âmbito do orçamento da Secretaria 

Especial da Saúde Indígena alocado para Reconhecimento 

de Dívida, com vista ao aprimoramento do processo de 

definição orçamentária 

05/12/2017 
 R$                  

14.400,00  

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) 

28/03/2018 
 R$                  

22.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Francisco Elrisdenis Batista Costa CPF: 602.626.801-49 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



264 

 

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  

                     

77.000,00  

                     

77.000,00  

                     

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: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



265 

 

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 

26/08/2016 25/07/2017 
                     

71.500,00  

                     

45.000,00  

                     

45.000,00  

                     

45.000,00  

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  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



266 

 

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: CON17-00024660 

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 

26/09/2017 22/08/2018 
                     

73.704,00  

                     

45.000,00  

                     

45.000,00  

                     

45.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de elaboração de 

documento orientador sobre as atribuições do profissional 

nutricionista na saúde indígena 
10/10/2017 

 R$                  

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de elaboração de 

tabelas de avaliação do estado nutricional para as equipes 

multidisciplinares de saúde indígena 
01/02/2018 

 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo análise dos dados de estado 

nutricional de menores de 05 anos, segundo indicador peso 

idade, nos de 2015 e 2016 
31/05/2018 

 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo elaboração de proposta de 

preparações culinárias destinadas a crianças indígenas de 06 

a 24 meses 
22/08/2018 

 R$                  

22.704,00  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



267 

 

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  

                     

77.000,00  

                     

77.000,00  

                     

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  

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: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



268 

 

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  

                     

35.600,00  

                     

35.600,00  

                     

35.600,00  

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 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



269 

 

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 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 

12/08/2016 11/11/2017 
                     

71.500,00  

                     

52.000,00  

                     

52.000,00  

                     

52.000,00  

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 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2016-03007 

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  

                     

34.000,00  

                     

34.000,00  

                     

34.000,00  

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  

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 

2017 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: SCON2017-02193 

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 

30/06/2017 25/05/2018 
                     

71.500,00  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise dos registros de 

atendimentos dos pacientes indígenas no sistema SIH/SUS 

dos estabelecimentos que recebem Incentivos à Atenção 

Especializada aos Povos Indígenas – IAE-PI 

14/07/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo proposta para cadastramento e 

monitoramento no CNES dos profissionais vinculados ao 

Programa Mais Médico para a saúde indígena 
06/09/2017 

 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo proposta para análise do 

vínculo empregatício e carga horária dos profissionais 

pertencentes ao quadro do recurso humanos dos DSEI 
15/12/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo proposta de qualificação das 

informações do CNES prestadas mensalmente pelos 

apoiadores e DSEIs. 
01/02/2018 

 R$                  

14.500,00  

Documento técnico contendo proposta de Termo de 

Pactuação da Atenção Especializada e proposta de 

monitoramento e a avaliação da aplicação dos recursos do 

IAE-PI nos estabelecimentos de saúde do SUS, que recebem 

este incentivo. 

25/05/2018 
 R$                  

19.000,00  

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 

2017 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: CON17-00025364 

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 

26/09/2017 22/08/2018 
                     

74.840,00  

                     

20.000,00  

                     

20.000,00  

                     

20.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo uma amostra da situação atual 

do fluxo de tramitação de documentos, no Departamento de 

Gestão da Saúde Indígena –DGESI/SESAI, a forma como 

estes se processam e analise se esses documentos decorre de 

uma norma legal 

10/10/2017 
 R$                  

20.000,00  

Documento técnico contendo a consolidação dos dados da 

pesquisa realizada por DSEI-Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas, com a identificação das principais dificuldades 

encontradas na tramitação de documentos pelos agentes 

responsáveis, na prática diária, e suas sugestões com vistas a 

adoção de medidas mitigatórias 

01/02/2018 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo a avaliação das medidas 

sugeridas e a valoração de cada uma delas em razão dos 

fatores prós e contra de cada uma, levando-se em conta, 

principalmente, a exequibilidade técnica, a viabilidade 

econômica e financeira, e sobre tudo, a relevância do 

resultado que ensejaria com vistas a atingir da eficiência da 

Administração Pública 

31/05/2018 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo a manifestação conclusiva da 

consultoria consubstanciada nas análises precedentes a esta 

fase, contendo pelo menos duas sugestões alternativas para a 

adoção de medidas pela Administração Central, com vistas à 

definição do modelo a ser implantado, e as ações 

subseqüentes a serem implementadas com vista ao seu 

planejamento e execução a seu tempo. 

22/08/2018 
 R$                  

22.840,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: João da Costa Mendonça CPF: 077.355.291-04 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: O produto com entrega prevista no exercício de 

2017 foi desenvolvido e pago. 
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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: SCON2017-01999 

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 

12/06/2017 08/05/2018 
                     

60.500,00  

                     

27.500,00  

                     

27.500,00  

                     

27.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo proposta de Plano de 

Demandas de 2017 para inserção no Sistema Logístico de 

Saúde – SILOS para aquisição de insumos odontológicos 

pela SESAI. 

26/06/2017 
 R$                  

15.500,00  

Documento Técnico contendo proposta de curva ABC para 

os medicamentos da Portaria 1.059/2017 que aprova a lista 

padronizada de medicamentos da saúde indígena. 
11/10/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de teto orçamentário 

para os 34 DSEIs e nível central para aquisição de 

medicamentos, materiais-médico hospitalares e insumos 

odontológicos. 

02/02/2018 
 R$                    

9.000,00  

Documento técnico contendo o consolidado do consumo 

anual de 2017 de insumos odontológicos da lista 

padronizada da SESAI. 
08/05/2018 

 R$                  

24.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Joyce Farias Louza de Sousa CPF: 005.302.901-11 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: O produto com entrega prevista no exercício de 

2017 foi desenvolvido e pago. 
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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: CON17-00035865 

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 

11/12/2017 06/11/2018 
                     

70.400,00   -   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de elaboração de 

documento orientador sobre as atribuições do profissional 

nutricionista na saúde indígena 
15/01/2018 

 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo proposta de elaboração de 

tabelas de avaliação do estado nutricional para as equipes 

multidisciplinares de saúde indígena 
30/04/2018 

 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo análise dos dados de estado 

nutricional de menores de 05 anos, segundo indicador peso 

idade, nos de 2015 e 2016 
23/07/2018 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo elaboração de proposta de 

preparações culinárias destinadas a crianças indígenas de 06 

a 24 meses 
06/11/2018 

 R$                  

22.400,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Júlia Karoline Gurgel Costa CPF: 037.524.791-24 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Não houveram produtos nem parcelas previstos 

para o exercicio de 2017. 
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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: SCON2016-03030 

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  

                     

34.200,00  

                     

34.200,00  

                     

34.200,00  

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 

Nome do Consultor: Kate Tomé de Sousa  CPF: 659.349461-53 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2017-02282 

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 

21/06/2017 25/05/2018 
                     

77.000,00  

                     

41.500,00  

                     

41.500,00  

                     

41.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo diagnóstico e consolidação 

dos dados produzidos através do Projeto 100% das Aldeias 

Georreferenciadas dos DSEI Alagoas e Sergipe, Alto Rio 

Juruá, Alto Rio Negro, Amapá e Norte do Pará, Ceará, 

Cuiabá, Interior Sul, Kaiapo do Pará, Leste de Roraima, 

Manaus, Maranhão, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões 

e Afluentes, Pernambuco, Potiguara, Rio Tapajós, Vilhena, 

Xingu e Yanomami 

04/07/2017 
 R$                  

17.500,00  

Documento técnico contendo versão piloto do Manual do 

Usuário do Sistema GEOSI Web. 06/09/2017 
 R$                  

11.000,00  

Documento técnico contendo adequação da base territorial 

(Limite DSEI e Polo Base) dos DSEI Alagoas e Sergipe, 

Alto Rio Juruá, Alto Rio Negro, Amapá e Norte do Pará, 

Ceará, Cuiabá, Interior Sul, Kaiapo do Pará, Leste de 

Roraima e Manaus, resultado da consolidação dos dados 

produzidos através do Projeto 100% das Aldeias 

Georreferenciadas. 

15/12/2017 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo adequação da base territorial 

(Limite DSEI e Polo Base) dos DSEI Maranhão, Médio Rio 

Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Pernambuco, 

Potiguara, Rio Tapajós, Vilhena, Xingu e Yanomami, 

resultado da consolidação dos dados produzidos através do 

Projeto 100% das Aldeias Georreferenciadas. 

01/02/2018 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo planejamento para execução 

de Oficina de homologação do Sistema GEOSI Web, 

voltadas aos funcionários da SESANI/SESAI/MS. 
25/05/2018 

 R$                  

20.500,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Kate Tomé de Sousa CPF: 659.349461-53 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2016-05742 

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  

                     

16.500,00  

                     

16.500,00  

                     

16.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

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: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



278 

 

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: CON17-00025188 

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 

26/09/2017 22/08/2018 
                     

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 o levantamento dos Pregões 

Eletrônicos realizados em 2014 pelos DSEI da Região Norte 

a fim de colaborar no acompanhamento realizado pelo 

Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

10/10/2017 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo o levantamento dos Pregões 

Eletrônicos realizados em 2015 pelos DSEI da Região Norte 

a fim de colaborar no acompanhamento realizado pelo 

Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

01/02/2018 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico contendo o levantamento dos Pregões 

Eletrônicos realizados em 2016 pelos DSEI da Região Norte 

a fim de colaborar no acompanhamento realizado pelo 

Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

31/05/2018 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo o projeto de reestruturação do 

setor de logística dos DSEI de Alto Rio Solimões, Alto Rio 

Juruá, Alto Rio Negro, Alto Rio Purus, Manaus, Médio Rio 

Purus, Médio rio Solimões, Tocantins, Vale do Javari, 

Vilhena, Porto Velho, para gerenciamento de contratos 

(Problemas relacionados à Gestão de Contratos) 

22/08/2018 
 R$                  

21.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ksenia Tolentino Costa CPF: 479.105.692-20 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2016 foram desenvolvidos e pagos. 

  



279 

 

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: SCON2017-01977 

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 

14/06/2017 10/05/2018 
                     

78.100,00  

                     

35.100,00  

                     

35.100,00  

                     

35.100,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo revisão bibliográfica sobre 

estratégias exitosas de prevenção do suicídio entre povos 

indígenas. 
04/07/2017 

 R$                  

20.000,00  

Documento técnico contendo relatório de capacitação de 

agentes indígenas de saúde para prevenção do suicídio. 27/11/2017 
 R$                  

15.100,00  

Documento técnico contendo sistematização de boas 

práticas de articulação e diálogo com cuidadores 

tradicionais indígenas. 

15/01/2018 
 R$                  

18.000,00  

Documento técnico contendo material orientador sobre 

estratégias de valorização e fortalecimento das Medicinas 

Tradicionais Indígenas. 
10/05/2018 

 R$                  

25.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Livia Dias Pinto Vitenti CPF: 707.846.391-91 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



280 

 

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  

                     

49.000,00  

                     

49.000,00  

                     

49.000,00  

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 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



281 

 

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: SCON2016-04730 

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  

                     

25.400,00  

                     

25.400,00  

                     

25.400,00  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



282 

 

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: SCON2017-01506 

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 

09/05/2017 10/04/2018 
                     

70.400,00  

                     

32.400,00  

                     

32.400,00  

                     

32.400,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de edital de seleção 

para apoio às iniciativas de protagonismo indígena na 

implementação da Agenda Integrada de Ações de Saúde da 

Criança Indígena. 

02/06/2017 
 R$                  

18.400,00  

Documento técnico contendo relatório da Oficina Nacional 

sobre a Agenda Integrada de Ações de Saúde da Criança 

Indígena com os DSEI prioritários. 
31/10/2017 

 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo relatório das atividades de 

Vigilância do Óbito, dos DSEI prioritários, na 

implementação da Agenda Integrada de Ações de Saúde da 

Criança Indígena. 

22/01/2018 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo relatório das capacitações da 

estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da 

Infância, nos DSEI prioritários, na implementação da 

Agenda Integrada de Ações de Saúde da Criança Indígena. 

10/04/2018 
 R$                  

22.000,00  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



283 

 

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: CON17-00022697 

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 

12/09/2017 08/08/2018 
                     

74.800,00  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Proposta de estratégia para fomento à articulação de saberes 

entre o sistema de saúde oficial e os sistemas próprios dos 

povos indígenas 
26/09/2017 

 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo proposta de adequação dos 

espaços e estabelecimentos da rede de média e alta 

complexidade para atendimento de especificidades 

indígenas e para articulação com praticantes tradicionais 

indígenas 

01/12/2017 
 R$                  

13.000,00  

Documento técnico com proposta de plano de educação 

permanente para equipes multidisciplinares e referências 

técnicas para o reconhecimento e o trabalho articulado com 

os saberes e práticas tradicionais 

15/02/2018 
 R$                  

10.000,00  

Mapeamento de práticas/iniciativas que visem a articulação 

entre os sistemas de saúde biomédico e o tradicional 

indígena existentes nos DSEIs, assim como levantamento 

de literatura pertinente ao tema 

21/05/2018 
 R$                  

15.000,00  

Mapeamento das práticas tradicionais e dos especialistas 

indígenas nos territórios dos DSEI, por amostragem 08/08/2018 
 R$                  

19.800,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Luciane Ouriques Ferreira CPF: 606.731.500-97 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 

  



284 

 

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  

                     

44.500,00   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

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: Prestador solicitou o cancelamento do contrato, 

não sendo desenvolvidos e nem pagos os produtos previstos para o exercício de 2017.  

  



285 

 

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  

                     

27.800,00  

                     

27.800,00  

                     

27.800,00  

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: O produto com entrega prevista no exercício de 

2017 foi desenvolvido e pago. 

  



286 

 

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  

                     

36.500,00  

                     

46.500,00  

                     

46.500,00  

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: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. Incluíndo um produto do exercício anterior deixado para entrega neste. 

  



287 

 

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  

                     

40.400,00  

                     

22.000,00  

                     

22.000,00  

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 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Prestador cancelou o contrato, não sendo 

desenvolvido ou pago o último produto do mesmo. Os demais produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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 

23/06/2016 22/05/2017 
                     

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 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. 
22/05/2017 

 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 

2017 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: SCON2017-02100 

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 

23/06/2017 18/05/2018 
                     

78.100,00  

                     

42.000,00  

                     

42.000,00  

                     

42.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo histórico do dimensionamento 

da Força de trabalho na Secretaria de Saúde indígena no 

período de 2010 á 2017 
21/07/2017 

 R$                  

17.500,00  

Documento Técnico contendo críticas do dimensionamento 

da Força de trabalho da Secretaria de saúde indígena nas 

regiões norte e nordeste 
06/09/2017 

 R$                  

11.500,00  

Documento Técnico contendo críticas do dimensionamento 

da Força de trabalho para Secretaria de saúde indígena nas 

regiões Sul e Sudeste 
15/12/2017 

 R$                  

13.000,00  

Documento Técnico contendo críticas do dimensionamento 

da Força de trabalho da Secretaria de saúde indígena da 

região centro oeste. 
01/02/2018 

 R$                  

15.500,00  

Documento Técnico contendo propostas dos critérios para 

dimensionamento da Força de trabalho da Secretaria de 

saúde Indígena nos trinta e quatro Distritos Sanitários. 
18/05/2018 

 R$                  

20.600,00  

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 

2017 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: SCON2016-03888 

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  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

                     

30.000,00  

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 

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 

2017 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: SCON2016-03887 

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 
                     

64.570,00  

                     

36.000,00  

                     

36.000,00  

                     

36.000,00  

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 

2017 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: CON17-00016343 

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 

20/07/2017 15/06/2018 
                     

70.387,00  

                     

32.500,00  

                     

32.500,00  

                     

32.500,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo proposta de atualização do 

instrutivo para preenchimento do FORMSUS de 

medicamentos para monitoramento e avaliação dos dados de 

estoque e de consumo de medicamentos por meio da 

reformulação da Nota Técnica nº 

003/2015/CGMASI/DGESI/SESAI/MS 

03/08/2017 
 R$                  

18.500,00  

“Documento Técnico contendo histórico de consumo de 

medicamentos de 2016, estabelecido pelos DSEIs com base 

nas instruções da Nota Técnica nº 

003/2015/CGMASI/DGESI/SESAI/MS e o Plano de 

Demandas para aquisição de medicamentos para suprir os 34 

DSEIs e a CASAI DF nos anos de 2018 

30/11/2017 
 R$                  

14.000,00  

“Documento Técnico contendo modelo de Termo de 

Referência de acordo com as legislações vigentes para 

aquisição de medicamentos por meio de pregão para 

abastecer aos 34 DSEIs e a CASAI DF no ano de 2018” 

23/03/2018 
 R$                  

16.500,00  

“Documento Técnico contendo consolidado de histórico 

anual de consumo de medicamentos dos 34 DSEIs nos anos 

de 2015 a 2017 e a apresentação de mapas de abastecimento 

anuais de medicamentos para este período” 

15/06/2018 
 R$                  

21.387,00  

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 

2017 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: SCON2016-03008 

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  

                     

42.000,00  

                     

64.000,00  

                     

64.000,00  

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  

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: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 foram desenvolvidos e pagos. Incluindo ainda, o segundo produto do contrato que tinha entrega prevista 

no exercício de 2016 e foi entregue em 2017 por opção do prestador. 
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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: SCON2017-02393 

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 

05/07/2017 30/05/2018 
                     

88.000,00  

                     

53.000,00   -   -  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise do perfil de 

mortalidade indígena em menores de 5 anos nos anos de 

2013 a 2015 

19/07/2017 
 R$                  

29.000,00  

Documento técnico contendo procedimentos para a 

estimação dos níveis de esperança de vida ao nascer e 

fecundidade indígena nos 34 DSEI 
15/12/2017 

 R$                  

24.000,00  

Documento técnico contendo relatório de visita técnica para 

execução de estudo de determinantes da mortalidade infantil 

indígena no DSEI Xavante 
30/05/2018 

 R$                  

35.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Pery Teixeira CPF: 067.916.978-49 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Prestador optou por entregar e receber os produtos 

previstos para o exercício de 2017 no proximo 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: SCON2016-03001 

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  

                     

32.000,00  

                     

32.000,00  

                     

32.000,00  

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 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2017-02165 

Objetivo da Consultoria: Desenvolvimento de produto tecnico especializado para o fortalecimento da gestão 

descentralizada, nos Distritos Sanitarios Especiais Indígenas 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do Exercício 

28/06/2017 23/05/2018 
                     

70.950,00  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo análise comparativa entre a 

cobertura vacinal e incidência da Rotavírus Humano no ano 

de 2016 por Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI. 
12/07/2017 

 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo proposta de definição dos 

parâmetros para cálculo do indicador de Cobertura Vacinal a 

partir dos registros do Sistema de Informação da Atenção à 

Saúde Indígena (SIASI) - versão 4.0. 

06/09/2017 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo proposta de definição dos 

parâmetros para obtenção de relatório do módulo da 

Influenza a partir dos registros de notificações da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) do Sistema de 

Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) - versão 

4.0. 

15/12/2017 
 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo projeto pedagógico de 

capacitação do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígena (SIASI) - versão 4.0 em formato de Educação à 

Distância (EaD). 

01/02/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo proposta de definição dos 

parâmetros para customização das regras de imunização no 

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 

(SIASI) - versão 4.0. 

23/05/2018 
 R$                  

18.950,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Priscila Marques Siqueira CPF: 060.095.976-76 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2016-02893 

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 
                     

74.037,00  

                     

36.400,00  

                     

36.400,00  

                     

36.400,00  

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 
22/05/2017 

 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 

2017 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: SCON2017-02192 

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 

23/06/2017 18/05/2018 
                     

74.800,00  

                     

39.000,00  

                     

39.000,00  

                     

39.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo resultado da oficina de 

ampliação do acesso a Testagem rápida no Distrito Sanitário 

Especial Indígena do Interior Sul para Saúde Sexual – IST, 

Aids e Hepatites Virais 

21/07/2017 
 R$                  

17.000,00  

Documento Técnico orientador para os profissionais da 

equipe multidisciplinar de saúde indígena com a finalidade 

de subsidiar seu processo de trabalho no desenvolvimento 

de ações referentes a Saúde Sexual – IST, Aids e Hepatites 

Virais 

06/09/2017 
 R$                  

10.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de plano de 

enfrentamento da sífilis congênita para os 34 DSEIs para os 

anos de 2017 a 2018 
15/12/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico contendo apresentação do plano de 

enfrentamento da sífilis congênita no DSEI do Mato Grosso 

do Sul, para o ano de 2017 
01/02/2018 

 R$                  

15.000,00  

Documento Técnico contendo apresentação do plano de 

enfrentamento da sífilis congênita no DSEI do Porto Velho, 

para o ano de 2017 
18/05/2018 

 R$                  

20.800,00  

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 

2017 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: SCON2016-03154 

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  

                     

36.000,00  

                     

36.000,00  

                     

36.000,00  

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  

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 

2017 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: CON17-00016346 

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 

24/07/2017 19/06/2018 
                     

71.945,00  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

                     

38.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo proposta de material 

educativo (folder) sobre interculturalidade e saúde indígena 07/08/2017 
 R$                  

16.000,00  

Documento técnico contendo proposta de documento 

orientador voltado ao desenvolvimento de atividades e 

utilização de recursos disponíveis para educação 

permanente nos 34 DSEIs 

31/10/2017 
 R$                  

10.000,00  

Documento técnico contendo proposta de plano e conteúdo 

do módulo III sobre interculturalidade e vigilância 

alimentar e nutricional indígena em formato EaD 
15/12/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento técnico contendo análise das atividades de 

educação permanente voltadas à qualificação da atuação de 

profissionais para atuação em contexto intercultural nos 34 

DSEI referente aos anos de 2016 e 2017 e proposta de 

documento orientador para fomento de ações de educação 

permanente que contemplem o campo da interculturalidade 

01/03/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo proposta de plano e conteúdo 

do módulo IV sobre interculturalidade e saúde da mulher 

indígena em formato EaD 
19/06/2018 

 R$                  

19.945,00  

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 

2017 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: SCON2016-05737 

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  

                     

70.400,00  

                     

70.400,00  

                     

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  

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 
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Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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  

                     

29.000,00  

                     

29.000,00  

                     

29.000,00  

  

  

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 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2016-03897 

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  

                     

35.000,00  

                     

35.000,00  

                     

35.000,00  

  

  

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 

2017 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: CON17-00017370 

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 

03/08/2017 29/06/2018 
                     

71.940,00  

                     

33.000,00  

                     

33.000,00  

                     

33.000,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo a análise do Banco de Dados 

de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) notificados pelos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) no Sistema 

de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), no 

ano de 2016 

17/08/2017 
 R$                  

19.000,00  

Documento técnico contendo a análise do Banco de Dados 

das morbidades e da mortalidade dos casos de neoplasias 

localizadas no útero, segundo as notificações realizadas 

pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) no 

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 

(SIASI), entre os anos de 2013 a 2016; 

01/12/2017 
 R$                  

14.000,00  

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) e análise dos casos de diabetes em 

gestantes, no ano de 2016; 

09/03/2018 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo a análise do Banco de Dados 

das Doenças Infecciosas Respiratórias Agudas (IRA) 

notificados pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI) no Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Indígena (SIASI) e a análise da mortalidade por IRA 

ocorridas em menores de 5 anos, no ano de 2016; 

29/06/2018 
 R$                  

21.940,00  

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 

2017 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: SCON2017-01492 

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 

04/05/2017 28/03/2018 
                     

72.600,00  

                     

44.000,00  

                     

44.000,00  

                     

44.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico Contendo fluxogramas e descritivo de 

processos do Departamento de Atenção à Saúde Indígena 

(DASI) 
16/05/2017 

 R$                  

16.000,00  

Documento Técnico Contendo os riscos identificados nos 

processos Departamento de Atenção à Saúde Indígena 

(DASI) e as proposições de ações corretivas / preventivas. 
03/07/2017 

 R$                    

7.000,00  

Documento Técnico Contendo fluxogramas e descritivo de 

processos do Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

(DGESI). 
12/09/2017 

 R$                    

9.000,00  

Documento Técnico Contendo os riscos identificados nos 

processos do Departamento de Gestão da Saúde Indígena 

(DGESI) e as proposições de ações corretivas / preventivas. 
20/11/2017 

 R$                  

12.000,00  

Documento Técnico Contendo fluxogramas e descritivo de 

processos do Departamento de Saneamento e Edificações 

de Saúde Indígena (DSESI). 
05/01/2018 

 R$                  

10.600,00  

Documento Técnico Contendo os riscos identificados nos 

processos Departamento de Saneamento e Edificações de 

Saúde Indígena (DSESI) e as proposições de ações 

corretivas / preventivas. 

28/03/2018 
 R$                  

18.000,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Sylvia Serabion Ferreira CPF: 814.556.156-68 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2016-03042 

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 
                     

53.092,00  

                     

26.000,00  

                     

26.000,00  

                     

26.000,00  

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 

2017 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: SCON2017-02048 

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 

23/06/2017 18/05/2018 
                     

60.500,00  

                     

37.000,00  

                     

37.000,00  

                     

37.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo propostas/ recomendações/ 

encaminhamentos realizados durante as Reuniões 

Ordinárias do Fórum dos Presidentes de Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena do ano de 2016; 

21/07/2017 
 R$                  

20.000,00  

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 Interior Sul, no âmbito do 

Controle Social 

08/12/2017 
 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo propostas/ recomendações/ 

encaminhamentos realizados durante as Reuniões do 

Conselho Distrital de Saúde Indígena Pernambuco, no ano 

de 2016 

18/05/2018 
 R$                  

23.500,00  

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 

2017 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: SCON2016-03722 

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 

12/08/2016 11/07/2017 
                     

61.600,00  

                     

44.800,00  

                     

44.800,00  

                     

44.880,00  

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  
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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 

2017 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: CON17-00021916 

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 

12/09/2017 08/08/2018 
                     

71.304,00  

                     

19.000,00  

                     

19.000,00  

                     

19.000,00  

Insumos Externos 

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo modelo de informe 

epidemiológico referente às ações de prevenção e controle 

da malária para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

prioritários 
26/09/2017 

 R$                  

19.000,00  

Documento técnico contendo avaliação epidemiológica de 

malária dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas da 

Amazônia Legal referente ao 1º semestre de 2017 03/01/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo orientações no tocante à 

vigilância e ações controle da malária a serem realizadas 

conforme grau de risco de ocorrência da doença nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas da Amazônia Legal 
16/04/2018 

 R$                  

17.000,00  
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Documento técnico contendo análise da situação de saúde 

relativa aos acidentes com animais peçonhentos dos 34 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
08/08/2018 

 R$                  

21.304,00  

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 

2017 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  

                     

60.500,00  

                     

16.000,00  

                     

16.000,00  

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  

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: Prestador optou pelo cancelamento do contrato 

antes do desenvolvimento e pagamento de todos os produtos planejados para o 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: SCON2016-02891 

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  

                     

32.000,00  

                     

32.000,00  

                     

32.000,00  

  

  

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 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2017-02047 

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 

12/06/2017 18/05/2018 
                     

66.000,00  

                     

35.500,00  

                     

35.500,00  

                     

35.500,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento Técnico contendo proposta de divulgação da 

Cultura Akuntsu umas das etnias de que vivem na região 

de Roraima. 

07/07/2017 
 R$                  

15.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de divulgação da 

Cultura Avá-Canoeiro umas das etnias de que vivem na 

região de TOCANTINS e Goiás. 

29/09/2017 
 R$                    

9.500,00  

Documento Técnico contendo proposta de divulgação da 

Cultura Karapanã umas das etnias de que vivem na região 

de Amazonas e Colombia. 

12/12/2017 
 R$                  

11.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de divulgação da 

Cultura Tsohom-dyapa umas das etnias de que vivem na 

região de Amazonas. 

01/02/2018 
 R$                  

13.000,00  

Documento Técnico contendo proposta de divulgação da 

Cultura Xetá umas das etnias de que vivem na região de 

Amazonas. 

18/05/2018 
 R$                  

17.500,00  

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Ute Ana de Farias Batista Lira CPF:  012.513.204-22 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Os produtos com entrega prevista no exercício de 

2017 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: SCON2016-03034 

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  

                     

54.600,00  

                     

54.600,00  

                     

54.600,00  

  

  

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  

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 

2017 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: SCON2017-02099 

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 

23/06/2017 18/05/2018 
                     

72.600,00  

                     

34.000,00  

                     

34.000,00  

                     

34.000,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo atualização da lista básica dos 

materiais médico-hospitalares, conforme indicação dos 

Responsáveis Técnicos dos 34 DSEI, necessários para o 

desenvolvimento das ações de saúde nos DSEI 

21/07/2017 
 R$                  

19.000,00  

Documento técnico contendo proposta de Minuta de 

Portaria para institucionalizar a lista padronizada de 

materiais médico-hospitalares na Secretaria Especial de 

Saúde Indígena 

11/12/2017 
 R$                  

15.000,00  

Documento técnico contendo Plano de Demandas para 

aquisição de materiais médico-hospitalares para suprir os 

34 DSEI nos anos de 2017/2018 
02/02/2018 

 R$                  

17.000,00  

Documento técnico contendo avaliação da implementação 

do monitoramento de consumo e estoque nos DSEI para 

materiais médico-hospitalares 
18/05/2018 

 R$                  

21.600,00  

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 

2017 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: SCON2016-02917 

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  

                     

34.000,00  

                     

34.000,00  

                     

34.000,00  

  

  

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 

2017 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: SCON2017-02219 

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 

30/06/2017 25/05/2018 
                     

78.650,00  

                     

36.500,00  

                     

36.500,00  

                     

36.500,00  

  

  

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de entrega Valor 

Documento técnico contendo o panorama da oncocercose 

no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, 

referente ao período de 2013 a 2017. 
14/07/2017 

 R$                  

15.500,00  

Documento técnico contendo o panorama do tracoma nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas Vilhena e 

Tocantins, referente ao período de 2012 a 2017. 
08/09/2017 

 R$                  

12.500,00  

Documento técnico contendo o panorama da 

esquistossomose nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas Alagoas/Sergipe, Bahia, Maranhão, Minas 

Gerais/Espírito Santo, Paraíba e Pernambuco, referente ao 

período de 2013 a 2017. 

30/11/2017 
 R$                    

8.500,00  

Documento técnico contendo o panorama da hanseníase nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas Minas 

Gerais/Espírito Santo e Tocantins, referente ao período de 

2013 a 2017. 

19/01/2018 
 R$                  

14.000,00  

Documento técnico contendo o panorama das geo-

helmintíases nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas   

Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Médio Rio Solimões, 

Vale do Javari, Yanomami e Leste de Roraima, no período 

de 2013 a 2017. 

03/02/2018 
 R$                  

10.500,00  

Documento técnico contendo o panorama do tracoma nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas Alto Rio Negro, 

Alto Rio Solimões, Médio Rio Solimões, Vale do Javari, 

Leste de Roraima e Yanomami, referente ao período de 

2012 a 2017. 

25/05/2018 
 R$                  

16.650,00  

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 

2017 foram desenvolvidos e pagos. 
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ANEXO V 

Declaração de integridade e completude das informações sobre contratos e convênios nos 

sistemas estruturantes da Administração Pública Federal 
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Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema e-Pessoal 
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Declaração de cumprimento das disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das 

declarações de bens e rendas 
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Declaração do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
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