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A Diretoria de Administração - Dirad
Com o objetivo de executar atividades relacionadas com pessoal, material, comunicação,
contabilidade e serviços gerais, em 4 de maio de 1976, foi criada a Superintendência de
Administração Geral (SAG). Em 27 de dezembro de 1994, Coordenação de Modernização da
Superintendência de Administração Geral, do Ministério da Saúde, aprovou a estrutura regimental
da Fundação Oswaldo Cruz e a SAG se transformou na Diretoria de Administração (Dirad), com a
finalidade de ser a unidade integrante dos Sistemas de Serviços Gerais - SISG, de administração
financeira federal e de contabilidade federal, com competência de planejar, coordenar,
supervisionar e executar as atividades relativas às operações comerciais nacionais e internacionais,
gestão econômica, financeira, contábil e dos bens móveis, informações gerenciais na área
administrativa e suporte administrativo às unidades da Fiocruz. Hoje a estrutura organizacional da
Dirad compreende os Departamentos de Gestão da Informação Administrativa e Assessoria
(Degias), o Departamento Econômico e Financeiro (Defin) e o Departamento de Operações
Comerciais (Decom).
Missão: Desenvolver, disponibilizar e implementar soluções e práticas de gestão administrativa
para o alcance da missão da Fiocruz.
Visão: Ser a unidade de gestão administrativa reconhecida institucionalmente como padrão de
excelência e inovação.
Valores:
1.
Ética no desenvolvimento dos nossos processos institucionais;
2.
Agilidade no atendimento e comprometimento com as demandas internas e externas;
3.
Igualdade no tratamento independente do vínculo;
4.
Possibilidade de todos participarem da gestão;
5.
Defesa do erário (tesouro) público;
6.
Transparência nas decisões e confiabilidade mútua entre as áreas.
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Organograma da Diretoria de Administração - Dirad
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Departamento de Gestão da Informação Administrativa e
Assessoria
O Departamento de Gestão da Informação Administrativa e Assessoria tem as atribuições de:
·

Assessorar a Direção quanto as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões.

·
Realizar análise e estudos quanto à adoção de tecnologias de gestão modernas, eficientes e
eficazes para implementação das diretrizes constantes no Plano Quadrienal da Presidência;
·
Consolidar, acompanhar e avaliar a programação orçamentária e a execução financeira da
Dirad, tendo como referência o PA - Plano Anual;
·

Gerir os recursos humanos da Diretoria de Administração;

·
Fornecer suporte e atendimento aos diversos usuários da Diretoria, com relação a hardware e
software;
·

Promover relacionamento interpessoal com a equipe e gestão.
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Serviço de Recursos Humanos
O Serviço de Recursos Humanos tem como principais atribuições:
Realizar a administração de pessoal e promover ações de treinamento e
desenvolvimento (ST e D), qualidade de vida e processos de recrutamento e seleção;
Manter-se atualizado sobre normas e legislações relativas à área de RH, junto a
Diretoria de Recursos Humanos prestando e esclarecendo informações aos servidores
da Dirad;
Coordenar, orientar, avaliar, executar e controlar as atividades relacionadas à
atualização dos registros cadastrais e funcionais dos servidores;
Propor políticas e procedimentos de recursos humanos;
Realizar processos de avaliação de desempenho do servidor e propor ações corretivas
resultantes da avaliação;
Buscar novas formas de gestão de pessoas por meio do Subprograma de Gestão de
Pessoas;
Promover ações de qualidade de vida e assistência aos colaboradores;
Promover campanhas sociais;
Coordenar o Programa Multiplicadores Internos, promovendo a valorização dos
colaboradores que atuam como multiplicadores, disseminando conhecimento na
unidade;
Administrar contratos de mão de obra terceirizada garantindo a disseminação e
uniformidade de informações;
Prestar apoio, junto a empresa contratada, na coordenação e orientação das atividades
relacionadas à terceirizações de mão de obra, internos na unidade e do Programa
Farmácia Popular do Brasil.
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Ações Realizadas
Realização de capacitações gerenciais e técnicas.
Foram realizadas
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Serviço de Recursos Humanos - Farmácia Popular do Brasil
O Setor de Recursos Humanos da Farmácia Popular do Brasil é responsável pelo
gerenciamento dos recursos humanos que operam as farmácias coordenadas pela
Fiocruz e do contrato de prestação de serviços administrativo e de Tecnologia da
Informação (TI). Cabe também ao SRH-FPB, atuar na área de desenvolvimento
visando o bom funcionamento do Programa.
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Serviço de Informação e Comunicação Administrativa
O Serviço de Informação e Comunicação Administrativa tem
as seguintes atribuições:
Planejar, organizar, coordenar e controlar as rotinas relacionadas às ações
de Protocolo, Expedição, Arquivo e Microfilmagem;
Assessorar a descentralização da gestão documental nas unidades da
Fiocruz;
Normatizar procedimentos, visando a modernização das ações de
comunicação administrativa voltadas para: Protocolo, Expedição, Arquivo
e Microfilmagem;
Representar a Dirad na Comisão Permanente de Avaliação de Documentos
Arquivísticos da Fiocruz e no Sistema de Gestão de Documentos e
Arquivos/Fiocruz (Sigda);
Atualizar a tabela Siape da Fiocruz.
O Serviço de Informação e Comunicação Administrativa é composto por:
- Seção de Protocolo;
- Seção de Expedição;
- Seção de Arquivo e Microfilmagem.
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Seção de Expedição
A Seção de Expedição tem como principais funções:
Coletar e distribuir correspondências e/ou documentos em geral, dentro do Campus
da Fiocruz e em outros órgãos ligados a esta;
Executar os serviços postais vinculados a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(EBCT);
Gerenciar o Sistema de Controle de Correspondências – SGA (Desktop e SGA Web);
Administrar contratos de prestação de serviços postais realizados pela EBCT junto a
Dirad;
Estudar e propor procedimentos de racionalização das ações de coleta e entrega;
Assessorar as unidades descentralizadas de execução dos serviços de expedição.
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Seção de Arquivo e Microfilmagem
A Seção de Arquivo e Microfilmagem divide-se em duas partes:
Arquivo Corrente - Processo do ano corrente e do anterior;
Arquivo Intermediário - Processos e documentos que estão em fase probatória.
Dentre as suas atribuições destacam-se:
Planejar, coordenar e assegurar a gestão da informação arquivística nas unidades da
Fiocruz;
Assegurar a qualidade do tratamento arquivístico: atendimento, assessoria e
capacitação técnica no âmbito das unidades Fiocruz;
Normatizar procedimentos de gestão de documentos nas unidades técnicoadministrativas e de Apoio de acordo com as políticas implantadas do Sistema de
Gestão de Documentos de Arquivo (Sigda);
Planejar e gerenciar os sistemas de informação: módulo controle de documentos web,
desktop e demais sistemas de registros e recuperação da informação arquivística;
Garantir a gestão de conservação preventiva de documentos de arquivo, preservando a
memória administrativa da instituição.
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Ações Realizadas
Avaliação qualitativa dos serviços prestados pelas seções do Sica.
A pesquisa foi concluída em março de 2013 com objetivo de avaliar os serviços
oferecidos pela Seção de Arquivo e Microfilmagem e do Sica como um todo. Nova
pesquisa será realizada no decorrer do exercício de 2014, em função de mudanças
ocorridas na seção no decorrer de 2013 e as adequações em função da mudança da
seção do campus manguinhos para o bairro de Del Castilho, os resultados servem
como subsídio para eventuais ajustes e aperfeiçoamentos nos serviços.
Compartilhamento de dados do Sistema SGA Processos para sistema
integrado do MPOG.
Ação em andamento no decorrer de 2013, vinculada à elaboração e validação do
sistema desenvolvido pelo MPOG
Avaliação de processos administrativos prefixos 25380 e 25384 ano
1997.
A avaliação dos processos com prefixo 25380 foi concluída em dezembro de 2013, já
os processos de prefixo 25384, que pertencem ao Instituto Fernandes Figueira,
tiveram a avaliação foi concluída em julho de 2013.
III Oficina de Classificação de Documentos.
A Oficina foi realizada em setembro de 2013 com o objetivo de capacitar de forma
prática os profissionais das unidades quanto à utilização do Código de Classificação
de Documentos da Fiocruz/Arquivo Nacional.

Alguns números da Seção de Arquivo e Microfilmagem:
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Avaliação - Processos para Eliminação
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Transferência para as Unidade s - caixas
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Seção de Protocolo
A Seção de Protocolo tem as seguintes atribuições:
Realizar abertura de processos administrativos da Dirad e das unidades centralizadas;
Promover política de treinamento, relacionadas à operacionalização dos módulos
usuário e gestor do sistema de processos do SGA;
Promover política de treinamento, relacionadas à disseminação das normas e
procedimentos de protocolo federal;
Gerenciar os módulos de cadastramento e movimentação de processos do sistema de
informação do SGA;
Assessorar os protocolos descentralizados da Fiocruz;
Atualizar a tabela Siape da Fiocruz.
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Ações Realizadas
Avaliação qualitativa dos serviços prestados pela Seção de Protocolo
A pesquisa foi concluída em março de 2013 com objetivo de avaliar os serviços
oferecidos pela Seção de Protocolo e do Sica, a avaliação terá continuidade assim
como nas outras seções do Sica.
Descentralização Administrativa
Foi realizada a descentralização do protocolo do Instituto de Pesquisas Clínicas
Evandro Chagas, de número 25029, com o primeiro processo autuado em março de
2013. Houve uma redução de 15,9% de processos autuados em relação ao ano de
2012.
Em função das seções de protocolo descentralizadas houve um aumento nas
demandas de treinamentos e visitas de ajustes de conformidade.
Foram realizados cinco treinamentos para as unidades descentralizadas e um para
os colaboradores da Dirad.
Benchmarking
Participou, em conjunto com as outras áreas do Sica, de benchmarking no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com objetivo de mensurar serviços e
avaliação de melhoria de desempenho.
Treinamento de normas, procedimentos, legislação e operacionalização
de sistema para usuários da Fiocruz.
Foi ministrado treinamento do sistema aos usuários da Fiocruz, em novembro de
2013.
VII Encontro de Gestores de Protocolo
Em sua 7ª edição, o Encontro de Gestores de Protocolo promovido pela Dirad, reuniu 38
colaboradores e três gestores do ICC, DRB e CPqGM. O encontro realizado em setembro de 2013
teve como objetivo a atualização de conhecimentos, troca de informações e novidades na área.
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Disponibilização e apresentação do sistema Sga-Processos Módulo
Gestor versão web.
O Sistema foi apresentado pela Equipe do Seprot aos gestores de protocolo da
Fiocruz inicialmente em novembro de 2012 e disponibilizado para utilização em
janeiro de 2013. Nova apresentação para mobilização na sua utilização e troca de
informações com os usuários foi realizada em março 2013.
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Acessos em movimentações
Total de acessos em movimentações
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Serviço de Informática
O Serviço de Informática tem as atribuições de:
Ativar nova farmácia através de cadastro e instalação dos equipamentos de
informática;
Manter a operação dos equipamentos de informática e sistema da farmácia em
funcionamento, promovendo treinamento de usuários para manutenção do sistema,
atendimento aos usuários e resolução de problemas da unidade;
Prestar atendimento telefônico e redirecioná-los para outras áreas da unidade;
Atualizar dados das farmácias no sistema;
Monitorar a movimentação do sistema nas farmácias;
Prestar atendimento externo as unidades modelo 1 e solucionar os problemas
relacionados a informática (hardware e software);
Prestar primeiro atendimento às farmácias relacionadas à contabilidade e logística;
Intermediar problemas entre Datasus e unidades;
Monitorar sistemas de gestão central;
Atender as unidades e resolver problemas relacionados ao Sped Fiscal e NF-e.
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Ações Realizadas
Atendimento aos usuários (unidades ligadas ao programa FPB)

Monitoramento de Serviços
O Seinfo Dirad fez atualizações periódicas do Banco de Dados - Sistema Central
implantando novas versões com correção de eventuais erros em conjunto com o
desenvolvedor da empresa Podium.
Elaboração de POP para utilização e manutenção de servidores
Foi elaborado POP com objetivo de documentar todas as ações para utilização e
manutenção dos servidores.
Implantação de novas unidades FPB
O Seinfo Dirad atuou na implantação de novas unidades FPB, na confirmação de
dados do checklist da implantação, no envio de técnico as unidades para
implantação / treinamento e entrega de documentos finais para lacração das
impressoras fiscais.
Implantação da Wiki Seinfo/FPB
Foi desenvolvida e disponibilizada base de conhecimentos com procedimentos
padrões do setor, contendo POP's, cadastro atualizado das unidades ligadas ao
programa contendo: endereços / telefones / responsável técnico / CNPJ / Inscrição
Estadual / e demais dados relevantes ao desempenho das atividades da equipe e
controle do inventário dos equipamentos.
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Segurança
Antivírus
O Seinfo Dirad procedeu a instalação de programa antivírus nas unidades FPB com
o servidor localizado dentro da Fiocruz e monitoramento de segurança realizado
por sua equipe.
Virtualização (Redundância)
Criação de máquinas virtuais com objetivo de redundância no armazenamento de
informações gerais do programa utilizado em sistemas, backup de unidades e
demais.
Nota Fiscal Eletrônica
Documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente,
com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou uma
prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Havendo hoje, a emissão de notas
fiscais eletrônicas para as unidades ligadas a programa, bem como, a Dirad e
demais unidades da Fiocruz (Ipec / Dirac / IFF / Editora).
Sped Fiscal
Escrituração Fiscal Digital - EFD, em arquivo digital, que se constitui de um
conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de
interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo é assinado digitalmente e
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
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Assessoria de Gestão Estratégica e Planejamento
A Gestão Estratégica e Planejamento tem as atribuições de:
Analisar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços da Dirad e
unidades recém-implantadas ou recém-descentralizadas;
Coordenar, analisar e acompanhar a execução orçamentária do Plano Anual;
Acompanhar e implementar ações deliberadas nos fóruns da Diplan;
Planejar, organizar, em parceria com Ascom e SRH, eventos específicos da Diretoria;
Assessorar na implementação de ferramentas
(Procedimento Operacional Padrão (POP);

metodológicas de gestão

Assessorar o processo de descentralização administrativa.
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Ações Realizadas
Analise e acompanhamento dos processos de aquisição de bens e
serviços da Dirad.
Controle de Autorização para Empenhamento (AEM) e Autorização para
Pagamento (ATP)
Áreas

Empresas
Clinica do Micro

Quantidade
14
22
15

SRH (Terceirização)
IPPP
FBS
Aquisições Bens e Serviços
SRH (Serv.
Massagem)
SAM
SECON
SEPROT
SRH Cursos
AGEPLAN
Anulação de
empenhos
Total de AEM e ATP 279

11
7
61
14
22
36
24

Controle de Requisições de Compras
Setores
ASCOM
AGEPLAN
FPB Suporte
GESCON
SAM
SEAM
SECON
SEEXP
SEINFO
SEPAT
SEPROT
SIEX
SRH
Total

Quantidades
4
29
57
17
8
148
3
5
3
4
3
5
27
313
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Acompanhamento de execução orçamentária do Plano Anual
Distribuição dos limites por ação para exercício 2013
Ação
Natureza de Gastos
Ação 2000 Ação 7674
Ação 20JZ
6179
Terceirização de Pessoal
3.014.718,00 (34.01)
Pessoa Física - Pessoal

-

Pessoa Jurídica - Pessoal

-

-

935.512,00 155.100,00

8.480,00 -

Diárias Civil

12.400,00

22.700,00 -

-

Passagens e despesas
com locomoção

13.400,00

18.600,00

-

Auxilio financeiro à
estudante

-

-

-

Material de consumo

91.000,00

17.350,00 -

Material Permanente

29.300,00

9.480,00

Total

30.000,00
4.450,00 -

4.096.330,00 223.230,00 12.930,00 30.000,00

Contingenciamento ocorrido no mês de março
Unidade
DIRAD

Limite inicial
4.177.660

Contingenciamento
417.766

Valor a ser
liberado
3.759.894

Planejar e organizar em parceria com Ascom e SRH, eventos específicos
da Direção
Quantidade de participantes por participantes/unidades
Total de participantes na STA/2013: 965 colaboradores da Fiocruz
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Assessoramento na implementação de ferramentas metodológicas de
gestão (POP)
Em 2013 o setor de Qualidade elaborou o POP de Elaboração da Documentação do
Sistema de Gestão da Qualidade e Áreas Dirad, em substituição ao antigo Pop Zero.
O procedimento foi revisado pela Ageplan, Ascom, Sam e atualizado para atender
também ao requisito 4.2.3 da Norma NBR ISO 9001:2008.
Na oportunidade definiu-se que a Ageplan ficaria encarregada no controle dos
prazos da vigência dos POP´s.
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Assessoramento no processo de descentralização administrativa
ILMD – A unidade se encontra totalmente descentralizada. Foi deliberado em 2013
pelo Grupo de Trabalho de Descentralização que, em virtude do grau de maturidade
da unidade nas atividades descentralizadas, as reuniões de avaliações deveriam ser
suprimidas, bastando somente o acompanhamento através de relatórios e visitas
programadas à unidade, caso seja detectada tal necessidade.
COC – Em 2013 a unidade finalizou os treinamentos propostos no Acordo de
Descentralização e todos os processos foram descentralizados. Posteriormente,
membros da comissão da COC e da Dirad se reunirão para análise do desempenho
da unidade em 2013 e caso não seja detectada nenhuma excepcionalidade, será
oficializada a descentralização da unidade. Em 2013 foram formatados sete
procedimentos pela Ageplan.
ICC – Após os treinamentos dos módulos de Protocolo, Arquivo, Compras
Nacionais/Internacionais e Almoxarifado houve a necessidade de avanço nas fases
propostas no acordo Contábil e Financeiro. Foram constatados entraves na
estrutura do ICC, devido à unidade não figurar no organograma da Fiocruz, o que
impossibilita a autonomia no sistema Siafi e o avanço na descentralização desta
área.
IPEC/INI – As atividades de protocolo foram descentralizadas e a unidade já
autua seus processos. As atividades de Arquivo e Expedição de documentos estão
pendentes de adequação de espaço físico para que também possam ser
descentralizadas. Na área de suprimentos foram ministrados treinamentos que
possibilitam o registro das movimentações de materiais de consumo imediato no
SGA Almoxarifado. A área financeira também foi contemplada e foram iniciados os
treinamentos da 1ª fase da área financeira, com conclusão prevista para o próximo
exercício.
Cecal – Em função da mudança de direção na unidade, foi necessária uma parada
estratégica no processo de descentralização para que a nova gestão se apropriasse
da agenda de descentralização. No final 2013 foi definido com a nova gestão que a
área de Informação e Comunicação abriria o processo de descentralização com a
possibilidade da guarda pelo Cecal dos seus processos administrativos, em seguida
serão contempladas as áreas de materiais, financeiro e patrimônio.
EPSJV – As reuniões para descentralização na EPSJV acontecem desde 2012 e foi
definido pela direção da unidade que, após análise da documentação referente ao
processo de descentralização administrativa, a Dirad será informada para confecção
e posterior assinatura do Acordo de Descentralização, assim como o Cecal, a EPSJV
passou por processo de eleição interna em 2013 sendo mantida a direção anterior. A
Dirad aguarda tal análise para que possa dar prosseguimento ao processo de
descentralização.
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DRB - Em 2013 a unidade manteve contato manifestando o interesse na
descentralização, mas ocorreram mudanças internas na DRB e o envio de
informações necessárias à confecção do Programa com Diagnósticos e Acordo de
Descentralização não foi realizado. Novo contato foi feito pela direção da Dirad e
Ageplan com objetivo de retomada do trabalho de descentralização na DRB;
Escritório Téc. de Rondônia e Escritório Téc. de Mato Grosso do Sul –
Foram realizados os primeiros contatos pela Dirad, a fim de verificar o interesse na
descentralização de alguns processos. As unidades manifestaram interesse e as
áreas de Informação e Comunicação (Protocolo, Expedição e Arquivo), iniciarão o
processo. Posteriormente será definindo nos Acordos o grau de descentralização de
cada atividade sugerida. Em dezembro de 2013 foram abertos prefixos de unidade
Protocolizadoras para ambos os escritórios, ficando para 2014 as assinaturas dos
Acordos e os respectivos treinamentos. O escritório de Rondônia já realiza compras
até o valor de R$ 8.000,00.
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Assessoria de Comunicação
A Assessoria de Comunicação tem como atribuições:
Estabelecer um diálogo permanente, por meio de canais de comunicação criados para
este fim, entre a Dirad e seus colaboradores, bem como seus pares institucionais;
Disseminar estratégias junto ao público interno, com o objetivo de gerar compreensão
e engajamento da equipe em torno de uma visão mais ampla da unidade e de sua
Missão, Visão e Valores para a instituição;
Elaborar planos e relatórios que confiram à área de comunicação um caráter de apoio
estratégico ao planejamento e aferição de resultados;
Estabelecer estratégias, que ampliem a visibilidade das ações e serviços fornecidos
pela Dirad junto aos públicos interno e externo;
Cobrir, editar e divulgar dados e informações da unidade, relevantes para os públicos
externo e interno da Fiocruz.
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Ações Realizadas
A Assessoria de Comunicação atuou em conjunto com o SRH e a Ageplan na
organização e divulgação da 8ª Semana Técnico Administrativa e foi responsável
pela elaboração da identidade visual do evento, pela criação de área em site na
internet Dirad, divulgação do evento nas mídias sociais Facebook e Flickr com
disponibilização de 94 fotos, encaminhamento de release para todas as Ascom da
Fiocruz, produção de peças gráficas como: banner, cartazes, folderes, certificados,
brindes e mural especial do evento, além de informes eletrônicos, divulgações na
WebTV e confecção de matérias e notas.
A 8ª Semana Técnico Administrativa contou com a participação de 965
colaboradores em suas palestras e oficinas, o evento também foi transmitido via
Webconferência para as unidades regionais.

ª
-

Semana Técnico
Administrativa

37

Relatório de Atividades 2013

Números Gerais da Ascom em 2013
- Impressos (cartaz, folder, cartilha, convites e demais) - 136
- Matérias e notas produzidas - 84
- Novos sites disponibilizados - 1
- Atualizações de sites - 267
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Intranet Dirad em números
- Visualizações de página - 62.803
"Visualizações de página" refere-se ao número total de páginas
visualizadas. Exibições repetidas de uma única página são consideradas.
- Usuário - 3.307
Este quantitativo refere-se aos usuários que realizaram pelo menos uma
sessão no período selecionado. Inclui usuários novos e recorrentes.
- Sessões – 31.686
Número total de sessões no período. Uma sessão é o período que um
usuário fica ativamente engajado com seu website, aplicativo etc. Todos
os dados de uso (exibições de tela, eventos, comércio eletrônico etc.) são
associados a uma sessão.
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- Porcentagem de novas sessões - 9,16%
Uma estimativa da porcentagem de primeiras visitas.
Internet Dirad em números
- Visualizações de página - 397.013
"Visualizações de página" refere-se ao número total de páginas
visualizadas. Exibições repetidas de uma única página são consideradas.
- Usuário - 60.656
Este quantitativo refere-se aos usuários que realizaram pelo menos uma
sessão no período selecionado. Inclui usuários novos e recorrentes.
- Sessões - 234.324 total
Número total de sessões no período. Uma sessão é o período que um
usuário fica ativamente engajado com seu website, aplicativo etc. Todos
os dados de uso (exibições de tela, eventos, comércio eletrônico etc.) são
associados a uma sessão.
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- Porcentagem de novas sessões - 25%
Uma estimativa da porcentagem de primeiras visitas.
- Informativos Eletrônicos (Alerta, Comunica e Fiocruz-l) - 1641
- Pesquisa de opinião (Posto de atendimento da Agência de passagens
aéreas)- 1
- Fale Conosco - 23
- WebTV – 12
- Redes Sociais
- Facebook
Seguidores: 490
- Flickr
Albuns: 83
Fotos: 1.830.
Relatório de Atividades Dirad 2013
- Elaboração do Relatório de Atividades da Dirad ano 2012 ( organização
de conteúdo enviado pelas áreas, formatação e revisão de texto, validação
e editoração). O relatório foi disponibilizado em maio de 2013.

Relatório de Atividades
Departamento de Gestão
da Informação Administrativa e Assessoria

Dirad

2012
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Qualidade
A área de Qualidade realiza as seguintes atividades:
Contratação de consultoria para implantação do Sistema de Gestão da Qualidade,
seguindo os requisitos da NRB ISO 9001;
Controle, monitoramento, desenvolvimento e assistência no processo de
desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) NRB ISO
9001;
Assessoria às áreas da Dirad na implantação das atividades do SGQ, tais como apoio
ao desenvolvimento e tratamento de ações corretivas e/ou preventivas e melhorias;
Promover ações de sustentabilidade;
Monitoramento dos indicadores de sustentabilidade;
Identificar, sugerir, aprimorar e revisar, em parceria com a Diplan e a áreas
envolvidas da Dirad, os indicadores institucionais;
Identificar, sugerir, aprimorar e revisar, em parceria com as áreas da Dirad, os
indicadores de processos;
Desenvolver, apoiar e monitorar as ações para implantação da Gestão de Riscos na
Dirad;
Desenvolvimento e atualização dos fluxogramas e documentação do SGQ e/ou das
unidades.;
Participação no grupo de desenvolvimento, análise e revisão do relatório de auto
avaliação da Fiocruz;
Participação no grupo de desenvolvimento, análise e revisão da Carta ao Cidadão.
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Ações Realizadas
Elaboração do Pop de Elaboração de Documentos alinhado aos requisitos da ISO
9001.
Sustentabilidade

Foram desenvolvidos dois
indicadores com objetivo de
redução no uso de papeis e copos
plásticos.
Para apoiar na redução do uso de
copos plásticos, foi solicitada a
compra de canecas térmicas,
porém o pedido foi cancelado
devido à restrição orçamentária.

Foi realizada a reciclagem dos banners utilizados em eventos da Dirad e
da Fiocruz. Os banners serviram de matéria prima para confecção de
300 unidades de nécessaire que foram usadas como brinde na 12ª
Gincana de Integração.
Indicadores:

Foram elaborados no primeiro
semestre 31 indicadores, sendo 13
elaborados em parceria com a
Diplan e indicados para a Cesta de
Indicadores Institucionais, 13 são
indicadores de processo, dois são
indicadores de sustentabilidade e
quatro são indicadores para
avaliação de desempenho.
Nota: Alguns indicadores são
utilizados em outras classificações
também.
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Gestão de Riscos:
No segundo trimestre deste ano foi realizado projeto piloto no processo
de Infraestrutura FPB contemplando as unidades Ilha do Governador e
Central do Brasil. A primeira fase do projeto envolverá todos os processos
das áreas da FPB, para posterior extensão aos processos da Dirad.
Para desenvolvimento deste projeto, foi indicado um representante de
cada área da FBP para formar o GT- Gestão de Risco. Foi realizada
apresentação e reunião de integração com o grupo, mas devido às
mudanças ocorridas nas áreas da FPB, o GT- Gestão de Riscos foi
revisado.
O sistema usado neste projeto chama- se Risk Manager, da empresa
Módulo, e foi renovado no terceiro trimestre. A empresa Módulo possui
várias premiações com cases de sucesso neste sistema.
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Mapeamento de Processos:
Foram elaborados 65 e revisados oito processos ao longo do ano,
totalizando 73 processos. No final do mês de novembro foi atingido
99,57% do objetivo do mapeamento e revisão dos processos Dirad.

GT Monitoramento:
A agenda de reuniões do GT foi finalizada em 10/12/2013.
Ao longo do ano foram passados os informes da Qualidade e do Projeto
de Logística da Cadeia de Suprimentos.
O GT- Monitoramento tem representantes de diversas áreas da Dirad e
foi responsável, entre outras coisas, pela aprovação do POP de
Elaboração de Documentos.
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Apoio e Participação:
Gespública
A Dirad junto a representantes de outras unidades, foi responsável pelo
desenvolvimento e revisões do critério 7 do relatório de Auto Avaliação
Gespública. Foram realizadas em torno de sete reuniões com o grupo
para desenvolvimento do item e mais algumas revisões pontuais por
parte da Dirad.
Projeto Cadi
A Dirad junto a representantes de outras unidades participou do grupo
do projeto Cadi, que tem por finalidade aumentar a eficiência dos
processos organizacionais que suportem iniciativas mais avançadas do
que a mera operação, como as de inovação, assim como possibilitar o
direcionamento estratégico no processo de realização dos projetos,
serviços e produtos.
Foram modelados os processos de comprar, armazenar, distribuir e
inventariar.
Carta de Serviço ao Cidadão Fiocruz
A Dirad participou da revisão da Carta de serviço ao cidadão Fiocruz e
foram revisados 13 serviços fornecidos pela direção.
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Assessoria de Implantação e Coordenação da FPB
Ações Realizadas
Mudanças de endereços realizados

Número de Ofícios
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Assessoria de Medicamentos - Assemed
A Assessoria de Medicamentos – Farmácia Popular do Brasil tem como
atribuições assessorar a coordenação nas questões que envolvam o gerenciamento
do estoque de medicamentos do Programa FPB.
Suas principais atribuições são:
Abastecer e controlar o estoque de medicamentos que compõem o elenco do
Programa Farmácia Popular do Brasil armazenados e distribuídos por 2 Alianças
Armazéns Gerais;
Monitorar através de planilhas e relatórios as movimentações de entrada e saída
dos medicamentos em nosso centro logístico (2 Alianças);
Dar suporte às solicitações das coordenações técnico/administrativa da Fiocruz,
bem como, às solicitações da coordenação nacional (Ministério da Saúde);
Estabelecer e controlar contratos firmados entre Fiocruz x Laboratórios Oficiais
para fornecimento de medicamentos que compõem o elenco do Programa FPB;
Planejar e montar o início dos pregões de Registro de Preço para efetivação das
compras dos medicamentos junto aos laboratórios privados;
Atendimento direto aos fornecedores de medicamentos
(fabricantes/distribuidores) em todas as etapas do processo de reabastecimento.
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Atendimentos
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Dispensação
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Compras

Aquisições de Medicamentos
Laboratórios Públicos

Aquisições de Medicamentos
Laboratórios Privados

2012
53%

2013
11%

2012
89%

2013
47%
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Ranking por unidades
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Gráfico por regiões
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Departamento de Operações Comerciais
O Departamento de Operações Comerciais (Decom) tem como atribuições,
planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades
correlacionadas às áreas de administração de materiais, administração de
compras e importação e exportação de materiais de consumo e
permanentes.
O Decom é composto pelos Serviços de Importação e Exportação,
Administração de Materiais, Administração de Compras e pelos Núcleos
de Gestão de Contratos e de Controle de Passagens Aéreas e Transporte.
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Ações realizadas
Encontros
Instituto Osvaldo Cruz – IOC
Em virtude da posse da nova gestão do IOC, o Siex fez reunião em agosto de
2013 com os novos administradores para apresentar o que é a realidade das
importações daquela unidade como também, num primeiro instante,
esboçar o fluxo de trabalho. Foram mantidas metas consolidadas e feitas
novas proposições e ajustes necessários em outras metas.
ABIN – INCQS
A Fiocruz em cooperação com a Abin vem realizando eventos na instituição
para melhorar procedimentos em suas áreas. O Siex participou da primeira
reunião, realizada no IOC, sobre procedimentos de embarques de
materiais de coleções em 2011. Em novembro de 2012, foi realizado novo
encontro no INCQS em que foi abordado o embarque de materiais que
afetam humanos. O Siex já faz, por força de Lei, os embarques segundo as
regras da Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo) e os
transportes internos são realizados, conforme contrato com Agente de
Cargas, por transportadores com certificações junto à Anvisa.
Modelagem de Processos – Câmara Técnica de Gestão e
Desenvolvimento Institucional
O Siex participou da Gestão de Processos da Fiocruz com o propósito de
alinhamento com o projeto ERP. O trabalho foi dividido em duas frentes:
compras e distribuição/armazenagem. Diante das especificidades, o Siex
participou dos dois grupos interagindo suas atividades com o todo. O
trabalho tem continuidade e encontra-se em fase de validação que deve
ocorrer ainda este ano.
Mapeamento de Processos
Toda revisão do mapeamento do Siex foi feita em novembro de 2013 em
conjunto com a Qualidade. O processo de seguro de cargas foi cancelado e
imputada à responsabilidade ao Agente de Cargas, para controle e logística
mais preciso, por não haver conflito no momento do sinistro da carga.
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Visitas ao Siex
A Universidade Federal Fluminense (UFF) visitou o Siex com objetivo de
obter orientações em relação à forma em que são realizadas as importações
e os processos licitatórios de agenciamento de cargas e controles. O Siex
apresentou o sistema utilizado, suas formas de controle e compartilhou
com a UFF o projeto básico de Agenciamento de Cargas.
Previsões de importação
Em junho de 2013 foi iniciado processo para obtenção das previsões de
importações pelas unidades para o ano corrente, mas ocorreram alguns
atrasos neste processo impactando diretamente na sua realização.
A unidade Farmanguinhos voltou a integrar o projeto básico e houve
considerável aumento de volumes e valores. Em 2012 o valor aproximado
foi de R$ 600.000,00, já em 2013 foi de R$ 3.300.000,00, chegamos à cifra
de R$ 1.820.129,66, com o vencedor do certame definido em novembro.
Em função de recurso intempestivo, a operacionalização de nossas
importações pelo Agente de Cargas somente ocorreu em meados de
dezembro de 2013. 80 processos foram feitos e devido as suas
especificidades demandam análises e coordenações diferentes.
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HISTÓRICO
OPERAÇÕES CAMBIAIS

2011

2012

253

191

2013
218

159
OPERAÇÕES ALFANDEGÁRIAS

LIBERAÇÃO C/ISENÇÃO DE ARMAZENAGEM

230

132

230
(100
%)

131 (99%)

159 (100%)

68
DOAÇÃO INT’L E AMOSTRA S/V/C

72

50
286

PROCESSOS ENCERRADOS NO EXERCÍCIO
354
OPERAÇÕES EFETIVADAS (cambiais, alfandegárias, sanitárias e
outros).

VALOR DAS AQUISIÇÕES
PREGÃO INTERNACIONAL

268
377(4)

992

323 (4)

10.142.678,80

4.174.764,82

33

14

15

Compras = 33 (1)

Compras = 23

OPERAÇÃO CAMBIAL POR MODAL DE
COMPRA

Compras = 34
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Compras = 41
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

NÃO SE APLICA NENHUMA MODALIDADE (2)

RECEITAS ORIUNDAS DO EXTERIOR

VALOR DAS DOAÇÕES AO IPEC

SINISTRO DE CARGA INT’L

DESPE
SAS

(1) Outras = 96

(1) Outras =11

---

11

18.088.408,24

Outras = 85

(1) Outras = 44

Compras = 20

Compras = 53

(1) Outras = 28

(1) Outras =53

Compras = 03

Compras = 1 (1)

(1) Outras =02

Outras =15

8

6

R$ 8.821.795,62

01

R$ 11.057.981,28 R$ 5.619.453,00

Ñ/houve

Ñ/houve

R$ 61.925,08
SEGURO DE CARGA INT’L

ARMAZENAGEM

R$ 6.781,39

R$ 0,00

R$ 13.690,77
R$ 1.403,20
(1
Processo)

Fonte: Relatório Anual de atividade do Serviço de Importação e Exportação/Siex

R$ 0,00
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(1)
Outras (Inexigibilidade e Dispensa de licitação): Operações
destinadas ao pagamento de: aquisição de separatas, publicação de artigos
científicos, inscrição em seminários e cursos, patentes entre outros
serviços;
(2) Não se aplica a nenhuma modalidade: São operações de importação
realizadas através da Fiocruz cujo pagãmente efetivado com recursos
externos;
(3) Outras despesas: São aquelas oriundas de determinada operação cuja
especificidade necessita de um tratamento especial e, são autorizadas
previamente pelas unidades. São elas: reposição de gelo seco, utilização de
empresas de remessa expressa, taxa de desconsolidação dos documentos de
embarque, taxas no destino nos casos de exportação e etc.
(4) Operações efetivadas: A redução destas operações foi o resultado da
desvinculação do procedimento administrativo destinado à emissão das
Guias da Vigilância Sanitária/GVS nas operações, para recebimento e envio
de amostras, realizadas diretamente pelo Instituto de Pesquisa Clinica
Evandro Chagas e o Instituto Oswaldo Cruz.
Indicadores de resultado
Análise de processo e operação cambial
Operações cambiais:
Foram realizadas 218 (duzentos e dezoito) operações cambiais assim
divididas:
210 (duzentos e dez) operações para remessa de divisas ao exterior, para
pagamento de aquisições no mercado internacional totalizando R$
18.090.952,97 (dezoito milhões, noventa mil, novecentos e cinquenta e
dois reais e noventa e sete centavos) e 8 (oito) operações para conversão de
cheque e ordem do exterior, totalizando R$ 2.544,73 (dois mil quinhentos e
quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).
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Prazo médio de permanência do processo no Siex:
75 (sessenta e cinco) dias, Levando-se em consideração o prazo de
embarque estimado pelos fornecedores em até 60(sessenta) dias, em
média, após a colocação do pedido. O alcance desta meta é resultado do
acompanhamento do fluxo processual no Siex, computado a partir da data
de entrada do processo para análise até o pagamento da importação.
Logistica de transporte int'l e operações alfandegárias
100% das importações realizadas foram retiradas, do armazém de Carga
Aérea do AIRJ, dentro do período de isenção do pagamento das despesas de
armazenagem e Capatazia, cobradas pela INFRAERO. Estas despesas
decorrem do período em que as mercadorias ficam armazenadas no
Terminal de Carga Aérea do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro –
TECA/AIRJ. A FIOCRUZ goza de isenção pelo período de 30(trinta) dias e,
caso as mercadorias não sejam liberadas dentro deste período, o calculo da
despesa retroage a data de atracação da carga.
Foram realizadas 159 (cento e trinta e duas) Operações alfandegárias, para
nacionalização de produtos importados.
O prazo médio de permanência das importações no armazém do Terminal
de Carga Aérea do AIRJ foi em 06 (seis) dias corrido. Prazo considerado
“excelente”, levando-se em consideração o fluxo operacional e
administrativo para atendimento às exigências dos órgãos anuentes e
fiscalizadores, bem como, os tramites no armazém de cargas da Infraero.
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Resultados gerenciais e operacionais
Operações Cambiais
Remessa sem saque (*)
UNIDADE

QUANTIDADE

VALORES EM REAIS

Centro de Criação de Animais
de Laboratório

02

30.630,26

Centro de Pesquisa Gonçalo
Muniz

04

603.724,56

Instituto Leônidas & Maria
Deane

01

237.831,28

Centro de Pesquisa Rene
Rachou

04

250.397,56

Instituto Carlos Chagas

10

905.803,10

Instituto Fernandes Figueira

06

415.403,18

Instituto Nac. de Controle e
Qualidade em Saúde

16

3.529.298,21

Instituto Oswaldo Cruz

25

1.700.185,39

Instituto de pesquisa Evandro
chagas

05

860.341,88

Vice Presidência de Pesquisa e
Laboratório de Referência

06

1.126.795,67

Vice Presidência de Pesquisa e
Informação em Saúde

01

4.441.902,27

Presidência da Fiocruz

02

395.588,79

TOTAL

83

14.497.902,15

(*) Remessa Sem Saque é a modalidade de pagamento a qual propicia todas as garantias
para o comprador, cujo pagamento somente é efetivado após a entrega
das mercadorias importadas ao requisitante.
Pagamento antecipado (*)
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UNIDADE
VALORES EM REAIS

QUANTIDADE

Centro de Pesquisa Aggeu
Magalhães

01

23.698,57

Centro de Pesquisa Rene Rachou

01

3.007,40

Instituto Nac. de Controle e
Qualidade em Saúde

01

2.036,53

Presidência da Fiocruz

02

0,00

TOTAL

05

28.742,50

(*) Remessa Sem Saque é a modalidade de pagamento a qual propicia todas as garantias
para o comprador, cujo pagamento somente é efetivado após a entrega
das mercadorias importadas ao requisitante.
Pagamento antecipado (*)
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UNIDADE
VALORES EM REAIS

QUANTIDADE

Escola Nacional de Saúde
Pública

03

41.460,63

Casa de Oswaldo Cruz

04

4.853,82

Centro de Pesquisa Aggeu
Magalhães

04

15.116,18

Centro de Pesquisa Gonçalo
Muniz

08

30.895,21

Centro de Pesquisa Rene Rachou

08

21.819,43

Escola Politécnica Sinval Joaquim
Venâncio

01

1.439,76

CDTS/PR

01

DIRAC

01

19.479,29

9.306,68
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Instituto Nac. de Controle e
Qualidade em Saúde

07

44.286,30

DIRAD/Siex

01

889,74

Instituto Oswaldo Cruz

57

273.029,58

Escritório de Rondônia

01

42.749,99

Presidência da Fiocruz

05

35.997,93

Direh

01

794,52

Instituto Leônidas e Maria
Deane

01

3.381,00

Vice Presidência de Ensino,
Informação e Comunicação

04

6.610,13

Vice Presidência de Produção e
Inovação em Saúde

01

Vice Presidência de Pesquisa e
Laboratório de Referência

02

TOTAL

110

2.327,04

13.476,00

574.577,54

Observação: Os pagamentos na modalidade de contrato do tipo 4 referem-se às aquisições
de separatas, publicação de trabalhos científicos, registro de patentes, doação à OMS e etc.
Cash Against Documents (Cobrança)
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UNIDADE

QUANTIDADE

VALORES EM REAIS

Instituto Oswaldo Cruz

02

1.287.645,00

TOTAL

02

1.287.645,00

Observação: Pagamento na modalidade de cobrança é feito através de uma instituição financeira
autorizada a operar com câmbio, no caso da FIOCRUZ é o Banco do Brasil.

Carta de Crédito
UNIDADE

QUANTIDADE

VALORESEM REAIS

Instituto Nac. de Controle e
Qualidade em Saúde

01

1.073.103,68

Instituto Carlos Chagas

03

282.439,68

Instituto Fernandes Figueira

02

316.513,40

TOTAL

06

1.672.056,74

Observação: Modalidade de pagamento pouco utilizada devido as suas especificidades e os custos
dos serviços cobrados pelas instituições financeiras, tais como: emissão, garantia negociação, etc.. ,
gerando despesa mínima de USD 600 (seiscentos dólares) para o importador.
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Receitas oriundas do exterior – Cheque e Ordem de pagamento
UNIDADE

QUANTIDADE

VALORES EM REAIS

Casa de Oswaldo Cruz

08

1,774,33

Instituto Oswaldo Cruz

02

770,40

TOTAL

10

2.544,73

Observação: Receitas oriundas do exterior são aquelas referentes à venda de artigos científicos
ou doações em moeda estrangeira, de instituições sediadas no exterior.

Resumo das operações realizadas:
RECEBIMENTOS DO
EXTERIOR

TOTAL

OUTROS (*)

Ñ SE APLICA (**)

INEXIG

COMPRA
OUTROS (*)

COMPRA

PREGÃO e SRP

UNIDADE

DISPENSA

VALOR TOTAL
PAGAMENTO

Tipo 3

VALOR

CECAL

0

1

0

1

0

0

2

30.630,26

0

0,00

DIREH

0

0

0

0

0

1

1

794,52

0

0,00

ENSP

0

0

1

0

2

0

3

41.460,63

0

COC

0

0

4

0

0

1

4.853,82

8

CPQAM

0

0

3

1

0

1

5

38.814,73

0

CPQGM

0

7

0

4

0

1

12

662.104,10

0

0,00

CPQRR

3

6

1

0

2

275.224,37

0

0,00

0

1

0

0

0

1

1.439,76

0

0,00

0

0

1

0

0

1

42.749,99

0

0,00

ICC

13
61
0
02
0
13
0

0

0

0

0

13

0

0,00

IFF

0

0

8

0

0

0

8

731.916,58

0

0,00

INCQS

0

7

5

12

1

1

26

4.648.724,10

0

IOC

12

12

8

2

46

6

86

3.267.524,31

2

IPEC

2

0

0

3

0

0

5

860.341,88

0

0,00

PRESIDENCIA

0

0

4

1

1

4

10

451.066,01

0

0,00

SIEX

0

0

1

0

0

0

1

889,73

0

0,00

ILMD

0

0

0

1

1

2

241.212,14

0

0,00

DIRAC

00
00
0

0

0

1

0

0

1

9.306,68

0

0,00

VPEIC

0

0

4

0

0

0

4

6.610,13

0

0,00

VPPIS

0

0

0

0

1

1

2

4.444.229,31

0

0,00

EPSJV
FIOCRUZRO

13

5

13

1.188.242,76

VPPLR

0

0

0

6

1

0

7

1.140.271,67

0

TOTAL

15

30

43

33

66

19

208

18.088.408,24

10

0,00

,00

1.774,33
0,00

0

0,00
770.40

0,00
2.544,73

(*) Outros - Operações destinadas ao pagamento de separatas, publicação de artigos científicos,
inscrição em seminários e cursos, patentes entre outros serviços.
(**) Ñ se aplica - Operações que não se aplicam à lei 8666/93 – por não se trata de compra.
São na verdade convênios como a Rio + 20; Acordo de cooperação entre a ASTC –
Association of Science technology centres; devolução de saldo de convênio Probio II.
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Operações Alfandegárias
Com cobertura cambial
UNID
ADE

QUANTIDADE DE OPERAÇÃO

PRAZO MÉDIO PARA
LIBERAÇÃO (dias)

Centro de Criação de Animais de
Laboratório

2

4

Centro de Pesquisa Gonçalo
Muniz

5

7

Centro de Pesquisa Rene Rachou

6

7

VPPIS

1

3

Instituto Fernandes figueira

8

5

Instituto Nacional de Controle e
Qualidade em Saúde

16

8

Instituto Oswaldo Cruz

25

5

Presidência da Fiocruz

2

2
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Instituto de Pesquisa Evandro
Chagas

4

3

IMLD

1

1

CENTRO DE PESQUISA AGGEU
MAGALHÃES

1

6

CANAL SAÚDE

2

15

ICC

13

5

Vice Presidência de Pesquisa e
Laboratório de Referência

5

4

TOTAIS

91

5,3

Observação: O prazo médio é computado em dias corridos, contados a partir da chegada
do material no TECA/AIRJ.
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Sem cobertura cambial
DOAÇÃO AMOSTRA

VALOR EM REAIS

UNIDADE

PRAZO MÉDIO
(dias)

Centro de Criação de
Animais de Laboratório

2

0,00

5

Centro de Pesquisa
Gonçalo Muniz

1

3.955,00

6

Centro de Pesquisa
Rene Rachou

4

34.824,58

9

Instituto Nac. de
Controle e Qualidade
Saúde

2

9.450,00

3,5

Instituto Oswaldo Cruz

28

26.966,69

7

Instituto de Pesquisa
Evandro Chagas

30

5.544.256,73

6,5

Instituto Fernandes
Figueira

1

TOTAL

68

0,00

5.619.453,00

7

6

(*) O prazo médio para exportação depende da efetivação da reserva na Cia aérea.
Caso seja confirmado no mesmo dia da solicitação o embarque ocorre no dia posterior à confirmação.
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Serviços prestados a unidade

(*) OUTRAS

7

13

3

12

4

10

5

5

8

10

218

ALFANDEGÁRIA 54

18

13

10

5

0

2

6

0

2

1

34

8

6

159

12

13

16

16

26

23

5

18

4

VPEIC

ENSP

VPPLR

ICC

INCQS

143 44

12

6

39

TOTAIS

IFF

13

CPqGM

13

CAMBIAL

COC

26

OPERAÇÃO

CPqRR

89

IOC

CPQAM
IPEC

PRESIDENCIA

Estatístico

377

TOTAIS

12,0
PERCENTUAL %

7,0 6,0 3,2

3,5 1,1 5,0 1,0 3,2

2,0 1,0 4,0

4,0 100%

38,0

(*) outros: Cambiais = Cecal (2), IL&MD (1) VPPIS (2), Dirac (1), Dirad (1), Direh (1), EPSJV (1), EPSJV (1), FIO-RO (1)
Alfandegárias = C. Saúde (2), Cecal (2) IL&MD(1), VPPIS ( 1).

69

Relatório de Atividades 2013

Serviço de Administração de Materiais
O Serviço de Administração de materiais - Seam tem como atribuições:
- Armazenamento e Distribuição e Controle e Acompanhamento;
- Coordenar, supervisionar e controlar o registro de recebimento, a
armazenagem e a distribuição de materiais e equipamentos;
- Supervisionar e controlar os prazos de entrega dos materiais e
equipamentos;
- Realizar a gestão, análise e controle informatizado de estoques, visando
estabelecer um planejamento adequado e econômico das compras;
- Gerenciar a movimentação e reposição de materiais e os índices de
consumo das unidades;
- Executar o cadastro e o controle informatizado dos bens patrimoniais,
bem como o registro de seus respectivos valores;
- Executar a avaliação, tombamento, registro, carga, permuta,
transferência e baixa dos bens existentes no Almoxarifado Central e nas
diversas Unidades da Fiocruz;
- Analisar as requisições e o gerenciar o atendimento às solicitações de
materiais estocados oriundos das diversas Unidades.
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Ações realizadas
Atendimento às requisições
Mês
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Fonte: Sard

Até 48hs

Acima
de 48hs

Total

Req FPB
UNID. EXT.

Total Geral

251

7

258

24

282

97,3%

2,7%

207

81

288

48

336

71,9%

28,1%

253

24

277

35

312

91,3%

8,7%

184

52

236

13

249

78,0%

22,0%

275

168

443

60

503

62,1%

37,9%

241

26

267

25

292

90,3%

9,7%

275

34

309

58

367

89,0%

11,0%

283

10

293

26

319

96,6%

3,4%

328

8

336

26

362

97,6%

2,4%

263

20

283

28

311

92,9%

7,1%

290

12

302

67

369

96,0%

4,0%

169

11

180

5

185

93,9%

6,1%

3019

453

3472

415

3887

87,0%

13,0%
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Fonte: Sard

Nestes gráficos observamos que em dezembro de 2013 houve uma redução
do número de atendimentos, pois o almoxarifado da Dirad paralisou o
recebimento de requisições no sistema no período de 10/12/13 a 5/1/14,
para a realização do inventário geral e encerramento do exercício 2013.
Houve também um problema de configuração no servidor em 2 Alianças
Armazéns Gerais e as requisições realizadas nos dias 19, 20 e 21/2, não
puderam ser atendidas conforme cronograma pré-estabelecido. Além do
rompimento da fibra ótica nos meses de março, abril e maio, conforme
informação da CGTI. Com isso, o acesso tornou-se limitado, às vezes nulo
com as redes internas e externas, impossibilitando a realização das
atividades no Almoxarifado Central, o que gerou atraso no atendimento das
requisições, afetando diretamente o indicador de atendimento às
requisições em até 48h.
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Recebimento – Performance na armazenagem
NFS

Até 2hs

>2hs e <4hs

>4hs e <8hs

Acima 8hs

Total NFs

Janeiro

67

8

1

0

76

88,2%

10,5%

1,3%

0,0%

24

3

1

0

85,7%

10,7%

3,6%

0,0%

29

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

46

0

1

5

88,5%

0,0%

1,9%

9,6%

59

1

1

0

96,7%

1,6%

1,6%

0,0%

33

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

29

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

33

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

52

2

0

0

96,3%

3,7%

0,0%

0,0%

34

1

0

0

97,1%

2,9%

0,0%

0,0%

38

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

24

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

468

15

4

5

95,1%

3,0%

0,8%

1,0%

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

28

29

52

61

33

29

33

54

35

38

24

492
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Recebimento – Performance na armazenagem

Fonte: Sard

Inventário – Performance e acuracidade
Inventário Rotativo
Período: 06/03/2013 a 30/10/2013
Curva

QTD

Divergentes

Acuracidade

A

66

0

100%

B

100

3

97%

C

924

8

99%

Total

1090

11

99%

* Durante o período foram realizadas as seguintes contagens:
Curva A – 3 contagens
Curva B – 2 contagens
Curva C – 1 Contagem

Fonte: Patrimônio
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Aos 30 (Trinta) dias de Outubro de 2013, foi finalizado o trabalho da
comissão de inventário rotativo físico-financeiro referente ao exercício de
2013 conforme portaria n° 04/2013 – DIRAD, Portanto o cronograma dos
ciclos de contagens das curvas A, B e C teve inicio em 06/03/2013 e foram
finalizados em 30/10/2013. Informamos que foram inventariados 1090
itens nos quais 11 itens foram encontrados divergentes, assim a acurácia
apurada no inventário rotativo foi de 99%.
Serviços realizados em outras Unidades
Nos dias 11 a 15 de março de 2013, o Grupo de Trabalho (GT) composto por
Thiago Fidélis, Chefe-Substituto da Seção de Armazenamento e
Distribuição - SARD e Igor Costa, colaborador da SARD e Especialista em
Logística Empresarial, esteve presente a pedido da Srª Solange Siqueira
Santos, Chefe do Serviço de almoxarifado do Instituto de Pesquisa Clínica
Evandro Chagas, para implantação e treinamento do sistema SGA Almox /
Consumo imediato a fim de padronizar os procedimentos para o controle de
recebimento de materiais de consumo imediato requisitados pelo IPEC.
Nos dias 04 a 08 de novembro de 2013, o Grupo de Trabalho (GT) composto
por Thiago Fidélis, Chefe-Substituto da Seção de Armazenamento e
Distribuição - SARD e Igor Costa, colaborador da SARD e Especialista em
Logística Empresarial, esteve presente a pedido do Sr. Carlos Eduardo de
Andrade Lima da Rocha, Analista de Gestão em Saúde, no Instituto Carlos
Chagas – ICC – Fiocruz Paraná, para análise do novo cenário no que diz
respeito à estrutura física, controle de estoque e processos operacionais
entendidos como recebimento, armazenagem, distribuição, inventário do
almoxarifado da Unidade e realização de novos layouts dos Contêineres,
instalação do Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado (SGA),
inventário geral, implantação de saldo, treinamento dos módulos de
entrada de materiais (inclusive consumo imediato), saída de materiais,
relatórios gerenciais (registros de entrada, consumo por Unidades,
ressuprimento, saldo de estoque e RMA). Utilizando os padrões e
procedimentos utilizados atualmente no Almoxarifado Central da Diretoria
de Administração.
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Nos dias 26 a 28 de novembro de 2013, o Grupo de Trabalho (GT) composto
por Thiago Fidélis, Chefe-Substituto da Seção de Armazenamento e
Distribuição - SARD e Julio Fava, colaborador do SEAM e Analista em
Gestão e Desenvolvimento, estiveram presentes a pedido da Srª Solange
Siqueira Santos, Chefe do Serviço de almoxarifado do Instituto de Pesquisa
Clínica Evandro Chagas, para análise do novo cenário no que diz respeito
implantação do sistema SGA no almoxarifado do IPEC a fim de realizar
controle de estoque e processos operacionais entendidos como
recebimento, armazenagem, distribuição, inventário do almoxarifado da
Unidade e realização de novos layouts, implantação de saldo, treinamento
dos módulos de entrada de materiais, saída de materiais, relatórios
gerenciais (registros de entradas, consumo por Unidades, ressuprimento,
saldo de estoque e RMA). Utilizando os padrões e procedimentos utilizados
atualmente no Almoxarifado Central da Diretoria de Administração.
Treinamentos realizados
- SGA Almoxarifado – (Escritório de Rondônia)
- Descentralização do registro de entradas de materiais através de
consumo imediato - (COC e IPEC);
- Implantação de Sistema SGA Almoxarifado, controle de estoque e
processos operacionais - (ICC);
- Análise do Cenário, identificação e sugestões para implantação do
Sistema SGA Almoxarifado, processos operacionais - (IPEC).
Visitas Técnicas
- Estudantes - (UNIGRANRIO);
- Grupo de Trabalho - (IBGE);
- Grupo de Estagiários - (EPSJV).
Participações
- Grupo de Modelagem de Processos na área de suprimentos da
Coordenação da Qualidade - (VPGDI);
- Projeto de melhoria na cadeia logística no âmbito das Unidades da VicePresidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional - (VPGDI).
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Melhoria na especificação dos itens cadastrados no sistema de
cadastro de materiais.
-Itens da grade de materiais do SEAM: 588
-Itens revisados: 588 (100%)
-Itens revisados com especificações alteradas: 61 (~10% do total)
-Itens revisados s/ necessidade de alteração da especificação: 527 (~90% do
total)
Controle e acompanhamento do desempenho de fornecedores
-Número de empenhos: 461
-Empenhos/Materiais entregues no prazo pelo fornecedor: 167 (~36%)
-Empenhos/Materiais entregues fora do prazo pelo fornecedor: 294 (~64 %)
-Advertências aplicadas no SIAFI: 20 advertências – 17 empresas – 98
empenhos
-Multas aplicadas no SIAFI: 29 multas - 12 empresas – 108 empenhos
-Valor total das multas: R$ 5.102,44
-Empresas suspensas: 1 empresa (FPB – Materiais – Bobinas)
Mapeamento de Processos
- Almoxarifado Dirad
Concluído 100% em 2012, será reiniciado em 2014 com uma nova
avaliação dos fluxos.
- FPB Materiais
Concluído 100% em 2012, com nova revisão e conclusão prevista para o 1º
semestre de 2014.
Revisado novamente e concluído em março/2014.
Compras estratégicas integradas na Fiocruz (incluindo itens
sustentáveis)
Ano 2012 – 13 itens (5 sustentáveis)
Ano 2013 – 20 itens (12 sustentáveis)
Ano 2014 – 25 itens (13 sustentáveis)
Ocorrências no exercício 2013
Feriados - Dias (01 e 20/01), (29/03), (23/04), (30/05), (28/10), (15, 20/11)
Dedetização - Dias (22/03), (14/06), (13/09), (06/12)
Jornada Mundial da Juventude - Dias (25 e 26/07)
Dificuldade de acesso ao sistema WMS. - Dias (19, 20 e 21/02), (05 e 06/08),
(18/09), (29/10)
Paralisação - Dia 30/08, Dia (11/12)
Eventos Dirad – Fórum Dia (17/10), Confraternização Dia (04/12)
Paralisação das atividades do Almoxarifado Central para o inventário AnualDias (13/12/13 à 05/01/14)
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Sard – FPB Materiais
A Seção de Armazenamento e Distribuição que dá suporte ao Programa da Farmácia Popular
(FPB) gerencia e acompanha as compras e contratações de materiais e permanentes pertinentes
ao Programa FPB, além de realizar a logística de distribuição dos materiais de consumo para as
unidades modelo I e II. Também realiza anualmente o inventário físico dos materiais de consumo
FPB armazenados na empresa 2 Alianças.
Ações e Resultados
FPB – Modelo I
Atendimentos em 2013 (Pedidos no sistema SGA)

Região

Sul
Sudeste

Centro-Oeste
Norte
Nordeste

Estado
Rio Grande do Sul
Paraná
São Paulo
Núcleo
Rio de Janeiro
Goiás
DF
Pará
Bahia
Ceará
TOTAL

Quantidade de
farmácias na
cidade

Nº Atendimentos
em. 2013

1
1
13
1
7
1
1
0
8
1
34

12
12
145
9
84
11
0
0
97
11
381

Fonte: Sard

FPB – Modelo II
Total de unidades modelo II

541

Número de atendimentos

1620

Fonte: Sard/FPB
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Informações Gerais
Processos enviados ao Setes para pagamento

350

Registro de preços aberto

19

Itens registrados

19

Dispensas abertas

9

Itens dispensados

15

Notas de Empenho emitidas junto ao SEOR

26

Nº de ATPs (materiais, permanentes, serviços e
medicamentos)

146

Apresentações em Oficinas e Fóruns

1

Fonte: Sard/FPB

Inventário Geral
Data Início:
Data Fim:
Unidades
Contadas
Unidades
Divergentes
Valor Sobras
Valor Faltas

17/12/2013 - 08h30min:00
18/12/2013 - 14h35min:00
208.002.383 Endereços contados
19
33,60
15,96

Endereços divergentes
Diferença

155
2
0,17%

Sku’s inventariados
Sku’s divergentes

60
2

Acurácia do Inventário por unidades contadas: 99,83%
Acurácia do Inventário por itens contados: 96,67% (% Lançado no Processo de
Inventário)
Fonte: Sard/FPB
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Serviço de Administração de Compras
O Serviço de Administração de compras - Seac, tem como atribuições:
- Planejar, organizar, coordenar e controlar as rotinas relacionadas às ações
inerentes a Licitação, Compras Diretas e Cadastro de Fornecedores;
- Prestar orientação técnica referente às aquisições de materiais e equipamentos,
bem como a contratação de serviços e aquisição de bens e materiais de fabricação
nacional;
- Coordenar a manutenção e a atualização do cadastro de fornecedores no Sicaf,
visando conservar várias fontes alternativas de suprimentos;
- Estabelecer processo adequado para a aquisição de bens em regime de pronto
pagamento;
- Analisar as informações quanto ao descumprimento de obrigações contraídas
pelos fornecedores e outras atividades correlatas.
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Ações realizadas
Participação em eventos
8º congresso de pregoeiros..................... 02
semana técnica orçamentária.............. 03
Cadastro de Fornecedores
Atualização, renovação e cadastro de pessoa jurídica, pessoa física
Pessoa jurídica
Atualização......................... 1.689
Renovação ............................ 16
Cadastro................................ 21
Pessoa física
Atualização......................... 28
Renovação ............................. 02
Cadastro................................. 48
Sistema de Convênios - Siconv
Cadastramento......................... 11
Recadastramento .................... 06
Registros das penalidades
Advertências........................... 146
Multas..................................... 111
Suspensão (união).................. 75
Suspensão (fiocruz)................ 05
Punições excluídas ................ 00
Atestado de capacidade técnica
Emitidos..................................... 176
Administração de Compras
Procedimentos de Compras
Ddispensa de licitação ......................... 212
R$ 305.176.783,98
Cotação eletrônica............................ 38
R$ 43.641,84
Usada apenas para consumo (339030) e permanente (449052)
Inexigibilidade....................................... 28
R$ 9.446.459,13
Pregão Eletrônico............................. 98
Aquisição – 40
Registro de preços – 58
R$ 135.679.294,85
Obs: Não foi realizado nenhum pregão presencial e nenhuma outra modalidade de licitação
(carta convite, concorrência e outras)
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Gestão de Patrimônio
A área de Gestão de Patrimônio tem como atribuições:
Analisar os processos de compras de bens permanentes;
Apropriar as despesa nos sistemas Siafi, Físico e Financeiro;
Emitir mensalmente termos de responsabilidade e complemento de termos;
Gerenciar o processo de alienação dos bens inservíveis.
Ações realizadas
Descentralização administrativa da COC e do IPEC
Participação nas descentralizações dando suporte e treinamento aos colaboradores dessas
duas unidades.
04/03/2013 a 08/03/2013 – Treinamento do IPEC
15/04/2013 a 19/04/2013 – Treinamento da COC
8ª Semana Técnico-administrativa
Ministrou a palestra “Inventário e Alienação de bens Móveis” na 8ª Semana TécnicoAdministrativa.
Visita ao IBGE (benchmarking)
O Gespat em conjunto com a setorial contábil participou de benchmarking com o IBGE. O
objetivo do encontro foi conhecer os procedimentos realizados no órgão para
reconhecimento e mensuração patrimonial dos bens móveis e imóveis e aplicação dos
procedimentos de depreciação de acordo com as novas normas contábeis aplicadas ao
setor público.
Fórum do Decom
Participação no Fórum do Departamento de Operações Comerciais com apresentação de
atividades e resultados obtidos no ano de 2013.
Inventário anual de bens móveis
100% dos bens permanentes das 11 Unidades centralizadas foram inventariados em 2013.
abaixo os resultados obtidos:
Inventário 2013
Unidades
centralizadas
Dirad
Direh
EPSJV
IPEC
CECAL
COC
Diplan
Direb
ICC
ICICT
Presidência

Quantidade
total de
Bens
Bens não
bens
Percentual localizados Percentual localizados Percentual
3318
100%
3101
93,46%
217
6,54%
2663
100%
2431
91,28%
232
8,72%
8521
100%
8035
94,29%
486
5,71%
4927
100%
4641
94,19%
286
5,81%
2593
100%
1975
76,16%
618
23,84%
8208
100%
7637
93,04%
571
6,96%
549
100%
504
91,80%
45
8,20%
2622
100%
2514
95,88%
108
4,12%
555
100%
244
43,96%
311
56,04%
5480
100%
4999
91,22%
481
8,78%
9453
100%
8429
89,16%
1024
10,84%
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Alienação de bens
Número de leilões
Quantidade de bens alienados
Número de caminhões
utilizados

6
2540
11

1° Leilão
2° Leilão
3° Leilão
4° Leilão
5° Leilão
6° Leilão
26/02/2013 09/04/2013 14/05/2013 03/09/2013 26/11/2013 21/01/2014
Leilão
Quantidade
de bens
alienado
Número de
caminhões
utilizados

1

1

1

1

1

1

145

418

318

187

1168

304

1

2

1

1

4

2

Bens Imóveis

Ações realizadas pelo SPAT
Regularização/Atualização locação de terceiros
Regularização/Atualização de bens imóveis afetados à
Fiocruz
Registro de baixa de bens imóveis a classificar (obras
concluídas)

Quantidade de imóveis
09
06
07
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Participação em cursos de qualificação
Curso SPIUNET realizado em agosto de 2013, na Superintendência de Patrimônio
da União no Rio de Janeiro (SPU/RJ).
Curso Siafi Básico realizado em outubro, no Centro Regional de Treinamento da
Escola de Administração Fazendário (ESAF) do Rio de Janeiro.
Farmácia Popular do Brasil – equipamentos:
Resultado do Inventário das FPB's e Armazém de 2 Alianças:

Doações
Total de FPB’s
Doadas
Em processo de doação
Pendente de
Inauguração

147
143
3
1

Chamados atendidos pelo SOSTIC – Operacional/Equipamentos: 195
Manutenção em impressoras fiscais: 10
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Seção de Gestão de Passagens - Segep
O Segep tem como atribuições, a gestão setorial do SCDP – Sistema de Concessão de
Diárias e Passagens das unidades centralizadas da Fiocruz, responsável pela implantação,
alimentação das tabelas com os dados do Órgão, cadastramento dos usuários e solicitação
de certificações digitais; orientar e dar suporte aos usuários do SCDP; elaborar
Procedimentos Operacionais Padrão, Cartilhas e Portarias; promover Fórum e Oficinas de
SCDP; ministrar treinamentos de SCDP; fiscalizar o contrato de passagem juntamente
com os fiscais das unidades, orientando quando aos procedimentos; conferência e
pagamento das faturas da Dirad e do ICC/PR; solicitar, controlar e repassar os
reembolsos dos bilhetes não utilizados da Dirad; orientar as unidades centralizadas dos
procedimentos para solicitação e controle dos reembolsos; proceder às solicitações de
transporte da Dirad junto à empresa contratada.

Ações realizadas:
- Renovação de certificação – 6;
- Novas certificações – 4;
- Cadastro de usuários – 12;
- Elaboração do Termo de referência/Projeto básico para contratação de empresa de
serviço de emissão de passagens
- Oficina de SCDP realizada dentro da Semana Técnica administrativa da Dirad com
presença de 102 participantes;
- Participação na 10ª Semana de Administração Orçamentária Financeira e de
Contratações Públicas;
- Consultoria permanente aos usuários do SCDP;
- Treinamento Nova versão SCDP
I.
Participação no Treinamento para Gestores Setoriais realizado em 30 e 31 de
Outubro com 60 pessoas.
II.
Realização de 5 treinamentos para as seguintes unidades:
ICICT – Realizado em 19 e 21 de Novembro com 26 participantes;
DIREH/ESPJV/DIRAD/DIPLAN/CECAL/IPEC/COC – Realizado em 10 de Dezembro
com 13 participantes;
Presidência – Realizado em 16 e 19 de dezembro com 26 participantes.
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Núcleo de Gestão de Contratos – Gescon
O Decom formaliza e encaminha documentos à Procuradoria Federal, essas atribuições
cabem ao Núcleo de Gestão de Contratos – Gescon, que dentre outras funções; coleta
assinaturas dos contratantes à publicação dos extratos respectivos no DOU, elaboração de
cronograma de desembolso no SIASG e vinculação do fiscal respectivo, verificação da
garantia, instrução e encaminhamento dos Autos para o requisitante, salvo os da Dirad
que ficam sob os cuidados do Gescom (há exceções, ex.: EBCT). Entre outras funções
estão os pagamentos, cotações, declarações de vantagem a FPB e Contratos Institucionais.
A área tem como clientes a Presidência, Vice-presidências e Unidades Centralizadas.
Existem também algumas exceções como por exemplo: Imprensa Nacional - IN, Empresa
Brasileira de Comunicação – EBC, Impressoras entre outros.

Ações realizadas
Número de contratos geridos atualmente
162 Contratos
Média de processos novos nos últimos 5 anos
60 novos processos por ano
Número de contratos por colaborador
54 processos por colaborador
Valores Geridos
Presidência
R$ 55.843.935,07
Vice – Presidências
R$ 168.579.617,56
Dirad
R$ 127.765.149
Farmácia Popular do Brasil – FPB
R$ 2.271.352,02
Valor total de contratos geridos (Originário global)
R$ 427.536.694,25
Valor total das permissões de uso geridas (Originário global)
R$ 354.188,37
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Logística- FPB
Equipe de Pedidos
A equipe tem como atribuições, dar suporte a todas as unidades ligadas ao programa FPB,
orientando-as quanto aos procedimentos descritos no POP da Logística; analisar e
elaborar pedidos para as unidades do programa; analisar e avaliar vencimentos, excessos
e transferências; solicitar repatriamentos (Logística Reversa), acompanhar o fluxo
logístico desde a expedição até a chegada do pedido na unidade.

Ações realizadas
Total de pedidos atendidos em 2013 - 9602
Total atendido no modal aéreo - 2.582
Total atendido no modal rodoviário - 6413
Total atendido no modal Sedex - 168
Total de transferência - 439
Ranking de Vendas das 10 primeiras unidades:
Ranking de vendas das 10 primeiras

UF

2013

1°

NOVA IGUACU

RJ

186.305

2°

CENTRAL DO BRASIL

RJ

133.220

3°

MANAUS 2

AM

126.764

4°

PENHARJ

RJ

120.140

5°

FORTALEZA

CE

119.539

6°

PRACA XV

RJ

117.965

7°

PORTO VELHO

RO

112.108

8°

PAVUNA

RJ

110.868

9°

QUEIMADOS

RJ

88.354

10°

CURITIBA

PR

87.072
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Equipe de Inventário
A equipe tem como atribuições, receber e analisar os inventários enviados pelas unidades;
Realizar os ajustes de estoque quando necessário; controlar e assistir as unidades quando
ocorrer qualquer problema que irá impactar no estoque de medicamentos; suporte as
Equipes de Verificação Técnica.

Ações realizadas
Índice mensal do inventário 2013 – jan a jun

Índice mensal do inventário 2013 – jul a dez

89

Relatório de Atividades 2013

Média anual inventário 2013
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Média anual inventário 2013
OBS.: Índice “NÃO REALIZADO” refere-se às unidades que:
Tiveram visita da Equipe de Verificação Técnica: onde não foi tomada nenhuma ação
quanto ajuste, uma vez que todas as análises serão feitas em loco.
Inventários enviados fora do prazo estipulado no POP-Logística: somente aqueles que
conforme a demanda, não foram analisados no mês corrente, enviados fora do prazo
padrão.
Unidades com problemas de acesso à internet: as unidades ficam sem poder efetuar o
envio do inventário.
Unidades com problemas operacionais: quando há troca da equipe e os novos
colaboradores ainda não receberam treinamento, comum em unidades modelo 2,
administradas pela parceria.

Equipe de Faturamento
A equipe tem como atribuições, assessorar unidades sobre o preenchimento correto de
notas fiscais eletrônicas, é responsável pela emissão de todas as notas fiscais eletrônicas
do programa da FPB e de algumas unidades internas da Fiocruz, tais como: Ipec, Dirac,
IOC e outras além de acompanhar os lançamentos das notas fiscais dentro do sistema
Podium.

Faturamento - Emissão nf-e consolidado ano 2013
JAN - EMITIDAS 2.122 NF-Es
FEV - EMITIDAS 2.207 NF-Es
MAR - EMITIDAS 2.077 NF-Es
ABR - EMITIDAS 2.226 NF-Es
MAI - EMITIDAS 2.105 NF-Es
JUN - EMITIDAS 2.362 NF-Es
JUL - EMITIDAS 2.246 NF-Es
AGO - EMITIDAS 2.186 NF-Es
SET - EMITIDAS 2.203 NF-Es
OUT - EMITIDAS 2.180 NF-Es
NOV - EMITIDAS 2.082 NF-Es
DEZ - EMITIDAS 1.200 NF-Es
TOTAL DE NF-Es 2013: 25
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Nf-e medicamentos no ano de 2013
Armazenagens (entradas 2aag)-----------------2444
Pedidos (envio as fpbs)---------------------------- 17074
Doacões---------------------------------------------------181
Repatriamentos (transf e devol)---------------2284
Inventários (acertos / ajustes)------------------ 765
Nf-e emitidas no ano de 2013------------22748
45,44%---------------- de notas emitidas no período
SPAT - (Equipamentos, mobiliários e outros).
Nf-e emitidas no ano de 2013---------------210
0,42%--------------------------------------------no período
Material de uso consumo (mod 1 e 2)
Nf-e emitidas no ano de 2013--------------1905
FPBs MOD 2----------------------------------------1572
FPBs MOD 1-----------------------------------------333
3,81%---------------------------------------------no período
Outras unidades (Dirac, Ipec, IFF e Outras)
Nf-e emitidas no ano de 2013----------------333
1,30%---------------------------------------------no período
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Departamento Econômico e Financeiro
O Departamento Econômico Financeiro tem como atribuições, apoiar a Diplan na
elaboração da proposta orçamentária anual e plurianual da Fiocruz; coordenar, analisar,
acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira da Fiocruz; elaborar
cronograma de desembolso dos recursos do Tesouro Nacional; desenvolver estudos,
análises e emissão de pareceres relativos a assuntos de natureza econômico-financeira
para instrumentalizar as decisões das unidades técnico-administrativas e da Presidência
da Fiocruz; utilização do extrator de dados do Siafi para atualização do SGA Financeiro;
apoio aos serviços e as unidades (centralizadas e descentralizadas) no encerramento do
exercício; analisar e incorporar saldos de outras fontes no orçamento próprio da Fiocruz e
elaborar relatórios gerenciais para apoio nas tomadas de decisões.
Composição:
Serviço de Contabilidade
Setorial Contábil
Serviço de Orçamento
Serviço de Tesouraria
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Serviço de Contabilidade
O Serviço de Contabilidade tem como atribuições, planejar, coordenar e supervisionar as
atividades executadas pelas Seções de Análise e Relatório Contábil, Execução Contábil e
Prestação de Contas de Convênios e Fiscal; compor a prestação de contas anual da
Fiocruz; emitir pareceres quanto aos procedimentos internos apontados pelas Auditorias
realizadas; realizar cadastro geral na Rede e Siafi nas unidades centralizadas da
FIOCRUZ, nas unidades descentralizadas só na Rede e também atender outras
solicitações da Direção quanto solicitado.

Ações realizadas
Recolhimento PSSS empregador
Foram controlados 23 processos de recolhimento de PSSS empregador de Servidores com
licença sem remuneração, foi realizado reunião com Direh para sugestão de novo fluxo
para esse procedimento para adesão por parte da unidade, o que não aconteceu no
exercício de 2013. Em 2014 continuarão as proposições de melhoria neste processo.
Suprimento de Fundos
Com o objetivo de trazer melhorias no Procedimento de utilização da modalidade de
compras através do Suprimento de Fundos, a Dirad realizou o Fórum de Suprimento de
fundos fazendo a revisão do POP com as novos procedimentos do Novo Siafi, assim como
também a competência do Ordenador e Supridos, prazos, prestação de contas e contas
contábeis, o POP 020032000/003, que trata deste assunto está disponível no site da
Dirad em: (http://www.dirad.fiocruz.br/upload/index.php?act=view&id=922).

QUADRO SUPRIMENTO DE FUNDOS DIRAD
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No exercício tivemos 7 supridos, sendo autorizados 8 processos de Suprimentos de
Fundos, com valor total dos gastos com suprimento de R$ 7.744,81 (Sete mil, setecentos e
quarenta e quatro Reais e oitenta e um centavos.) Em relação aos anos anteriores
observa-se uma redução de 72,98% (2011/2013) na utilização do cartão coorporativo.
Considerando a média de utilização anual por supridos verificamos: 2011 - R$ R$
2.605,82; 2012 – R$ 1.786,33 e 2013 – R$ 1.106,43, demonstrando uma tendência de
qualidade nos gastos públicos com despesas emergenciais.

Quadro de Suprimento de Fundos - Fiocruz

No exercício tivemos 28 supridos, com valor total dos gastos com suprimento R$
243.041,00 (Duzentos e quarenta e três mil e quarenta e um Reais). Em relação aos anos
anteriores observa-se uma redução de 9,03% (2011/2013) na utilização do cartão
coorporativo. Considerando a média de utilização anual por supridos verificamos: 2011 R$ R$ 8.096,00; 2012 – R$ 9.658,00 e 2013 – R$ 8.680,00, a nível institucional temos
uma tendência linear de gastos. Observa-se que em 2013 houve uma melhor utilização do
CCGF, os gastos emergenciais diminuíram, apesar do numero de supridos não ter tidos
grande alteração (2011-33; 2012-29 e 2013-28).
Descentralização do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
A descentralização Financeira do INI foi iniciada neste exercício a Equipe da
Contabilidade em conjunto com a Equipe de Orçamento e a de Tesouraria aplicaram
treinamentos na área financeira do IPEC e foi criada a UG 254492.
Total de horas de treinamento no período - 41 horas Execução Orçamentária Pagamento
Contabilidade - Cadastros de senhas no SIAFI, Cadastro de ROL - CONAGENTE, Registro
de Contratos, Cartão Coorporativo, Regularização de GRU, Reclassificação de Bens
móveis, Regularização de OB Canceladas, Apresentação de manuais do SIAFI referente
regularizações contábeis e Conformidade de Gestão.
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Destacamos que o treinamento contábil não foi concluído no exercício, considerando que
a unidade a princípio está iniciando a Descentralização com valores até R$ 8.000,00 no
encaminhamento do processo de descentralização haverá outros treinamentos, uma vez
que o balancete da Unidade ainda não tem valores expressivos para conciliações e
regularizações necessárias.
Senhas Siafi e Rede
Realizado 127 cadastros novos de Senha Siafi/Rede e na mesma proporção
recadastramento de senhas bloqueadas e/ou perdidas.
Foram emitidos 54 pareceres referente a análise dos processos de Inventário de bens
móveis, imóveis e estocáveis.
Além da contabilização do Demonstrativo de Despesa com Pessoal (DDP) feito
mensalmente gerando os recolhimentos de PSSS, FGTS, IRRF, Consignações, INSS,
Médico Residente, Cooperativas, PASEP, FUNPRESP, foram realizados 36 folhas
suplementares através do Processo 25380.000232/2013-94.
Receita realizada – Conta contábil 191140000

O quadro acima mostra a Receita Realizada nos anos de 2012 e 2013, dados extraídos da
conta contábil 191140000 que registra ao longo do exercício os valores relativos as
receitas realizadas segunda a sua natureza.
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Observamos que de 2012 para 2013 houve uma queda nas receitas realizadas, em torno de
19,35%.
Código

Natureza da Receita

13120000

ARRENDAMENTOS

13250000

REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS

14200000

2011

2012

2013

353.662,42

545.504,59

932.895,70

4.040.621,93

2.009.479,37

930.460,58

RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS

0,00

0,00

0,00

15202100

RECEITA DA INDUST.PROD.FARMAC. E VETERINARIOS

0,00

0,00

0,00

15202101

RECEITA DA INDUST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

552.065,32

3.066.703,66

1.041.111,69

16000102

SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID.

243.623,73

259.525,12

271.093,57

16000501

SERVICOS HOSPITALARES

15.750,81

329.125,15

272.991,40

16001200

SERVICOS DE TECNOLOGIA

713.071,40

644.061,50

497.090,82

16001300

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

39.592,98

9.168,17

191.327,57

16001400

SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO

7.630,00

4.100,00

10.250,00

16001600

SERVICOS EDUCACIONAIS

16002200

SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS

16002303

SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

16002500

SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOG

17300000

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS

17630000

TRANSF.CONV.DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADEDES

19189900

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA

19192700

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

19199900
19210600
19220100

RESTITUICOES DE CONVENIOS

19220600

RESSARC.CUSTO DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTO

19220700
19229900
19909900

OUTRAS RECEITAS

19902100

9.150,00

61.588,00

8.160,00

2.830.564,24

5.537.953,48

5.481.453,31

0,00

0,00

0,00

15.640,00

19.550,00

8.500,00

5.391,00

3.998,50

0,00
658.200,00

0,00

0,00

1.125,58

0,00

0,00

584.922,47

377.584,52

449.258,33

OUTRAS MULTAS

11.080,59

13.274,76

7.596,69

INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO

78.370,58

12.154,84

274,03

1.916.076,17

749.515,34

480.051,88

75.412.103,02

66.793.003,19

55.582.189,83

RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES

517.551,70

284.592,98

308.390,50

OUTRAS RESTITUICOES

535.023,70

664.305,88

590.359,30

1.180.441,35

35.501,91

251.588,72

REC.SEGUROS DECOR. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO

0,00

633.701,43

0,00

40.899,30

95.350,00

178.290,07

275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA

0,00

0,00

0,00

76000102

SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID.

0,00

0,00

0,00

76001200

SERVICOS DE TECNOLOGIA

0,00

659.000,95

0,00

76001600

SERVICOS EDUCACIONAIS

0,00

14.401,70

0,00

76002500

SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOG

0,00

0,00

0,00

89.104.633,29

82.825.157,04

22170000

ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS

22190000

ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS

75202100

RECEITA DA INDUST.PROD.FARMAC. E VETERINARIOS

75202900

TOTAL

68.151.533,99
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Despesas
Código

Natureza da Despesa

2012

2011

2013

333041 CONTRIBUICOES

0,00

0,00

167.000,00

335043 SUBVENCOES SOCIAIS

0,00

0,00

3.264.894,99

338041 CONTRIBUICOES

0,00

0,00

31.035,29

2.681.278,50

2.451.537,27

0,00

381.217,16

367.102,93

605.433,94

339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.831.123,85

1.771.474,80

2.385.241,57

339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

7.530.245,76

13.844.137,98

12.821.474,70

339004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES

0,00

0,00

9.413.490,48

611.707.473,88

523.809.487,44

486.812.253,43

0,00

0,00

0,00

2.890.557,63

8.958.292,42

12.907.018,35

0,00

0,00

182.867.951,67

31.422,15

79.373,00

46.948,96

4.939.329,50

3.932.567,01

4.253.756,36

23.782.762,35

40.489.562,72

49.894.467,01

413.271.534,86

278.458.750,93

317.433.904,92

16.093.917,24

16.093.399,25

23.202.312,84

93.848,94

252.793,38

201.105,60

0,00

0,00

3.133.304,33

2.371.078,80

2.684.103,79

2.549.300,68

12.356.853,45

9.551.085,10

20.483.569,73

9.903.478,32

10.368.074,94

12.691.769,13

339104 CONTRATATACAO POR TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

46.742,47

339130 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

0,00

129.645,60

339139 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.

0,00

0,00

1.065.506,51

339147 OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

0,00

0,00

10.525.690,57

339192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

0,00

0,00

484.425,19

339193 INDENIZACOES E RESTITUICOES

0,00

0,00

19.800,00

339198 COMPENSACOES AO RGPS

0,00

0,00

10.541.078,28

449033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

0,00

0,00

4.823,28

449037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

0,00

0,00

154.269,49

4.094.149,36

3.013.266,30

37.126.740,73

0,00

0,00

22.900,00

449051 OBRAS E INSTALACOES

20.456.612,15

10.870.533,07

25.194.320,55

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

29.342.193,71

31.937.075,53

27.286.034,14

0,00

0,00

2.246,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO
339031 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339034 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
339049 AUXILIO-TRANSPORTE
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES

449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
449047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
TOTAL

1.163.759.077,61

958.932.617,86

1.257.770.456,79

* FORAM CONSIDERADAS COMO DESPESAS OS VALORES PAGOS
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Seção de Análise e Relatórios Contábeis - Sarec
A Seção de Análise e Relatórios contábeis tem como atribuições, analisar os processos
para fins de pagamento de suprimento de fundos; realizar abertura, controle e orientação
de prestação de contas do cartão corporativo; analisar prestação de contas das diárias
através do sistema SCDP; emitir Notas de Lançamento Contábil; analisar, contabilizar e
controlar os RMA e RMB das unidades; acompanhar baixa e regularizações de títulos
protestados em cartórios; acompanhar vendas e pagamentos dos livros da Editora
Fiocruz; solicitar CNPJ e inscrição Estadual para as novas filiais da Fiocruz; emitir
declaração de notas fiscais recebidas para emissão de ISS; acompanhar intimações e
processos junto a Receita Federal; analisar e contabilizar contratos e outras contas;
prestar assessoria as unidades da Fiocruz.
II – INDICADORES DE EXECUÇÃO

FONTE: Seção de Análise e Relatórios Contábeis – SAREC/SECON
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Cumprindo uma exigência da Receita Federal, durante o exercício de 2013 a Equipe Fiscal
do Programa Farmácia Popular do Brasil iniciou, em conjunto com a Informática, a
implementação do Sped Fiscal na Farmácia Modelo I de Fortaleza. O Sistema Podium
da Farmácia recebeu um novo layout a fim de atender a demanda da Receita. Tal
implementação se estenderá para as outras farmácias no exercício de 2014.
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A diminuição dos débitos administrativos se deu devido à mudança de fase das NFLD's
(Notificação fiscal de lançamento do débito) que passaram para fase de débitos ajuizados,
pois na fase administrativa existiam débitos que impediam a liberação da CND.
Em julho de 2010 a FIOCRUZ conseguiu o mandado de segurança para liberação da certidão.
TERMO DE REUNIÃO 062/10 CCAF-CGU-AGU de acordo com o termo de reunião nº
081/2012-CCAF-CGU-AGU, os débitos na fase administrativa serão liquidados em 2013. De
acordo com o termo de reunião nº 081/2012-CCAF-CGU-AGU, os débitos na fase judicial,
serão pagos por precatórios, excluindo o montante de honorários. Em 2012 houve a exclusão
das NFLD 35.492.917-8 E 35.492.916-0 ofício 310 e 311/12 DRF/RJ-I/DICAT/EQCDP.
Baixa do crédito referente ao processo 25380.000827/2013-40 registrado no INSS pelo
processo 35.492.912-7 Parcela 01/01 através da GPS 040.316.459.0001-1, valor R$
10.241,146,55 em 12/04/2013 registrado pela NL 1706/2013.
Baixa do crédito referente ao processo 25380.000828/2013-94 registrado no INSS pelo
processo 35.492.907-0 Parcela 01/01 através da GPS 354929070-0001-9, valor R$
299.931,73 em 12/04/2013 registrado pela NL 1708/2013.
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Serviço de Contabilidade-FPB
O Serviço de Contabilidade-FPB tem como atribuições, coordenar e avaliar as atividades
financeiras da Farmácia Popular do Brasil, através de relatórios financeiros, prestando
suporte e assessoria técnico/operacional, objetivando a otimização e excelência nas
operações financeiras desenvolvidas pelas mesmas.
Atividades relacionadas
Conferência financeira
Lançamento dos relatórios de vendas X GRU, em comparativo com o saldo de caixa de
cada unidade. Com isso, os analistas são capazes de nos primeiros dias de cada mês,
possuir uma visão geral da situação financeira de suas unidades.
Controle de saldo
Avaliação e cobrança de justificativas, caso a unidade tenha ultrapassado o teto limite de
saldo de caixa estabelecido.
Verificação documental
Confronto entre as informações dos documentos originais enviados pela unidade e os
dados do sistema gerados na conferência financeira anterior. Abertura e gestão de
chamados para possíveis acertos necessários entre ambos.
Troco enviado para Modelo 1/ RJ
Gerenciamento do envio de troco às unidades Modelo 1/ RJ, intermediando o fluxo entre
o Banco do Brasil, a empresa contratada de transporte de valores e as unidades.
Planilhas financeiras
Preenchimento da planilha financeira e análise das informações financeiras de cada
unidade baseado na documentação e nos relatórios do sistema Podium e SGA Financeiro
– Módulo Depósitos FPB, e posterior formulação de Kits de para avaliação e
arquivamento.
Suporte operacional
Atendimento e suporte as unidades, dirimindo dúvidas contábeis e financeiras inerentes
ao Programa Farmácia Popular do Brasil. Resolução e acompanhamento de chamados
abertos nas unidades pelo sistema do SGA.
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Ações realizadas
Equiparação de planilhas
Iniciada no primeiro semestre de 2013 a equiparação de planilhas torna mas viável o
entendimento das diferenças existentes na planilha da unidade, pois a mesma acompanha
os resultados da planilha do analista, facilitando a compreensão da cobrança caso elas
existam e tornando mais fácil a identificação de erros de lançamentos realizados pela
unidade.
Observações: A unidade FPB – Ceres de Goiás está criando resistência para a
equiparação. A equipe de verificação já foi acionada para realização de visita técnica a
unidade.
Integração entre os setores diretamente ligados à contabilidade
A integração entre os setores da Contabilidade , Logística, Informática, DEGIAS e equipe
de verificação proporcionou uma melhora significativa no controle das ações financeiras,
pois desta forma é possível saber como cada setor opera nas atividades ligadas a esta
parte, ou seja, atividades que envolvam cobrança de valores. Hoje as cobranças feitas via
ofício são todas comunicadas ao setor contábil para registro e controle, desde o início da
diferença até a sua quitação.
Reestruturação da planilha de controle financeiro geral MOD – 2
O controle desta planilha foi reestruturado com o objetivo de facilitar e reorganizar o
controle financeiro, sendo implantado em seus dados fórmulas, filtros e vinculações nas
planilhas de gráficos. Estes mostram a situação atual das unidades modelo 2.
Observações: As unidades modelo 1 são controladas mediante a análise financeira em
suas planilhas.
Reajuste no teto na cobrança das diferenças financeiras
As unidades que atualmente apresentam diferença financeira acima de R$ 50,00 são
cobradas para respectivo pagamento mediante GRU (Guia de recolhimento da União),
após os procedimentos financeiros cabíveis realizados por seu analista contábil. Caso a
diferença persista, a unidade será notificada através de ofício solicitado ao DEGIAS pelos
gestores da contabilidade FPB.
Reestruturação da planilha financeira para 2014
A planilha financeira em 2014 terá uma nova coluna de depósitos referente a
ressarcimento de estoque no código 28940-0 para manter um melhor controle desta
operação, e um novo campo identificado como “GRU em transito” que é utilizado para
depósitos realizados no ultimo dia útil, quando o mesmo é compensado no mês
subsequente.
Esta planilha será confeccionada tanto para farmácias modelo 1 como para modelo 2.
Função controle
Esta função tem por objetivo o controle do fluxo de informações das diferenças na
planilha de controle financeiro geral sejam elas de estoque, perdas por validades, sinistros
ou financeiras; controle dos gráficos vinculados; preenchimento da planilha de controle
de lançamentos mediante baixa no relatório financeiro geral dos analistas; realização de
ofícios ao Banco do Brasil referente a GRU'S não compensadas e para pagamentos;
Alimentação em rede das alterações das planilhas financeiras realizada pela equipe de
verificação nas unidades da FPB.
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Seção de Prestação de Contas e Convênios
A Seção de Prestação de Contas e Convênios tem como atribuições, orientar os
convenentes e gestores dos convênios; liquidar despesas para liberação de parcelas
(SIAFI/SICONV); acompanhar a execução dos convênios via SIAFI/SICONV e através de
relatórios e planilhas dos repasses efetivados e recebidos; analisar prestação de contas de
convênios concedidos (SIAFI/SICONV) e prestação de contas de convênios recebidos.
Resultados

Receita
TC'S, PT's, Processos, Ações e Outros Firmados em 2008 a
2013- Sem Detalhamento no SIAFI
TC'S, PT's, Processos, Ações e Outros Firmados em 2008 a
2013- Cadastrados no SIAFI
Convênio repassados pela FIOCRUZ na conta 020252
Total Geral

Total

Despesa
TC'S e Convênios- Sem Detalhamento no SIAFI
TC's e Convênios- Cadastrados no SIAFI/SICONV
Total Geral

Total
7
49
56

133
319
12
464
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Recebido (Receita)
Por Segmento
TC'S, PT's, Processos, Ações e Outros Firmados em 2008 a
2013- Sem Detalhamento no SIAFI
TC'S, PT's, Processos, Ações e Outros Firmados em 2008 a
2013- Cadastrados no SIAFI
Convênio repassados pela FIOCRUZ na conta 020252
Total Geral

Total
383.862.061,44
434.623.027,77
58.695,12
818.543.784,33

Transferência/Descentralização (Despesa)
Por Segmento
TC'S e Convênios- Sem Detalhamento no SIAFI
TC's e Convênios- Cadastrados no SIAFI/SICONV
Total Geral

Total
1.714.710,00
14.541.624,94
16.256.334,94
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Receita- Vigentes, Prestação de Contas e Concluídos em 2013
Receita
Vigentes
Prestação de Contas
Concluídos
Total Geral

Total
303
114
47
464

Despesa- Vigentes, Prestação de Contas , Inadimplentes, Concluídos
Despesa
Vigentes
Prestação de Contas
Concluídos
Inadimplentes
Total Geral

Total
26
11
14
5
56
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Setorial Contábil
APRESENTAÇÃO
A Setorial de Contabilidade da Fundação Oswaldo Cruz tem como função principal a
realização da conformidade contábil das unidades Gestoras e do Órgão, conforme
definido na Instrução Normativa nº 06 de 31 de outubro de 2007, que consiste na
certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, decorrentes dos registros da
execução orçamentária, financeira e patrimonial. A Conformidade Contábil terá como
base os Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao Setor Público, a Tabela de Eventos, o
Plano de Contas da União e a Conformidade do Registro de Gestão.
As Setoriais de Contabilidade também estão inseridas na estrutura definida na Lei nº
10.180 de 06 de fevereiro de 2001 que organiza e disciplina sobre a forma de sistemas as
atividades de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira
Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal e
atende ao Decreto nº 6.976 de 07 de outubro de 2009 que determina as atividades e
finalidades para o Sistema de Contabilidade Federal.
A Setorial de Contabilidade da Fiocruz foi estabelecida pela Portaria Fiocruz nº 919/2011PR, criada no âmbito da Diretoria de Administração, sendo definidas na portaria as suas
finalidades e atribuições.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A Setorial de Contabilidade desenvolve atividades com o fim de proporcionar a melhor
prática contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
conforme abaixo descritas, e ainda acompanha os processos de implementação dos novos
Procedimentos Contábeis Patrimoniais que estão em fase de formalização e normatização
pelo órgão central do Sistema de Contabilidade Federal:
Acompanhamento e análise mensal dos balancetes das Unidades Gestoras integrante da
estrutura da Fiocruz, verificando se os registros contábeis espelham os atos e fatos da
gestão realizada. Esses atos e fatos devem atender as normas contábeis em vigor. Caso
haja inconsistência ou erro contábil são emitidas mensagens COMUNICA SIAFI,
orientando às respectivas Unidade(s) Gestora(s) sobre a apresentação das incorreções e
sobre a necessidade da regularizá-las;
Acompanhamento dos lançamentos diários e das práticas contábeis das Unidades
Gestoras via SIAFI e a consonância desses lançamentos com os dispositivos legais
aplicáveis à contabilidade pública;
Atendimento às solicitações dos Órgãos Superior e Central do Sistema de Contabilidade
Federal conforme determinação da Lei 10.180/2001, sendo subordinação técnica à
Setorial de Contabilidade do Ministério da Saúde como Órgão Superior e a Secretaria do
Tesouro Nacional como Órgão Central;
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Realização mensal da conformidade contábil dos atos de gestão orçamentária, financeira e
patrimonial à vista dos princípios e normas contábeis aplicados ao setor público, da tabela
de eventos, do plano de contas e da conformidade dos registros de gestão de todas as
Unidades Gestoras e do Órgão Fiocruz;
Orientação permanente às Unidades Gestoras quanto à observância das normas e
instruções relacionadas à Contabilidade Pública;
Produção de relatórios contábeis, a partir das análises dos balanços e balancetes, ou
outras fontes que possam subsidiar a eficiência da informação contábil, com o fim de
aprimoramento do planejamento ou da execução orçamentária, financeira e patrimonial;
Gerenciamento do cadastramento e utilização de senhas de usuários e cadastradores no
SIAFI operacional e gerencial.
DA CONFORMIDADE CONTÁBIL
A Setorial de Contabilidade, na sua função de realizar a conformidade contábil, realiza a
análise dos demonstrativos contábeis gerados pelo SIAFI e também utiliza instrumentos
próprios do SIAFI para o levantamento das ocorrências contábeis. Esses instrumentos
conhecidos como “transações” certificam os atos realizados pelas Unidades Gestoras. São
alguns deles: CONCONTIR, CONINCONS, CONINDIBAL, BALANSINT, CONBALANUG,
CONOR, BALANCETE etc.
Abaixo elencamos as Unidades Gestoras da Fiocruz sob a supervisão e acompanhamento
da Setorial de Contabilidade, que são responsáveis pela execução orçamentária, financeira
e patrimonial e que geram registros contábeis no SIAFI:
1.
Fundação Oswaldo Cruz (Presidência, Vices, Unidades de Assessoria, Ouvidoria e
Unidades centralizadas) sob a responsabilidade da Diretoria de Administração - Dirad
2.
CPqAM - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães
3.
CPqGM - Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz
4.
CPqRR - Centro de Pesquisas René Rachou
5.
IOC – Instituto Oswaldo Cruz
6.
IFF – Instituto Fernandes Figueira
7.
ENSP SA- Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
8.
DIRAC – Diretoria de Administração do Campus
9.
BIOMANGUINHOS – Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos
10. FARMANGUINHOS – Instituto de Tecnologia em Fármacos
11.
COC – Casa de Oswaldo Cruz
12.
INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde
13.
ILMD – Instituto Leônidas e Maria Deane
14.
IPEC – Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
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A Conformidade Contábil no SIAFI registrará a ausência ou incidência de OCORRÊNCIAS
CONTÁBEIS e se dará quando observadas a existência ou não de situações que
demonstrem inconsistências, desequilíbrios, saldos invertidos, erros ou omissões de
registros contábeis, entre outros, descritos na forma prevista pela norma contábil do
Sistema de Contabilidade Federal.
Os gráficos abaixo demonstram a composição da Conformidade Contábil das Unidades
Gestoras durante o exercício de 2013:
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OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Visando cumprir o cronograma de ações dos Procedimentos Contábeis estabelecidos no
anexo da Portaria STN nº 439 de 12 de julho 2012, que devem ser implantados em todos
os Órgãos do Governo Federal, a Setorial de Contabilidade realizou diversas atividades
que proporcionaram o melhor conhecimento da prática a ser adotada no âmbito da
Fiocruz, de modo a estabelecer rotinas contábeis de atendam ao previsto no novo MCASP
– Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Dentre as demandas contábeis dos
procedimentos a serem adotados, destacamos o reconhecimento de Ativos da Fiocruz.
Abaixo destacamos as principais ações realizadas em 2013:
BENCHMARKING
Visita realizada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O objetivo do
encontro foi conhecer os procedimentos realizados no IBGE para reconhecimento e
mensuração patrimonial dos bens móveis e imóveis para aplicação dos procedimentos de
depreciação de acordo com as novas normas contábeis aplicadas ao setor público das NBC
TSP 16.9 e 16.10 criadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e da macrofunção Siafi
02.03.30 - depreciação da amortização e da exaustão dos bens móveis e imóveis.

Visita ao IBGE/RJ
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ENCONTRO DE GESTORES DO PATRIMÔNIO E DE CONTABILIDADE
Comissão de servidores instituída pela Portaria 728/2013-PR FIOCRUZ e coordenada
pela Setorial de Contabilidade estabeleceu a metodologia para o cálculo de depreciação
dos bens móveis. Após o estabelecimento da metodologia foi realizado o encontro de
gestores do Patrimônio e Contabilidade da Fiocruz para divulgar a informação sobre os
novos procedimentos contábeis que foram adotados a partir de novembro de 2013, no
sistema de controle patrimonial SGA - Patrimônio, em atendimento às NBC TSP 16.9 e
16.10 e a macrofunção Siafi 02.03.30. O evento aconteceu na Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio e contou com a participação de 32 gestores de Patrimônio e
Contabilidade, sendo transmitido por videoconferência para as unidades regionais.

Encontro de gestores do patrimônio e Contabilidade

REUNIÃO SOBRE ATIVOS INTANGÍVEIS
Nas ações realizadas para a implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais
relativos aos Ativos Intangíveis da Fiocruz, a Setorial de Contabilidade se reuniu com a
GESTEC - Coordenação da Gestão Tecnológica ligada à Presidência da Fiocruz, para dar
início aos estudos. No encontro foram apresentadas as questões contábeis e normativas
do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, necessárias para o
reconhecimento e mensuração desses ativos que deverão integrar o Patrimônio da
Fiocruz.

Reunião sobre Ativos Intangíveis
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CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS:
Participação no II Seminário de Contabilidade na Área Pública sobre os temas: Ativo
Imobilizado, O Plano Plurianual (PPA) - Planejamento Público de Médio Prazo e a sua
Integração na Contabilidade e Custos aplicados ao Setor Público a partir de informações
Patrimoniais, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de
Janeiro – CRC/RJ com o objetivo de propiciar maior capacitação para as novas práticas
contábeis aplicadas ao Setor Público;
Participação no Simpósio de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – SIMCASP
promovido pelo CRC/RJ com o objetivo de proporcionar à ampliação do conhecimento
das novas práticas aplicadas a contabilidade pública;
Participação na X Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratação
Públicas, importante evento promovida pela Escola de Administração Fazendária – ESAF
e pela Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP realizada na cidade do Rio de
janeiro, que tem por objetivo atualizar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos relativos aos
instrumentos de planejamento, orçamento, administração financeira e compras no
âmbito da Administração pública Federal, por meio de discussão e disseminação dos
aspectos mais relevantes aos temas expostos;
Participação no Curso de Patentes e Busca para Pesquisadores, promovido pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em parceria com a Fiocruz, importante curso
para o início dos estudos sobre Ativos Intangíveis;
Participação no treinamento de capacitação de Operadores do Sistema de Gerenciamento
de Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet, ferramenta que garante à administração
Pública o controle dos imóveis de uso especial da União e tem como o objetivo manter
atualizado o cadastro dos imóveis de e seus respectivos usuários, UG ou locatários, além
de padronizar os procedimentos operacionais das gerências Regionais do Patrimônio da
União;

Treinamento Spiunet – Ministério da Fazenda/RJ
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Participação no do III congresso de informação de custos e qualidade do gasto no setor
público realizado pela Escola de Administração Fazendária ESAF/DF, onde estiveram
presentes representantes dos órgãos do governo federal STN, MPOG, CGU e TCU. O
evento teve por objetivo apresentar as novas normas aplicadas à contabilidade pública no
que concerna a contabilidade de custos e o SIC – Sistema Integrado de Custos do Governo
Federal, sistema que integrará em uma única base de dados às informações de custos do
governo federal para apoio a tomada de decisão;

III congresso de informação de custos e qualidade do gasto no setor público realizado pela
Escola de Administração Fazendária ESAF/DF.

VISITA TÉCNICA
Visita ao Departamento de Processamento Final (DEPFI) do Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), que teve por objetivo ampliar o conhecimento a
cerca das atividades produtivas daquela Unidade Gestora a fim de aprimorar as análises e
estudos de demandas contábeis da Fiocruz relativas aos novos procedimentos contábeis
patrimoniais e de Custos estabelecidos pelo Governo Federal. Bio-Manguinhos é unidade
Gestora da Fiocruz responsável pelo desenvolvimento tecnológico e pela produção de
vacinas, reativos e biofármacos voltados para atender prioritariamente às demandas da
saúde pública nacional.

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos
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PROSPECTIVAS DAS ATIVIDADES PARA 2014
Atualmente a contabilidade pública brasileira vem passando por transformações como
não acontecia desde a publicação da Lei n.º 4.320/1964. O novo modelo tem por objetivo
o resgate da contabilidade como ciência e dar um enfoque ao seu objeto, ou seja, o
Patrimônio Público.
Essas transformações são necessárias para a adequação às Normas Internacionais de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público e visa harmonizar a contabilidade mundial, dessa
forma diminuindo as diferenças entre as demonstrações de um país para outro,
facilitando a comparabilidade dos demonstrativos contábeis e financeiros. Nesse
contexto, o setor público iniciou o processo de convergência às Normas Internacionais de
Contabilidade aplicadas ao setor público – IPSAS (do inglês International Public Sector
Accountant Standards) no Brasil com a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP que são as IPSAS traduzidas e aprovadas por
resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Atualmente foram aprovadas 11 (onze) Normas Brasileiras de contabilidade Aplicadas ao
Setor Público pelo CFC assim estruturada:
?
NBC TSP 16.1 – Conceituação, objetivo e campo de aplicação;
?
NBC TSP 16.2 – Patrimônio e sistemas Contábeis;
?
NBC TSP 16.3 – Planejamento e seus instrumentos sob o enfoque contábil;
?
NBC TSP 16.4 – Transações no Setor Público;
?
NBC TSP 16.5 – Registro contábil;
?
NBC TSP 16.6 – Demonstrações contábeis;
?
NBC TSP 16.7 – consolidação das Demonstrações Contábeis;
?
NBC TSP 16.8 – Controle interno;
?
NBC TSP 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão;
?
NBC TSP 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do
Setor público;
?
NBC TSP 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor público.
A seguir as IPSAS que se encontram em estudo para futura aprovação dos órgãos
competentes:
?
IPSAS 1 – Apresentação das Demonstrações Financeiras;
?
IPSAS 2 – Demonstração do Fluxo de Caixa;
?
IPSAS 3 – Mudanças de Políticas, Estimativas e Erros;
?
IPSAS 4 – Efeito das Mudanças nas Taxas de Câmbio;
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?
IPSAS 5 – Custo de Empréstimos;
?
IPSAS 6 – Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas;
?
IPSAS 7 – Investimentos em Controladas e Coligadas;
?
IPSAS 8 – Investimentos em Empreendimento de Controle Conjunto (Joint
Ventures);
?
IPSAS 9 – Receita de Transações com Contraprestação;
?
IPSAS 10 – Relatórios Financeiros em Economias Hiperinflacionárias;
?
IPSAS 11 – Contratos de Construção;
?
IPSAS 12 – Estoques;
?
IPSAS 13 – Arrendamento Mercantil;
?
IPSAS 14 – Eventos Subsequentes;
?
IPSAS 15 – Instrumentos Financeiros: Apresentação e Divulgação;
?
IPSAS 16 – Propriedade para Investimento;
?
IPSAS 17 – Imobilizado;
?
IPSAS 18 – Informações por Segmento;
?
IPSAS 19 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes;
?
IPSAS 20 – Partes Relacionadas;
?
IPSAS 21 – Valor Recuperável de Ativos não Geradores de Caixa;
?
IPSAS 22 – Divulgação de Informação Contábil sobre o Setor Governamental;
?
IPSAS 23 – Receita de Transações sem Contraprestação (Tributos e
Transferências);
?
IPSAS 24 – Apresentação das Informações Orçamentárias nas Demonstrações
Financeiras;
?
?
?
?
?
?
?

IPSAS 25 – Benefício a Empregados;
IPSAS 26 – Valor Recuperável de Ativos Geradores de Caixa.
IPSAS 27 – Ativo Biológico;
IPSAS 28 – Instrumentos Financeiros: Apresentação;
IPSAS 29 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração;
IPSAS 30 – Instrumentos Financeiros: Divulgação;
IPSAS 31 – Ativos Intangíveis.
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Serviço de Orçamentação
O Serviço de orçamentação tem como atribuições, coordenar e supervisionar as atividades
desenvolvidas pelas Seções de Execução Orçamentária e de Programação Orçamentária;
elaborar plano de treinamento e capacitação para atualização e aperfeiçoamento técnico
dos colaboradores do Serviço de Orçamento; planejar e realizar treinamento de
colaboradores, quando da descentralização orçamentária de unidades da Fiocruz; integrar
o Serviço de Orçamento com todas as unidades centralizadas e descentralizadas da
Fiocruz, avaliando necessidades e propondo soluções e integrar e assessorar a Diplan na
execução orçamentária por ação.
Composição
Seção de Execução Orçamentária
Seção de Programação Orçamentária

Seção de Execução Orçamentária - SEXEC
A Seção de Execução Orçamentária tem como atribuições, realizar analise dos processos
encaminhados pelas unidades centralizadas da Fiocruz; detalhar orçamento e emitir notas
de empenho para os processos analisados; atualizar o sistema Scdp com os empenhos
gerados e controlar o teto orçamentário correspondente; realizar o controle de saldo
orçamentário das unidades centralizadas da Fiocruz, emitindo parecer gerencial; realizar
atendimento a clientes, fornecendo suporte e soluções às suas necessidades; acompanhar
e avaliar qualquer tipo de alteração orçamentária realizada em unidade centralizada da
Fiocruz e proceder à realização de adequação de atividade quando necessária; conferir a
exatidão dos empenhos emitidos em relação aos documentos originais anexados aos
processos e emitir nota de empenho de convênio de despesa no portal convênios – Siconv.
Ações realizadas
Empenhos emitidos em 2013 pelo SEOR

Modalidade
Pregão
Dispensa
Não aplicável
Inexigibilidade
Suprimento de Fundos
Concorrência
Total de Empenhos de Despesa
Reforços de Empenho
Anulações de Empenho
Total de Empenhos emitidos

Quantidade
2649
1299
1071
192
19
4
5234
1992
1076
8302
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Seção de Programação Orçamentária – Convênios - SPOR
A Seção de Programação Orçamentária tem como atribuições, identificar e controlar os
recursos orçamentários recebidos de órgãos nacionais e internacionais por meio de
convênios, projetos e Termos de Cooperação; efetuar o levantamento e devolver os saldos
orçamentários não utilizados no encerramento de exercício às unidades gestoras
concedentes; descentralizar e remanejar os recursos previstos na Lei Orçamentária Anual
e daqueles provenientes de receitas externas; dar suporte à Seção de Execução
Orçamentária, verificando saldos dos diversos processos para empenhamento e fontes de
recursos.
Ações realizadas
Execução de Recursos de Termos de Cooperação (TC´s)
UGR
Biomanguinhos
CPqAM
CPqGM
CPqRR
Diplan
Direb
Ensp
EPSJV
Farmanguinhos
ICICT
IFF
IOC
IPEC
Mato Gr. do Sul
VPAAPS
VPEIC
VPGDI
VPPIS
VPPLR
Presidência
Rondônia
Cecal
COC
INCQS
Fiocruz/CAPES

Total
TC´s

Valores recebidos

Executado

7
4
3
3
1
9
42
2
20
5
17
5
3
2
16
3
9
1
2
6
1
1
1
3
2
168

387.953.212,22
805.089,94
539.966,87
439.379,00
2.000.000,00
14.597.698,82
47.750.649,22
434.479,70
439.077.148,75
20.403.996,95
23.485.866,16
1.216.351,15
2.982.740,00
1.950.000,00
43.676.311,18
13.867.630,00
31.704.119,41
297.092,39
5.728.913,59
11.192.104,73
199.906,80
77.664,66
200.900,00
2.620.758,00
2.784.575,20
1.055.986.554,74

387.703.212,22
251.296,22
310.000,00
2.000.000,00
14.567.648,32
44.953.245,94
434.031,70
423.862.635,27
19.834.367,73
23.397.860,16
1.216.351,15
2.963.610,00
1.500.000,00
42.076.382,96
13.867.630,00
31.552.239,41
269.874,67
5.678.913,59
11.192.104,68
76.308,19
200.858,02
2.562.526,62
2.115.873,28
1.032.586.970,13

Devolvido
250.000,00
553.793,72
539.966,87
129.379,00
30.050,50
2.797.403,28
448,00
15.214.513,48
569.629,22
88.006,00
19.130,00
450.000,00
1.599.928,22
151.880,00
27.217,72
50.000,00
0,05
199.906,80
1.356,47
41,98
58.231,38
668.701,92
23.399.584,61

% Executado
99,9%
31,2%
0,0%
70,6%
100,0%
99,8%
94,1%
99,9%
96,5%
97,2%
99,6%
100,0%
99,4%
76,9%
96,3%
100,0%
99,5%
90,8%
99,1%
100,0%
0,0%
98,3%
100,0%
97,8%
76,0%
97,8%
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Serviço de tesouraria
O Setes tem como atribuições, coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas
pelas Seções SEREC e SEPAG; promover a elaboração das metas e objetivos;
acompanhar os resultados dos indicadores/SGA Financeiro buscando melhorias visando
o alcance das metas; promover a descentralização Financeira (treinamento,
acompanhamento e avaliação) em consonância com as diretrizes da Dirad; realizar
Fóruns sobre normas técnicas de pagamento para as Unidades da Fiocruz; desenvolver e
implementar soluções práticas de gestão financeira para o alcance da missão da
Dirad/Fiocruz; realizar e acompanhar as aplicações financeiras de fontes próprias e
promover a revisão continua de Procedimentos Internos/POP.
Composição:
Seção de Controle e Registro Contábil
Seção de Pagamento
A Seção de Controle e Registro Contábil tem como atribuições, realizar o recebimento
dos processos de pagamento; realização de pagamentos de diárias nacionais e
internacionais no SCDP; conferência e controle dos Processos Pagos; anexação física dos
documentos de pagamento aos processos; atendimento aos clientes externos e internos e
inserir informações dos pagamentos realizados nos módulos do SGA Processo e
Financeiro;
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Seção de Pagamento tem como atribuições, realizar Analise Processual, liquidação das
despesas autorizadas, pagamentos e recolhimento dos tributos dos seguintes processos:
- Pagamento a Fornecedores/ Prestadores de Serviços.
- Pagamento Pessoa Física: RPA, Hora aula, Gratificação, Ajuda de Custo e Direitos
autorais.
- Apropriação e pagamento de suprimento de fundos / cartão corporativo.
- Pagamento de taxas diversas.
- Pagamento de aquisições internacionais. (ordem bancária/cambio)
Atendimento aos clientes internos e externos; realizar os pagamentos de diárias
nacionais e internacionais no SCDP; realizar o Pagamento da folha de pessoal –
Servidores da Fiocruz:
- Consignações da folha de pagamento.
- Pagamento de Bolsistas, médicos residentes, dentre outros.
- Recolhimento de tributos específicos da folha de pagamento.
Transferências voluntárias por termos de convenio (SIAFI) ou via portal (SICONV);
transferência via GRU de pagamento a Empresas integrantes do sistema SIAFI (IN,
EBC); aplicar e controlar os recursos financeiros de fontes próprias no SIAFI; subrepasses de financeiros as Unidades Descentralizadas; promover o
Treinamento/Atualização e acompanhamento financeiro das Unidades Descentralizadas;
realizar Fóruns sobre normas técnicas de pagamento para as Unidades da Fiocruz e
executar as etapas do Cronograma de descentralização financeira abrangendo o
treinamento operacional, o acompanhamento e avaliação das Unidades;
Ações e Resultados
Em continuidade ao processo de descentralização administrativa do Instituto de
Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec), assinado em 26/10/2012. Nos períodos de 17 a
19/9/2012 e de 23 a 26/9/2012, o Setes realizou o treinamento com objetivo de capacitar
a equipe financeira do Ipec para executar as atividades a serem descentralizadas.
Participou da Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações
Públicas. Esse evento teve como objetivo atualizar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos
relativos aos instrumentos de planejamento, orçamento, administração financeira e
compras no âmbito da administração pública federal, por meio de discussão e
disseminação dos aspectos mais relevantes aos temas expostos, além de propiciar maior
capacitação dos servidores e gestores públicos federais envolvidos com as atividades
próprias do ciclo de gestão de recursos públicos.
Participou do III Congresso de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor
Público, onde foi apresentado as novas normas aplicadas à contabilidade pública no que
se refere a contabilidade de custos e o Sistema Integrado de Custos do Governo Federal
(SIC), que integrará em uma única base de dados as informações de custos do Governo
Federal.
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Demonstrativos dos pagamentos realizados através do SIAFI;

Totalização de pagamentos emitidos no SIAFI
Serviço de Tesouraria/Dirad

Ordem Bancária - OB
Guia de Recolhimento da União - GRU
Total

2010

2011

2012

2013

11384

9316

7989

8281

464

219

310
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11848

9535

8299

8403
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