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I - acompanhar e executar as atividades de pagamento de
remuneração e vantagens dos servidores ativos, aposentados e pensionistas;
II - elaborar cálculos de direitos e vantagens decorrentes da
implantação e revisão de aposentadorias e pensões e outros que impliquem em alteração de remuneração;
III - executar as atividades de atualização cadastral, movimentação de pessoal e concessão de benefícios de servidores ativos
e inativos;
IV - promover a apresentação da declaração de bens e rendas
dos servidores da Funasa, no final de cada exercício financeiro, exoneração ou afastamento definitivo, bem como encaminhar as informações ao órgão de controle externo;
V - atualizar a documentação e assentamentos funcionais dos
servidores; e
VI - supervisionar e controlar a execução das atividades
relacionadas à concessão e revisão de aposentadoria e pensão.
Art. 97. Compete à Socap:
I - acompanhar e executar as atividades de avaliação de
desempenho, de levantamento das necessidades e de desenvolvimento
de recursos humanos;
II - elaborar e manter cadastro de qualificação do corpo
funcional e de instrutores;
III - elaborar e implementar programas e projetos de capacitação, de acordo com diretrizes estabelecidas pela unidade central
da Funasa; e
IV - propor a participação de servidores em atividades de
treinamento e eventos de capacitação e desenvolvimento de recursos
humanos.
Art. 98. Compete ao Secov:
I - auxiliar a Coordenação-Geral de Convênios na proposição
de procedimentos internos para a celebração, gerenciamento e prestação de contas de convênios, termos de compromisso e instrumentos
congêneres;
II - repassar aos setores subordinados a legislação aplicável à
área, bem como normativos, portarias e instruções recebidas dos órgãos centrais e de órgãos externos, cobrando suas aplicações;
III - coordenar as atividades relacionadas ao gerenciamento e
prestação de contas de convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres;
IV - planejar, coordenar e supervisionar as atribuições dos
setores subordinados; e
V - executar atividades relacionadas a convênios determinadas pela unidade central da Funasa.
Art. 99. Compete à Sohab:
I - coordenar e executar a análise processual de convênios,
termos de compromisso e instrumentos congêneres, celebrados com
entidades de sua Unidade da Federação, de acordo com a legislação
vigente e com orientações das unidades centrais, executando as tarefas afeitas ao gerenciamento desses instrumentos e encaminhando
documentações às autoridades competentes;
II - solicitar informações ou complementação de informações
relativas ao gerenciamento de convênios, termos de compromisso e
instrumentos congêneres a setores da própria Funasa ou a órgãos
externos;
III - encaminhar informações a Coordenação de Habilitação
e Celebração de Convênios com relação aos instrumentos gerenciados
no setor, a fim de subsidiar as atribuições daquela Coordenação;
IV - controlar a tramitação de processos e documentos relativos à habilitação e gerenciamento de convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres; e
V - executar outras atividades inerentes às suas atribuições,
determinadas pelo Chefe do Serviço de Convênios.
Art. 100. Compete ao Sopre:
I - elaborar relatórios, trimestrais e anuais, de acompanhamento e análise de prestação de contas da execução de convênios,
termos de compromisso e instrumentos similares, encaminhando-os à
Coordenação de Acompanhamento e Análise de Prestação de Contas
de Convênios, ao fim de cada trimestre e exercício;
II - prestar cooperação técnica aos órgãos e entidades convenentes na elaboração e apresentação de prestação de contas, em
conformidade com as normas e legislação vigente;
III - controlar e realizar cobrança de prestação de contas dos
convênios, termos de compromisso e instrumentos similares celebrados no âmbito de sua atuação;
IV - realizar a análise e a emissão de parecer parcial e final
em prestação de contas de convênios, termos de compromisso e
instrumentos similares;
V - analisar a documentação de processo de prestação de
contas de convênios, termos de compromisso e instrumentos similares
celebrados;
VI - atualizar os sistemas internos de gestão de convênios,
termos de compromisso e instrumentos similares;
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VII - submeter ao ordenador de despesas, para aprovação, as
prestações de contas dos recursos repassados mediante convênios,
termos de compromisso e instrumentos similares no âmbito de sua
atuação;
VIII - controlar a tramitação de processos e documentos
relativos à prestação de contas;
IX - informar a Coordenação de Acompanhamento e Análise
de Prestação de Contas de Convênios, para registro no mesmo, toda
a execução das prestações de contas parcial e final de convênios,
termos de compromisso e instrumentos similares celebrados pela Funasa, bem como os resultados de suas análises;
X - propor a abertura de Tomada de Contas Especial, nos
casos de inadimplência decorrente de ausência de prestação de contas
e de não aprovação;
XI - coordenar e monitorar o processo de instrução para
instauração de Tomada de Contas Especial de Convênios, termos de
compromisso e instrumentos similares; e
XII - executar outras atividades inerentes às suas atribuições,
determinadas pelo Chefe do Serviço de Convênios.
Art. 101. Compete ao Sesam:
I - coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de saúde
ambiental, em consonância com as diretrizes definidas pelo Desam;
II - monitorar e avaliar as atividades de educação em saúde
ambiental realizadas por Estados e Municípios relativas às ações de
saúde ambiental e saneamento básico fomentadas pela Funasa;
III - executar ações de apoio ao controle da qualidade da
água para consumo humano provenientes de abastecimento público
ou solução alternativa conforme procedimentos e padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
IV - coordenar e executar ações supletivas e complementares
de saúde e saneamento ambiental, em situações de risco à saúde de
populações vulneráveis, em conjunto com a Divisão de Engenharia de
Saúde Pública;
V - coordenar e executar projetos e ações estratégicas de
saúde ambiental, em conjunto com a Divisão de Engenharia de Saúde
Pública; e
VI - coordenar, monitorar e avaliar as ações de educação em
saúde ambiental e apoio ao controle da qualidade da água realizado
em comunidades especiais.
Art. 102. Compete à Saduc:
I - executar atividades de educação em saúde ambiental, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Coordenação de
Educação em Saúde Ambiental;
II - analisar, acompanhar, avaliar e emitir parecer sobre projetos de educação em saúde ambiental, a serem implementados pelos
estados e municípios, relativos às ações de saúde ambiental e saneamento básico fomentadas pela Funasa;
III - apoiar a execução de ações estratégicas de saúde ambiental em municípios e comunidades, em situação de risco à saúde;
e
IV - atuar de forma integrada com os demais setores da
Suest nas ações de sua abrangência.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES
Seção I
Do Presidente
Art. 103. Ao Presidente incumbe:
I - representar a Funasa em juízo ou fora dele;
II - fixar diretrizes de atuação e exercer a direção-geral das
unidades da Funasa;
III - aprovar o planejamento e a proposta orçamentária anual
e submeter à apreciação do Ministro de Estado da Saúde;
IV - firmar acordos, contratos e convênios com órgãos e
entidades nacionais e internacionais, observadas a legislação vigente;
V - praticar todos os atos pertinentes à administração orçamentária, financeira, contábil, de patrimônio, de material e de serviços gerais, na forma da legislação em vigor e determinar auditorias
e verificações periódicas nessas áreas;
VI - autorizar o provimento de recursos financeiros e materiais necessários à execução de planos, programas, projetos e atividades;
VII - determinar a instauração de inquéritos, processos administrativos disciplinares e auditorias, conforme as normas e legislação pertinentes;
VIII - prover cargos e funções, admitir, requisitar, dispensar
pessoal e praticar todos os atos de administração de pessoal, observada a legislação vigente;
IX apresentar, nos prazos fixados, a prestação de contas
correspondente ao exercício anterior;
X - encaminhar ao Advogado-Geral da União solicitação de
apuração de irregularidades ocorridas no âmbito interno da PFE;
XI - implementar a política de recursos humanos, segundo as
diretrizes fixadas pelo Governo Federal; e
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XII - estabelecer normas regulamentares e praticar os demais
atos pertinentes à organização e ao funcionamento da Funasa nos
termos deste Regimento Interno.
Seção II
Do Diretor Executivo
Art. 104. Ao Diretor-Executivo incumbe:
I - substituir o Presidente em seus afastamentos ou impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo;
II - assessorar o Presidente na administração da Funasa;
III - planejar, dirigir coordenar e orientar a execução das
atividades da Diretoria-Executiva; e
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas.
Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 105. Aos Diretores, Procurador-Chefe, Auditor-Chefe,
Chefe de Gabinete e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir,
coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em suas
áreas de competência.
Art. 106. Aos Coordenadores-Gerais e Coordenadores, incumbe planejar, orientar, coordenar e supervisionar a execução das
atividades a cargo das unidades sob sua direção.
CAPÍTULO VI
DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA
Art. 107. O patrimônio da Funasa é constituído pelos bens
móveis e imóveis, equipamentos e semoventes adquiridos ou havidos
por sucessão.
Art. 108. Constituem receita da Funasa:
I - dotações consignadas no Orçamento Geral da União;
II - importâncias que, à conta de créditos orçamentários ou
especiais, lhe forem destinadas por órgãos públicos federais, estaduais
e municipais;
III - contribuições de qualquer natureza de entidades particulares, nacionais ou internacionais;
IV - doações individuais e donativos angariados por intermédio de campanha pública de mobilização social;
V - contrapartidas pelos serviços de qualquer natureza, inclusive quando executados mediante acordos, ajustes, convênios, contratos ou instrumentos similares;
VI - produtos de operações de crédito;
VII - resultados obtidos com alienações patrimoniais;
VIII - rendimentos de aplicação no mercado financeiro, observada a legislação pertinente; e
IX - outras rendas de qualquer natureza, nos termos da legislação vigente.
Art. 109. O patrimônio, as receitas e os serviços da FUNASA serão utilizados, exclusivamente, na execução de suas finalidades estatutárias.
PORTARIA Nº 314, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014
Fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.
87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro
de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe
como responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos
financeiros para compor o financiamento da atenção básica; e
Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido
para o incentivo de custeio referente aos Agentes Comunitários de
Saúde, resolve:
Art. 1º Fica fixado em R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) por
Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês o valor do incentivo
financeiro referente aos ACS das Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família.
Parágrafo único. No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de ACS
registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de
Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente,
multiplicado pelo valor do incentivo fixado no "caput" deste artigo.
Art. 2º Fica definido que os recursos orçamentários, de que
trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da
Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família (Plano Orçamentário 0006 - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de
2014.
ARTHUR CHIORO

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
NÚCLEO EM SÃO PAULO
DECISÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014
A Chefe do Núcleo da ANS São Paulo/SP, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 140, de 30/10/2012, publicada no DOU de 08/11/2012, seção 1, fl 42, pelo Diretor de
Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e tendo em vista o disposto no art. 57, V da Resolução Normativa - RN nº 197/2009, e no parágrafo único do art. 22, no art.15, inc. V c/c art. 25,
todos da RN nº 48, de 19/09/2003, alterada pela RN nº 155, de 5/6/2007, vem por meio deste dar ciência às Operadoras, relacionadas no anexo, da decisão proferida em processos administrativos.
ANS

Número do Processo na Nome da Operadora

Número do Regis- Número do CNPJ
tro
Provisório
ANS
CAIXA ECONÔMICA FEDE- 312924.
00.360.305/0001-04
RAL

Tipo de Infração (artigos infringidos pela Operadora) Valor da Multa (R$)

25789.038131/2013-01

Art. 25 Lei 9656/98.
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