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Apresentação 
 

A Diretoria de Administração, unidade técnico-administrativa da Fiocruz, foi criada 

em 1976 com o nome de Superintendência de Administração Geral (SAG). Segundo a 

Norma Regulamentar n.02/76 de 04/05/1976, suas finalidades eram executar atividades 

relacionadas com pessoal, material, comunicação, contabilidade e serviços gerais. 

As atribuições e a organização da SAG foram editadas pela Presidência da Fiocruz, 

consolidando a sua estrutura por meio de outros documentos, a saber: Norma 

Regulamentar n.03/78, de 16/06/1978, Norma Operacional n.05/78, de 01/05/1978, Ato 

da Presidência n.97/79, de 31/08/1979 e Ato da Presidência n.15/83, de 28/03/83. A 

SAG passou a ter a denominação de Diretoria de Administração (Dirad) quando foi 

editada a Portaria nº 2140/94 da Coordenação de Modernização da Superintendência de 

Administração Geral do Ministério da Saúde, de 27 de dezembro de 1994, aprovando a 

estrutura regimental da Fundação Oswaldo Cruz. 

Com a aprovação e publicação do estatuto da Fiocruz - Decreto n.4725 de 
09/06/2003 - contendo toda a estrutura organizacional da Instituição, afirmou-se as 

competências da Dirad. O art.13 do citado Decreto diz que: 

À Diretoria de Administração, unidade integrante dos Sistemas de Serviços Gerais - 

SISG, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal, compete 

planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas a: 

1. Operações comerciais nacionais e internacionais;  

2. Gestão econômica, financeira, contábil e dos bens móveis;  

3. Informações gerenciais na área administrativa;  
4. Suporte administrativo às unidades da Fiocruz;  

Atualmente, 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). 

Ao todo, são 31 áreas e 243 colaboradores, dentre servidores, terceirizados ou 

prestadores de serviços, estagiário (bolsistas), menor aprendiz (São Martinho) e etc. 

O Diretor de Administração, indicado pelo presidente da Fundação, compõe a 

Diretoria Executiva da Presidência, instância criada para integrar as ações jurídicas, de 

gestão, recursos humanos, administração do campus e planejamento, para aperfeiçoar o 

processo de gestão e estimular o desenvolvimento institucional (Portaria nº 218/02). 

A gestão atual tem como base prioritária a integração da prática das ações da 

Diretoria ao Plano Quadrienal da Presidência. Por isso, foi criado, em 2001, o 

Programa de Gestão Viva, privilegiando as opiniões e sugestões de todos os 
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colaboradores. Entre os objetivos do Programa estão transformar o modo de 

organização de departamentos para uma organização matricial e alterar o paradigma 

burocrático para o gerencial. A diretriz na qual o Programa se apóia é o 

levantamento/identificação das "situações-problema", visando o aperfeiçoamento das 

práticas administrativas e a melhoria dos resultados, baseada na estrutura abaixo: 

Problema -> Causas -> Metas -> Ações -> Resultado 

A Diretoria de Administração conta com o Conselho de Orientação composto pelos 

Chefes de Departamento e Chefes de Serviço, instância na qual são deliberados os 

rumos da gestão da Diretoria, levando-se em consideração os cenários atuais e as 
tendências para o futuro. 
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Introdução 
 
 

A Diretoria de Administração - Dirad é uma das Unidades Técnico-Administrativas 

da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz e constitui órgão de natureza instrumental, de 

primeiro nível hierárquico da sua estrutura organizacional, sendo também uma unidade 

integrante dos Sistemas de Serviços Gerais – SISG, de Administração Financeira 

Federal e de Contabilidade Federal, tendo por finalidade planejar, organizar, executar, 

acompanhar e orientar tecnicamente e normativamente o Sistema de Administração da 

Fundação Oswaldo Cruz.  

1 MISSÃO – Desenvolver, disponibilizar e implementar soluções e práticas de 
gestão administrativas para o alcance da missão da Fiocruz. 

2 VISÃO – Ser a unidade de gestão administrativa reconhecida institucionalmente 
como padrão de excelência e inovação. 

3 VALORES – Ética no desenvolvimento dos nossos processos institucionais; 
agilidade no atendimento com as demandas internas e externas; igualdade no 
tratamento independente do vínculo; possibilidade de todos participarem da gestão; 
defesa do erário; transparência nas decisões e confiabilidade mútua entre as áreas. 

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 

A Dirad tem como objetivos estratégicos quatro eixos de ações: 

 

 

 

 

 

 

O planejamento estratégico da Dirad é traçado levando-se em consideração sua 

missão, visão, valores e objetivos estratégicos, é um processo que consiste na análise 

sistemática dos pontos fortes e fracos da instituição, e das oportunidades e ameaças do 

meio ambiente com o intuito de estabelecer objetivos, estratégias e ações que 

possibilitem um aumento da competitividade organizacional. 

1 - Formar rede de gestão administrativa na Instituição, para desenvolver e   
aperfeiçoar as práticas de gestão institucionais, e garantir economicidade  
ao erário público e eficácia das atividades finalísticas – Modelo de Gestão 

2 –Ampliar e fortalecer a descentralização administrativa na FIOCRUZ 

3 – Valorizar as pessoas na sua inserção profissional na DIRAD 

4  - Atuação Internacional e Nacional 
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A Dirad através do Programa Gestão Viva, que surgiu em 2001, busca atingir seus 

objetivos estratégicos com uma administração moderna e participativa, onde a opinião e 

sugestão de todos os colaboradores são consideradas no processo de desenvolvimento 

institucional, modificando assim o paradigma burocrático para o gerencial. 

Em janeiro de 2001, identificou-se que, embora a missão da Dirad tenha sido 

estabelecida de forma adequada nos documentos institucionais, ao longo dos anos, a 

prática cotidiana transformou os profissionais da Dirad em executores dos 

procedimentos administrativos, desconsiderando o aspecto criativo e o potencial latente 

existente em cada profissional da unidade. 

A Dirad realizava sua missão ainda de maneira inibida e sem clareza da visão de 

futuro necessária à melhoria da gestão. Ao descumprir seu papel, ou cumprir 

parcialmente, a Dirad permitiu o distanciamento das ações administrativas e das 

estruturas descentralizadas. 

Assim, o maior desafio desta Direção foi auxiliar a descentralização administrativa 

das unidades que ainda encontravam-se centralizadas e, ao mesmo tempo, promover a 

integração e a aproximação com as diversas estruturas descentralizadas.  Um dos 

objetivos é a integração das ações desta Diretoria com as demais unidades técnico-

administrativas para normatizar, planejar e aperfeiçoar os processos internos, visando a 

melhoria dos resultados da gestão institucional. 

O avanço tecnológico acelera cada vez mais e resulta em uma nova realidade com a 

globalização de mercados: clientes mais exigentes, busca contínua de qualidade, pressão 

para redução de custos, dentre outros, o que torna imperativo a melhoria do desempenho 

das Organizações.  

A melhoria do desempenho de uma organização requer a reformulação da clássica 

estrutura organizacional para o reconhecimento da informação e do conhecimento como 

um dos principais recursos da própria organização, gerando profundas modificações nas 

antigas práticas administrativas, ainda hoje vigentes. Adotando estas tendências, esta 

Diretoria muda o enfoque de processos para resultados, a fim de atender às demandas da 

comunidade Fiocruz e da sociedade. 

A organização deve estruturar-se em torno de processos-chaves, sendo necessária a 

maximização das tecnologias e recursos disponíveis, o que representa deslocar-se de 

uma visão fragmentária, estanque de responsabilidades e de relações de subordinações 

para uma visão global e dinâmica de toda a organização. 

A busca pela melhoria do desempenho organizacional se faz pela orientação para 

processos. Ou seja, enfatiza-se a forma e a metodologia como são executadas as 
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atividades de uma área. Quando estas estão interligadas, recebem o nome de Processos 

Organizacionais 

Aliados à orientação por processo, a Dirad busca a orientação por resultado. Ou seja, 

a partir da implementação de ações, que promovam a melhoria dos processos 

organizacionais/administrativos, será atingido um resultado (produto) que é esperado 

pela sociedade e comunidade Fiocruz. 

A gestão administrativa deve ser instrumento para que as atividades finalísticas da 

Fiocruz cumpram seu papel de promover a qualidade de vida da população brasileira e 

contribuir para a melhoria do SUS. 

É fundamental manter profissionais motivados, procedimentos otimizados e 

economia dos recursos públicos para a eficácia e eficiência da gestão pública. 

  

5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRAD: 
 
 

Integram a estrutura organizacional da Diretoria de Administração os seguintes 

Departamentos: 

 

I – Departamento de Gestão da Informação Administrativa e Assessoria; 

II – Departamento Econômico Financeiro; 

III – Departamento de Operações Comerciais. 
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Degias 

5.1 Degias: 

O Departamento de Gestão da Informação Administrativa e Assessoria integra a 

estrutura organizacional da Diretoria de Administração e compõe o Conselho 

Departamental – instância de deliberação. 

Tem a competência de assessorar a Direção quanto às 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, no tocante a hardware e 

software e promover Relacionamento interpessoal com a equipe e gestão. Além 

Assessorar as atividades de Implantação e Coordenação da FPB. 

Integram a estrutura organizacional do Departamento de Gestão da Informação 

Administrativa e Assessoria as seguintes áreas: 

• Serviço de Informação e Comunicação Administrativa – Sica; 

• Serviço de Informática - Seinfo; 

• Setor de Recursos Humanos – SRH; 

• Assessoria de Gestão Estratégica e Planejamento – Ageplan; 
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Defin 

5.2 Defin: 

O Departamento Econômico Financeiro integra a estrutura organizacional da 

Diretoria de Administração, compõe o Conselho Departamental – instância de 

deliberação. 

Tem a competência de coordenar, analisar, acompanhar, avaliar e realizar a 

execução orçamentária e financeira da Fiocruz; elaborar quadro de detalhamento de 

despesas de todas as fontes; elaborar cronograma de desembolso dos recursos do 

Tesouro Nacional, analisar e incorporar saldos de outras fontes no orçamento próprio da 

Fiocruz; realizar a prestação de contas anual da Fiocruz em conjunto com a Diplan e 

Audin; 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. 

Integram a estrutura organizacional do Departamento Econômico Financeiro as 

seguintes áreas: 

• Serviço de Contabilidade – Secon; 

• Serviço de Orçamento – Seor; 

• Serviço de Tesouraria – Setes; 
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Decom 

5.3 Decom: 

O Departamento de Operações Comerciais integra a estrutura organizacional da 

Diretoria de Administração, compõe o Conselho Departamental – instância de 

deliberação. 

Tem a competência de planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades 

correlacionadas às áreas de administração de materiais, a administração de compras e 

importação e exportação de materiais de consumo e permanentes.  

Integram a estrutura organizacional do Departamento de Operações Comerciais as 

seguintes áreas: 

• Serviço de Administração de Materiais – Seam; 

• Serviço de Patrimônio – Spat; 

• Serviço de Administração de Compras – Seac; 

• Serviço de Importação e Exportação – Siex; 

• Núcleo de Controle de Passagens Aéreas e Transporte – NCPDAT; 

• Núcleo de Gestão de Contratos – Gescon; 

• Logística da Farmácia Popular do Brasil – FPB Logística; 

• Suporte Operacional da Farmácia Popular do Brasil – FPB Suporte Operacional; 
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6 PRINCIPAIS REALIZAÇÕES POR DEPARTAMENTO: 
 
 
Degias 
 

6.1 Degias: 

6.1.1 Sica - Serviço de Informação e Comunicação Administrativa:  
 
O respectivo Serviço desenvolve atividades de Gestão Documental que envolve ações 

nas áreas de arquivo, protocolo e expedição, visando à qualidade nos registros de 

abertura de processos, na recepção e entrega de correspondências, tramitação, 

destinação e guarda dos documentos de arquivo da Fiocruz. Participa ativamente das 

reuniões do SIGDA (Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo), gerencia os 

protocolos descentralizados da Fiocruz, além de prestar assessoria arquivísticas às 

Unidades Técnico-Administrativas e assessoria técnica a todas as Unidades da Fiocruz. 

O Sica promove treinamentos, oficinas e fóruns nas três áreas, para os usuários e 

gestores de documentos /processos da Fiocruz. Apóia a Direção nos processos de 

descentralização das atividades de Gestão Documental da Fiocruz. 

 

METAS: 

1. Reformulação do espaço físico do SICA/SAM através da organização dos 

processos e documentos com a aquisição de arquivos deslizantes; 

2. Troca de suporte papel físico para meio digital na Procuradoria Federal com o 

projeto de digitalização de documentos; 

3. Reformulação de sistemas de informação com inserção de mecanismos 

tecnológicos; 

4. Treinamento dos sistemas de informação e disseminação de normas e 

procedimentos da área do Sica nos centros regionais da Fiocruz; 

5. Assessoria técnica arquivística as unidades técnico-administrativas da Fiocruz; 

6. Manutenção da Infraestrutura na prestação de serviços do Sica através da 

aquisição de materiais e contratação de serviços 
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O Protocolo (Seprot) Setor responsável por fazer a abertura de processos administrativos 

da Dirad e das unidades centralizadas; promover política de treinamento, no tocante à 

operacionalização dos módulos usuário e gestor do sistema de processos do SGA; promover 

política de treinamento, no tocante 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 e 

atualizar a tabela Siape da Fiocruz. 

 

Conforme gráfico abaixo foram autuados 8188 processos, 212 autuados com volume, 258 

qualificação da seção, e 2106281 acessibilidade no SGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO PROTOCOLO

9502
118 167 1664638

9105

124
176

1762558

9053

213 180
1327941

8188
212 258 2106281

Processos autuados Proc.autuados vol. Qualificação Se ção Acessibilidade SGA

2006 2007 2008 2009
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AÇÕES QUANTITATIVAS DO SEPROT 
 

Produção Normativa da Seção 
 

Ação 
 

Quantidade Observações 

Processos cadastrados no sistema 
SGA de outros Órgãos 

84  

Processos autuados para abertura de 
Volume 

212 
 

 

Atualização da Tabela SIAPE  
(alterações parciais) 

47  

Anexação de Processo a Processo 
 

196  

Alteração de setor em cadastro de 
Senha para usuários 

110 Demanda excessiva em 
função da grande 

rotatividade dos usuários 
Inclusão de novos usuários no 
cadastro de Senha 

122  

Recebimento de formulário para 
Juntada de processos por anexação 
e/ou apensação 

81  

Confecção de novas capas de 
processos 

84 
 

Restauração/Finalização de 
espaços na capa de 

processo 
Atendimento no balcão  2.852 Diversas solicitações 

relativas à atividade de 
protocolo 

Processos autuados da Dirad e das 
Unidades Centralizadas 

8188  

Processos arquivados pela Dirad e 
Unidades Centralizadas 

2990  

 
 

 
Código de Classificação de Assuntos em maior 

Evidencia no período  
 

 
Assunto Quantidade 
Cursos no Brasil 183 
Serviços prestados por autônomos  260 
Viagem ao Exterior 251 
Inventário 269 
Contratação de Serviço 797 
Passagem e Diárias  820 
Compra Material permanente 986 
Compra Material Consumo 2310 
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AÇÕES QUALITATIVAS DO SEPROT 
 

 
� Atendimento personalizado ao telefone - 175 usuários instruídos  

� Curso de Normas e Procedimentos e Sistema versão WEB -59 usuários 

capacitados  

� Curso de Atualização do Sistema Desktop de gestores - 10 gestores instruídos 

� Solicitação de melhoria no Sistema SGA Web feita pelo protocolo a nossa 

analista Dina - 14 alterações  

� Confecção de material didático para ser entregue aos participantes nos 

treinamentos para gestores e usuários - 69 kit´s - Conteúdo do kit: slides para 

acompanhamento da apresentação, Conceito dos termos citados na legislação de 

protocolo, Formulário juntada de processos, Histórico sobre o sistema de 

processos, Folha de despacho, Exercício de fixação, Etiqueta  contendo dicas 

sobre o manuseio de processos, para fixação no micro do usuário, Principais 

códigos para classificação de processo, Folha para avaliação do treinamento  

� Participação em reuniões de Planejamento: 07 

� Participação em reuniões sobre Mapeamento de processos: 08 

� Liderança do Grupo de trabalho sobre Legislação Digital: 04 reuniões realizadas 

(As reuniões, inclusive com representantes da COC, resultaram numa Minuta de 

POP sobre inserção de e-mail em processos administrativos da Fiocruz, já 

encaminhada à Direção). 

� Elaboração e envio de Material pertinente para descentralização da atividade de 

protocolo para unidade ICC. 

� Reuniões preliminares para descentralização da atividade de protocolo para 

unidade IPEC - 03 reuniões (Representando o IPEC, Sra. Silvia Braba Lopes) 

� Elaboração de Minuta de Oficio solicitando ao MPOG novos prefixos para 

descentralização do protocolo - 01 oficio acatado pela direção 

� Elaboração de Minuta de Oficio solicitando ao Arquivo Nacional e ao MPOG 

que se manifestassem sobre a impressão frente e verso de documentos que 

compõem os processos administrativos - 01 oficio acatado pela direção 

� Estudo do oficio recebido pelo Arquivo Nacional e MPOG sobre a impressão 

frente e verso de documentos que compõem os processos administrativos. 
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Realizada 1 reunião realizada (01 Minuta de POP Representantes do DECOM 

opinaram sobre o tema e o consenso era de que somente os editais, minutas de 

editais e as atas de abertura de sessão de licitação, seriam impressas frete e verso 

e conseqüentemente, inserias aos processos administrativos. No dia 24/11/2009 

foi publicado no DOU a Portaria nº 12 de 23/11/2009 que altera o item 5.2 da 

portaria vigente nº 05, permitindo a impressão frente verso das folhas de 

processos e também a folha de despacho.) - Minuta POP entregue à Direção. 

 
Credibilidade imputada ao sistema SGA/Web – módulo usuário 

 
Ação 

 
Resultado Observação 

Acessibilidade no Sistema da Web – 
Consultas 

557.414  
Sistema gerenciado pelo 

SEPROT Acessibilidade no Sistema da Web – 
Movimentações 

1.544.128 

Acessibilidade no Sistema da Web – 
Relatórios 

4..739 

Contador cumulativo ativado desde 27/06/2005 
 

Produção dos protocolos descentralizados da Fiocruz 
Operacionalização do sistema SGA/Desktop – módulo de gestor 

Unidade Prefixo Processos 
Abertos 

Processos 
Arquivados 
SAM/DIRAD 

Observação 

René Rachou 25381 853 0  
 

Sistema  
Gerenciado 

pelo 
SEPROT 

Ageu Magalães 25382 702 2 
Gonçalo Muniz 25383 571 233 

Fernandes 
Figueira 

25384 1136 201 

INCQS 25385 861 372 
Bio-

Manguinhos 
25386 2019 912 

Far-
Manguinhos 

25387 993 264 

ENSP 25388 1031 347 
DIRAC 25389 1513 2 
ILMD 25792 260 0 
DRB 25027 117 27 

 

A Seção de Arquivo e Microfilmagem (SAM) é responsável por planejar, 

coordenar e assegurar a gestão da informação arquivística nas unidades da Fiocruz, de 

acordo com as políticas implantadas do SIGDA( Sistema de Gestão de Documentos de 

Arquivo); normatizar procedimentos de gestão de documentos nos arquivos correntes e 

intermediários das unidades técnico-administrativas; assegurar a qualidade do 

tratamento arquivístico: atendimento, assessoria e capacitação técnica no âmbito das 
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unidades Fiocruz; planejar e gerenciar os sistemas de informação: módulo controle de 

documentos web, desktop e demais sistemas de registros e recuperação da informação 

arquivística e garantir a gestão de conservação preventiva de documentos de arquivo, 

preservando a memória administrativa da instituição. 

 

No ano de 2009 foram prestadas 9 assessorias, 5766 processos foram desarquivados, 

4015 processos arquivados, 14524 processos avaliados e 17 treinamento realizados, 

abaixo temos o histórico de 2006 a 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES QUANTITATIVAS DO SAM 
 

Atividade arquivística física e intelectual: Ordenação em caixas-arquivo/arquivo 

deslizante; arquivos de aço e Sistema SGA – Controle de Processos e de Documentos. 

 

� Arquivamento de processos administrativos – 2023 

� Arquivamento de documentos: microfilmes, Cd-Rom – 61 

� Arquivamento dossiês funcionais - 48 

 

Atividade física e intelectual: retirada das caixas/arquivo deslizante; arquivos de 

aço; registro de saída no SGA – Processos e Documentos relativos a consultas e 

pesquisa dos usuários da Fiocruz. 

 

� Desarquivamento processos administrativos – 6821 

� Desarquivamento documentos: microfilmes, CD-ROM – 61 

� Desarquivamento de dossiês funcionais - 48 

PRODUÇÃO DO ARQUIVO
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Cumpridos os prazos de arquivamento/guarda nos Setores Produtores de 

Documentos e após os dois anos de guarda dos Processos Administrativos no Arquivo 

Corrente do Prédio Quinino, os conjuntos são transferidos ao Arquivo Intermediário do 

Prédio Expansão. 

 

� Transferência de processos administrativos – 15.888 conjuntos documentais 

� Transferência documentos em caixas arquivo - 317 caixas 

 

Digitação dos dados em Planilhas: Listagem de Processos a Documentos a serem 

eliminados. Análise a ser efetuada pela Comissão de Avaliação da Fiocruz e aprovada 

pelo Arquivo Nacional. 

 

� Processo de avaliação de documentos – 10.948 

� Processo de avaliação de processos administrativos – 17.705 

 

Arranjo intelectual e físico do acervo (processos e documentos) em função da 

compra e montagem do Arquivo Deslizante para o Arquivo Intermediário da 

Dirad/Fiocruz. (Fotos em Anexo) – 126.000 processos administrativos e 3.393 caixas 

arquivo ou 566,1 metros lineares. 

 

Classificação através de leitura, análise, identificação e confirmação do assunto 

principal contido nos conjuntos documentais com base no Código de Classificação de 

Documentos da Fiocruz. 

 

Avaliação através da análise e identificação do Prazo de Vida e Destino do 

documento com Base na Tabela de Temporalidade em vigor na Fiocruz. 

 

Seleção, separação, ordenação e arquivamento dos processos e documentos 

avaliados, segundo os diferentes prazos de guarda e destino: eliminação e/ou 

preservação.  
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Os arquivos deslizantes foram distribuídos em 3 quadrantes do acervo da Expansão do 
Campus, tendo como resultado uma documentação organizada, compactada e de fácil 
acesso. 
 

ACESSO À INFORMAÇÃO 
Ação: Consulta, pesquisa, informações e atendimento ao público 
interno – pessoas físicas (colaboradores e público em geral); 
pessoas jurídicas (Unidades da Fiocruz) e público externo. Quantitativo 
 
Empréstimo e consulta à informação – balcão, telefone, e-mail e 
fax. 2.139 
 
Total: 2.139 

REFORMULAÇÃO, DIVULGAÇÃO E TREINAMENTO DO SGA – CONTROLE DE 
DOCUMENTOS – VERSÃO 2009 
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CAPACITAÇÃO INTERNA 
Ação: Capacitação de profissionais para atuar na 
atividade arquivística da Seção de Arquivo – SAM. Quantitativo 

Ação: Adequação dos Sistemas Novas Tecnologias do 
mercado Quantitativo 
 
Desenvolvimento e aplicação do Sistema.   
 01 
Treinamento das Unidades: Dirad, Direh, Dirac, Diplan PF, 
COC, CST, PR, ILMD, Direb, Ensp, Vices, FPB, Audin  14 

Elaboração e Divulgação de Manual 2 

Elaboração de Vídeo Treinamento. 5 

Total:  22 

TREINAMENTO GERAL 
Ação: Capacitação, divulgação de procedimento e 
normas. 
 Quantitativo 
 
Treinamento de SGA – Controle de Documentos 10 (Unidades) 

Treinamento/Projeto Ambientação  3 

Projeto: Multiplicadores Internos 1 

Treinamento via Programa Eletrônico de Mensagem 61 

Treinamento de Avaliação de Documentos no ILMD. 5 

Total:  80 

REGISTROS E ACESSOS AO SISTEMA SGA – CONTROLE DE DOCUMENTOS 
Ação: Cadastro e anexação de documentos no Sistema. 
 Quantitativo 

Quantidade de registros. 16.518 

Quantidade de acessos.  48.526 

Total:  65.044 
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Preparação de colaboradores para atuar na 
Microfilmagem/CMD. 02 
Capacitação de profissionais cedidos para atuar na 
atividade arquivística.  02 
Preparação, capacitação, orientação e suporte 
metodológico para as estagiárias de Arquivologia. 02 

Treinamento via Programa Eletrônico de Mensagem  
Total:  06 

 
 
 

AÇÕES QUALITATIVAS  
 
 

 ASSESSORIA ARQUIVÍSTICA  
Ação Quantitativo Objetivo 

Assessoria 
arquivística: 
CRIS/PR, PR, 
SECON/FPB, 
SPAT/Dirad, 
ILMD, 
Setran/Dirac, 
IPEC, SRH/Dirad 

 
 

09 

Diagnóstico dos problemas e 
aplicação de soluções quanto às 
normas e procedimentos de gestão 
documental em vigor na Fiocruz. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓRUNS E SEMINÁRIOS 
Ação Quantitativo Objetivo 

Apresentação de 
Palestra no IV 
Encontro de 
Gestão da Dirad. 
 

 
01 

Multiplicar os conhecimentos 
sobre o Sistema de Arquivos da 
Fiocruz, enfatizando o “Papel 
Social dos Arquivos”. 

Participação no 
“Encontro às 
Quintas” 
promovido pela 
COC/Fiocruz. 
 

 
01 

Enfatizar a paixão pelos Arquivos 
a partir do FAZER ARQUIVÍSTICO 
nos acervos sob a Gestão da COC. 

II Fórum Degias 01 Levantar as atribuições das 
Seções e Serviços para serem 
aprovadas pela Direção. 
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VISITA TÉCNICA E METODOLÓGICA 
Ação Quantitativo Objetivo 

Visitas técnicas 
aos Serviços de 
Recursos 
Humanos: IOC e 
Dirad; nos 
Arquivos de Bio-
Manguinhos, 
IPEC, Nust/Direh 
e Politécnico. 
 
 

 
 

 
 06 

Verificar os tipos de materiais de 
arquivo utilizados visando a 
padronização dos mesmos para a 
Fiocruz. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ACADÊMICA  
Ação Quantitativo Objetivo 

Esclarecimento e 
divulgação de 
Normas de 
Arquivo, 
especificamente o 
Código de 
Classificação e a 
Tabela de 
Temporalidade de 
Documentos.  

 
 

 
02 

Promover a gestão do conhecimento 
e capacitação profissional das 
estudantes em Arquivologia, 

 
 

TREINAMENTO EM GESTÃO DE DOCUMENTOS  
Ação Quantitativo Objetivo 

Esclarecimento 
dos serviços e das 
técnicas e 
métodos utilizados 
na organização do 
Arquivo 
Intermediário da 
Dirad. 

 
 

02 

Capacitar os profissionais na 
preparação da documentação a ser 
microfilmada no CMD – Centro de 
Microfilmagem e Digitalização.  

Esclarecimento 
das rotinas e 
serviços do 
Arquivo Corrente 
e Intermediário da 
Seção de Arquivo 
a servidores 
cedidos de outros 
Setores da 
Fiocruz. 

 
 

02 

Capacitar os servidores no 
atendimento, arquivamento e 
desarquivamento de processos 
administrativos e demais rotinas do 
Arquivo. 

Palestra no Curso 
de Arquivo junto à 
Dirac. 
 

 
01 

Divulgar os procedimentos 
arquivísticos da Gestão de 
Documentos da Fiocruz. 
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REUNIÕES TÉCNICAS 
Ação Quantitativo Objetivo 

Participação na Palestra 
sobre GED proposta do 
Sigda/Fiocruz. 
  

 
 

01 

Pensar um projeto sistêmico de 
GED/Fiocruz. Como produto foi 
criado um GT/GED. 

Na Comissão Permanente 
de Avaliação de 
Documentos da Fiocruz. 

 
01 

Análise das Tabelas de 
Temporalidade – Atividades 
Fim, das Unidades INCQS e 
Farmanguinhos. 

No Conselho Técnico do 
Sigda/Fiocruz. 

 
 

01 

Discutir e deliberar sobre 
questões técnicas e 
metodológicas relacionadas ao 
Sistema de Arquivos da Fiocruz 
propondo a melhoria do 
mesmo. 

Unidades que utilizam as 
demandas da Uadema na 
Fiocruz, na 
higienização/preservação. 
  

 
01 

Realizar um Projeto conjunto 
para renovação do Contrato 
entre Uadema/Fiocruz. 

Grupo de Trabalho  
Multidisciplinar de 
Mapeamento de 
processos.  

 
01 

 

De identificar os processos de 
trabalho nas diferentes áreas 
da Dirad. 

Grupo de Trabalho sobre 
Gerenciamento Eletrônico 
de Documentos 
Arquivísticos, a nível de 
Conselho Técnico do 
Sigda – Sistema de 
Arquivos da Fiocruz. 

 
 
 

01 

Grupo de profissionais 
arquivistas com o objetivo de: 
propor diretrizes teóricas, 
técnicas e metodológicas para 
a gestão informatizada de 
documentos arquivísticos na 
Fiocruz. 

 
 
 

 ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS  
Ação Quantitativo Objetivo 

Reuniões de 
Trabalho para 
elaboração de 
Minuta sobre 
Política de 
utilização de papel 
reciclado e 
impressão frente e 
verso de 
documentos 
produzidos na 
Fiocruz. 

 
 

02 
 

Contribuir para a Preservação 
Ambiental e Racionalização de 
Documentos na Fiocruz. 

Reuniões de 
Trabalho para 
elaborar uma 
Minuta de GED 
para a Dirad. 
 

                                      
02 
 

                      

Verificar a viabilidade de implantar 
um Projeto Piloto de GED na Dirad. 
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Parecer Técnico 
sobre Convênio 
entre a Fiocruz e  
o CMD/MS sobre o 
Processo de 
Microfilmagem de 
Documentos. 

 
01 

Elaboração de Parecer dos 
Convênios de Microfilmagem 
visando renovar a parceria de 
serviços públicos e arquivísticos.  

Levantamento da 
quantidade de 
processos 
administrativos e 
de documentos 
existentes no 
Arquivo 
Intermediário. 

 
 

01 

Planilha elaborada a partir da 
contagem física e no Sistema SGA 
do acervo existente na Seção de 
Arquivo; em metros lineares e em 
percentual, a fim de pontuar o total 
do acervo. 

Coordenação 
Técnica e 
Normativa para 
Padronização de 
Material 
Arquivístico na 
Fiocruz. Produto 
final: Portaria da 
Presidência. 

 
 

08 

De identificar e padronizar os 
materiais de consumo e permanente 
utilizados nos Arquivos das 
Unidades da Fiocruz. 

Grupo de Trabalho 
a fim de elaborar 
um “Módulo: 
Descentralização 
das Atividades de 
Arquivo para 
Maputo – África, 
ICC e outras 
Unidades que 
forem se 
descentralizando. 

 
 

 
04 

Elaboração do Módulo Arquivo 
dentro do Projeto de 
Descentralização Administrativa. 

  

A SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO (SEEXP) responsável por 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 EBCT (Correios); 

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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Desenvolveu as seguintes ações quantitativas e qualitativas no ano de 2009: 

 
AÇÕES QUANTITATIVAS 

 

RECEBIMENTO DE CORREPONDÊNCIAS DA ECT 
TIPO DE CORRESPONDÊNCIA Quantitativo 
Carta simples 181.863 
Carta Registrada e sedex 38.029 
 
Total 219.892 
 
 
 

CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS ATRAVÉS DA ECT 
TIPO DE CORRESPONDÊNCIA Quantitativo 
Carta Simples 137.020 
Carta Registrada 10.215 
Sedex Nacional 11.932 
Sedex 10 376 
Sedex Internacional 489 
Malote 9383 
Impresso Especial 102.577 
 
Total 271.992 
 
 

 
DOCUMENTOS/CORRESPONDÊNCIAS/PROCESSOS RECEBIDOS NO BALCÃO 

PARA DISTRIBUIÇÃO 
TIPO DE DOCUMENTO Quantitativo 
Documentos  202.376 
Correspondências 254.148 
Processos 248.207 
 
Total 704.731 
 
 

 
DOCUMENTOS/CORRESPONDÊNCIAS/PROCESSOS COLETADAS NOS 

DEPARTAMENTOS/UNIDADES FIOCRUZ 
TIPO DE DOCUMENTO Quantitativo 
Documentos  14.909 
Correspondências 244.092 
Processos 31.409 
 
Total 290.410 
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AÇÕES QUALITATIVAS 

 

 
 

INDICADOR DE PRODUÇÃO 2006 A 2009 

PRODUÇÃO EXPEDIÇÃO 

90862 114137 123039 72270

85332

227085

209532

298185

468836

236637

204706

41937

232832 183198

704731

252326

Envio correio Recebimento Correio Recebimento Balcão C oletas Departamentos

2006 2007 2008 2009

 
 
 

6.1.2 SRH - Setor de Recursos Humanos: 
 
METAS:  
 
- Aprimorar competências e habilidades profissionais da equipe de gestores da Dirad 

através de capacitações;  

- Desenvolver a prática do reconhecimento da Boa Gestão, nas atividades executadas 

pelos colaboradores da Dirad através da prática contínua de capacitações, fóruns, 

palestras ao corpo de colaboradores da Dirad e da Fiocruz;  

- Implementar ações de qualidade da vida, através de palestras motivacionais, ações em 

qualidade de vida e massagem. 

 
DESCENTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXPEDIÇÃO 

Ação Quantitativo Objetivo 
Disponibilização de 
mensagem eletrônica 
de telegrama para a 
Direh. 

 
01 

Agilizar a postagem de 
telegramas e busca da 
efetividade na ação. 

Reuniões preliminares 
para descentralização 
da atividade de 
Expedição no Ipec 

 
 

            02 reuniões 

Representando o Ipec, Sra. 
Silvia Braba Lopes 
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- Aprimorar competências e habilidades profissionais da equipe de Recursos Humanos 

através de participações em cursos presenciais, in company e seminários voltados para a 

área de RH; 

- Aprimorar competências técnicas e habilidades profissionais dos colaboradores da 

Dirad através da contínua capacitação técnica de acordo com as especificidades das 

áreas; 

- Manter força de trabalho da Dirad com o pagamento de terceirizações e 

acompanhamento dos programas de estágio e menor aprendiz (São Martinho); 

O Programa Gestão de Pessoas tem como base prioritária atuar junto aos 

colaboradores, apoiando estrategicamente a Direção da Unidade. Neste sentido a atual 

Gestão tem sido agente facilitador das ações de desenvolvimento, administração de 

pessoal, saúde do trabalhador e qualidade de vida, através da liberação orçamentária 

destinada ao investimento em ações de RH e inúmeros cursos, principalmente os 

treinamentos “in company”. 

Indiscutivelmente, a Dirad vem se destacando como Unidade preocupada e imbuída 

no desenvolvimento dos colaboradores, através de realização de cursos, palestras e 

mostrando ser responsável por tratar as ações de treinamento com seriedade e como um 

investimento estratégico e prioritário, principalmente voltado para a nossa área fim, tais 

como, compras e orçamento. Grande parte das capacitações oferecidas em 2009, como a 

Semana Orçamentária, em parceria com a ESAF, por exemplo, objetiva oferecer 

conteúdos programáticos, adequados à prática da Administração Pública Federal.   

Outra grande preocupação em investimento em Treinamento & Desenvolvimento é 

com capacitações para nosso corpo de gestores, cuja perspectiva é desenvolver líderes 

capazes de pensar e agir estrategicamente com criatividade, buscando aliar alto 

refinamento conceitual com alto pragmatismo – o famoso fazer acontecer - equilibrar o 

humano com o técnico e o estratégico. Temos oferecidos inúmeros temas, desde 

liderança e gestão de equipes, indicadores de desempenho até programa estratégico para 

sustentabilidade. Realizamos em 2009 o total de 19 cursos técnicos, 4 gerenciais, entre 

inúmeras ações em Qualidade de Vida. 

A demanda de participação em ações motivacionais, em sua maioria voltada para a 

qualidade de vida, tem tido boa adesão por nossos colaboradores. São ações que buscam 
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estimular a integração, o entretenimento e o bem-estar dos profissionais. O desafio é 

fazer com que as pessoas tenham uma atitude favorável ao uso do que aprendem ou são 

capazes de fazer. Isso por sua vez, é conseguido através de trabalhos de natureza 

comportamental. Em 2009 foi possível oferecer eventos que perpassaram desde 

palestras sobre alimentação saudável, passando por datas comemorativas, como o dia 

das mães e dos pais até o oferecimento do “shiatsu”, com a técnica desk by desk. 

SUBPROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS 
EVENTOS DE QUALIDADE DE VIDA

612
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O SRH vem tentando buscar, através da realização das capacitações antever 

exigências futuras que os avanços tecnológicos, as demandas institucionais, a 

globalização e prioritariamente a busca na melhoria dos processos de trabalho exigem e 

que muitas das vezes, atuam diretamente na modelagem do novo perfil de competências 

exigido pelo mercado. Nesta ótica, a parceria estabelecida tem sido junto aos nossos 

gestores, os quais, de fato conhecem melhor suas equipes. Este RH tem trabalhado com 

questionário de Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT), onde as 

demandas são discutidas e adequadas às reais necessidades de cada 

Departamento/Setor/Seção; procurando assim atender de forma mais eficaz e próxima à 

realidade dos treinandos. 

 

Estimular a coesão tem sido a preocupação fundamental de nossa Unidade, pois uma 

“Dirad” coesa está mais preparada para enfrentar os desafios impostos e muitos eventos 

de capacitação são direcionados para este fim. Podemos observar isto, principalmente, 

quando trabalhamos a qualidade de vida de nossos colaboradores. Sabemos que quando 

nas organizações existe a coesão entre colaboradores a mudança interna e a 

conscientização podem ocorrer mais facilmente, estabelecendo assim, um maior 

equilíbrio entre a vida profissional e realização pessoal. Não se atinge objetivos sem a 

colaboração de diversas pessoas, de suas orientações e ou informações, isso por sua vez, 

é “coesão”.  As pessoas saem fortalecidas e encorajadas quando dispõem das 

informações, do conhecimento e das habilidades na medida certa. Conscientizar e 

educar as pessoas para que promovam a busca contínua de hábitos saudáveis devem ser 

também ações primordiais do Subprograma Gestão Viva. 

 

Outra ação do Subprograma Gestão de Pessoas são as ações de responsabilidade 

social e comunitária, como por exemplo, a Gincana de Integração, que foi realizada, em 

setembro de 2009, pelo oitavo ano consecutivo. A Gincana possibilita que os 

colaboradores se integrem através de atividades lúdicas e diminuam assim, as tensões 

diárias do trabalho. Também tem como objetivo descontrair e incentivar o espírito de 

equipe e de responsabilidade social dos colaboradores da Unidade. Nesta iniciativa os 

participantes são mobilizados quanto à responsabilidade social, através de tarefas 

beneficentes, como doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e fraldas 

descartáveis, por exemplo. 
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Outra ação de Responsabilidade Social é o Programa de Desenvolvimento em 

Gestão Social (PDGS) que em 2009 lançou o projeto-piloto intitulado “Oficina de 

Elaboração de Projetos Comunitários”. O objetivo do mesmo é capacitar os agentes 

comunitários residentes no Complexo de Manguinhos e também os colaboradores da 

Unidade na elaboração de projetos comunitários que atendam às demandas das suas 

comunidades. Foram 30 os participantes formados nesta 1ª turma e 5 os projetos 

comunitários concluídos. Os projetos realizados foram voltados para a área de esporte, 

educação e lazer.   
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Dados da Força de Trabalho da Dirad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1.3 Subprograma Gestão de Tecnologia de Informação: 

O Subprograma Gestão da Tecnologia de Informação é coordenado pelo Serviço de 

Informática, que tem as seguintes atribuições: 

Realizar a gestão de TI no âmbito da Diretoria de Administração (Dirad), de modo a 

apoiá-la estrategicamente para o cumprimento de sua missão; analisar e estudar a 

viabilidade quanto ao desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão administrativa 

que atendam as necessidades dos usuários; modernização e/ou ampliação dos Sistemas de 

Gestão Administrativos já implantados; coordenar, programar, supervisionar, controlar a 

qualidade, classificar, analisar a consistência e emitir relatórios técnicos e gerenciais; 

manter-se atualizado quanto aos novos softwares e tecnologias de última geração, a fim de 

colaborar para o desenvolvimento tecnológico da Diretoria de Administração; fornecer 

LOTAÇÃO 

SERVIDORES/COLABORADORES 

NS NI NA TOTAIS 
Dirad 1 1 0 2 
Degias 13 9 0 22 
Decon 17 18 0 35 
Defin 14 10 0 24 
TOTAL 45 38 0 83 
FBS/Dirad 25 70 0 95 
IPPP/FPB-Dirad 0 73 0 73 
Estágio  3 1 0 4 
Bolsa Faperj 0 0 0 0 
Projeto São 
Martinho 0 0 2 2 
TOTAL GERAL  73 182 2 257 

SERVIDORES POR TITULAÇÃO

73,49%

9,64%

0,00%

16,87%

ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO SEM TITULAÇÃO

SERVIDORES POR NIVEL DE ESCOLARIDADE

54%

46%

NIVEL SUPERIOR NIVEL INTERMEDIARIO
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suporte e atendimento aos diversos usuários da Diretoria de Administração, da Diretoria de 

Recursos Humanos e do Projeto Farmácia Popular do Brasil (FPB), no tocante a infra-

estrutura de TI; fornecer suporte e atendimento aos diversos usuários dos Sistemas de 

Gestão Administrativa e o sistema da Farmácia Popular; manter atualizado e gerenciar o 

parque de informática da Diretoria; elaboração de manuais de procedimentos operacionais; 
treinamento dos usuários da Diretoria. 

O Serviço de Informática compreende o Gerenciamento de Rede e Atendimento, 

gerenciando a rede Dirad, composta por: rede quinino, rede Seam, CST, Creche, Rede 

Expansão e Farmácias Populares. Presta atendimento aos usuários que utilizam a rede e os 

nossos sistemas informatizados. Realiza o atendimento Dirad prestando atendimento aos 
usuários alocados na rede Dirad.   

Controla os ativos de TI, as aquisições de equipamentos de informática da Dirad e 

demais unidades que participam das aquisições em conjunto, realizando estudo de 

necessidades em TI, no tocante a reposição ou aquisição de novos equipamentos, para 

garantir um parque de TI otimizado e adequado as necessidades dos usuários, 

acompanhando o contrato de serviços de informática. Controla armazenamento de 

equipamentos de TI que estão em manutenção. Além de dar o suporte de atendimento as 

Farmácias Populares (FPB), ativando novas farmácias através de cadastro e instalação dos 

equipamentos de Informática, mantendo 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, 

prestando atendimento telefônico e redirecioná-los para outras áreas da unidade, 

atualizando dados das farmácias no sistema, monitorando a movimentação do sistema nas 

farmácias, prestando atendimento externo às unidades modelo 1, e solucionar os problemas 

relacionados a informática (hardware e software), dando o primeiro atendimento às 
farmácias relacionadas à contabilidade e logística.  

A informática no que concerne a REDE, gerencia, otimiza, cria, implementa e mantém 

bases de dados,  a rede Quinino e serviços associados, analisa, defini e executa a política de 

segurança da informação da rede Quinino, gerencia, garante e oferece armazenamento e 

recuperação de dados armazenados nos servidores da rede Quinino, elabora e atualiza os 

procedimentos operacionais padrão (pop’s) referentes a rede Quinino, bases de dados e 

segurança da informação, cria e implementa projetos especiais de rede, bancos de dados, 

segurança da informação ou novas tecnologias (voz sobre IP, rede s/fio, etc.), oferece 

consultoria e serviços de rede as demais unidades, suportar os servidores da FPB 
hospedados na rede Quinino, em acordo comum entre as equipes  

Desenvolve o Sistema de Informação propondo ferramentas e soluções que contemplem 

as necessidades da Unidade, além de promover a integração de informações e tecnologias 
distintas. Desenvolver, manter e disponibilizar informações oriundas dos sistemas SGA.  
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Os Sistemas de Processos e Documentos são os sistemas que a maioria da Fiocruz 

utiliza, segue abaixo o nº acessos. 

Acessos no Sistema de Processos

349918

446220
522250 547038

2006 2007 2008 2009

QTDE ACESSOS

 

Acessos no Sistema de Documentos

23777

38483
44295

48526

2006 2007 2008 2009

QTDE ACESSOS

 
 

Durante o ano de 2009 a página da Dirad recebeu visitas tanto Nacionais como 
Internacionais, nas nacionais foram 253 cidades que entraram na página e 
Internacional 56 países. 
 

VISITAS NA PÁGINA DA DIRAD EM 2009

231119

229741

Nacionais Internacionais

VISITAS
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO

3189

7858

INFORMAÇÕES ARMAZENADAS (fonte: SGA Docts.cadastrados)

2004 2005
 

 

6.1.4 Ageplan - Assessoria de Gestão Estratégica e Planejamento: 
 

Metas: 
 
1. Mapear 100% dos processos da Dirad até 12/2012; 

2. Monitorar 100% dos processos do CPQLMD; 

3. Aumentar em 10% anualmente, até 2012, a adesão das unidades na participação 

dos eventos promovidos pela Dirad, fortificando a Gestão Viva; 

4. Implementar até 12/2010 mapa de indicadores e implantar até 12/2011 plano de 

indicadores estratégicos da Dirad; 

A Assessoria de Gestão Estratégica e Planejamento (AGEPLAN) têm a competência 

de analisar e acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços da Dirad; 

acompanhar e implementar as ações deliberadas nos fóruns de planejamento da Diplan – 

Diretoria de Planejamento; apoiar, assessorar e propor melhorias na implementação, 

desenvolvimento e utilização dos Sistemas Informatizados da Dirad e do Governo; tais 

como SGA, SIIG, SCDP; coordenar, apoiar e monitorar a implementação do processo de 

planejamento estratégico e orçamentário da Dirad; prestar assessoramento para a 

implementação de ferramentas e metodologias de gestão no âmbito da Dirad; coordenar o 

grupo de Mapeamento de Processos e de Planejamento; dar suporte ao acompanhamento 

dos processos do ILMD;  analisar e acompanhar as demandas emergenciais para compra no 

Cartão Coorporativo; planejar e organizar os Encontros de Gestão e fóruns da Dirad; 

acompanhar e analisar a execução orçamentária do PA da Dirad e executar outras 
atribuições correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo Degias e Dirad. 

Em 2009 realizamos o evento: 1ª Semana de Gestão juntamente com o IV Encontro 

de Gestão, que nessa área foi um marco, pois registramos nestes três dias a presença de 632 

pessoas. Foram discutidos assuntos tais como: Compras Nacionais e Internacionais, 
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Almoxarifado, Alimentação Saudável, Mapeamento de Processos, Planejamento, 

Suprimento de Fundos, Informação Social SAM, Sistema de Concessão de Passagens e 
Diárias, SGA Compras e Patrimônio. 

FÓRUM Qtd PARTICIPANTES 
II Fórum Degias 1 70 

Compras 1 88 
IV Encontro de Gestão 1 151 

Compras Nacionais e Internacionais 2 172 
Almoxarifado 1 42 

Alimentação Saudável 1 16 
Mapemaento de Processos 1 8 

Planejamento 1 55 
Suprimento de Fundos 1 38 
Informação Social SAM 1 19 

SCDP 1 66 
SGA Compras 1 16 

Patrimônio 1 49 
III Fórum Degias 1 39 

No decorrer do ano de 2009 foram realizados 15 fóruns com a participação total 829 

pessoas. 

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS 

513

209

325

7 21 10 15

550561

457

829

81616

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Participantes Encontros

 

Obs.: No gráfico acima, comparando 2009x2008 observamos um aumento de 155% na 
participação de 2008 para 2009, e foram realizados apenas 5 eventos a mais. 
 

Foram realizadas 8 reuniões do Grupo de Mapeamento da Dirad a fim de realizar a 

atividade de  mapear compras. Como representante da Dirad a Ageplan esteve nas 

reuniões do GT do Gespública junto a Diplan. 
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Compras 
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Nº DE PROCESSOS
MAPEADOS

PERCENTUAL DE PROCESSOS MAPEADOS

 
 

Quanto ao Planejamento da Dirad foram realizadas 7 reuniões com o Grupo de 

Planejamento, no entanto para 2011 a constituição do referido grupo será remodelada 

por priorizar o caráter estratégico.  

Como inovação no ano de 2009 a Ageplan organizou 3 oficinas de trabalho de 

reavaliação dos Subprogramas em 2009. O propósito das oficinas foi de dar início a 

avaliação e alimentação do Plano Anual 2010 e por ocasião da Oficina foram 

reapresentados a Missão da Fiocruz, a visão e Missão da Dirad, assim como também os 

objetivos estratégicos. 

A Ageplan tem como uma de suas funções a coordenação, o apoio e o 

monitoramento do processo de planejamento estratégico e orçamentário da Dirad este 

procedimento é feito através da consolidação, acompanhamento, avaliação da 

programação orçamentária e execução financeira, tendo como referência o PA- Plano 

Anual. Neste sentido em 2009 a Assessoria de Gestão Estratégica e Planejamento fez 6 

avaliações orçamentárias.  Foi analisado que até 19/11/2009 só havia sido liberado 55% 

do orçamento aprovado para 2009. 
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Obs.: Quadro atualizado em 19/11/09 com base em execução 17/11/09 

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO APROVADO
DIRAD

55%

45%

EXECUTADO A EXECUTAR DO ORÇAMENTO PROPOSTO

 
 
Do orçamento disponibilizado 99% foi executado até 31/12/2009, vide quadro abaixo. 
 

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO

1%

99%

EXECUTADO A EXECUTAR DO DISPONIBILIZADO
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6.1.5 FPB - Assessoria de Implantação da Farmácia Popular: 
 

Em 2004 deu-se início ao Programa Farmácia Popular do Governo Federal, onde 

a Assessoria de Implantação da Farmácia Popular foi de grande relevância para a 

abertura das Farmácias, controlando e acompanhando junto aos parceiros a 

necessidade de documentos, layout e outras exigências para iniciar o processo de 

implantação das farmácias.  A meta até dezembro de 2010 é a inauguração de 550 

Farmácias. Em dezembro de 2009 já foram inauguradas 529 Farmácias. 

A Assessoria de Implantação da Farmácia Popular deve receber orientações 

oriundas da Coordenação Nacional e da Coordenação Administrativa na Fiocruz do 

Programa Farmácia Popular do Brasil e realizar a disseminação das mesmas junto 

aos parceiros; garantir o cumprimento das exigências necessárias para o 

firmamento e aditivação dos contratos de convênio e comodato entre a Fiocruz e o 

parceiro; assessorar, prestando orientações aos parceiros, no que diz respeito à 

emissão das documentações necessárias para implantação, legalização e 

funcionamento das Farmácias Populares; coordenar as fases pré inauguração das 

farmácias Populares, compreendendo suporte a liberação do envio do kit inaugural, 

solicitação de lacração da ECF´s (emissoras de cupons fiscais), instalações do 

controle de senhas e encaminhamento de Técnicos de informática e acompanhar, 

junto às equipes de verificação, contabilidade, logística, informática, materiais, 

equipamentos e gerência técnica, a fiscalização do funcionamento das farmácias 

Populares, propondo correções, a fim de garantir o padrão estabelecido pela 

coordenação nacional do Programa;  

 
HISTÓRICO DAS FPB´S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FPB´S

27

78

254

406

502
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267

240

176
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O
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Defin 

6.2 Defin: 

O Departamento Econômico Financeiro coordena, analisa, acompanha, avalia e 

realiza a execução orçamentária e financeira da Fiocruz, elabora o quadro de 

detalhamento de despesas de todas as fontes, elabora o cronograma de desembolso dos 

recursos do Tesouro Nacional, analisa e incorpora saldos de outras fontes no orçamento 

próprio da Fiocruz, elabora a prestação de contas anual da Fiocruz junto com a Audin e 

Diplan, desenvolve 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. 

A estrutura do DEFIN é composta pelo Serviço de Contabilidade, Serviço de 

Orçamento e Serviço de Tesouraria. 

6.2.1 Secon - Serviço de Contabilidade: 
 

Cabe ao Serviço de Contabilidade planejar, coordenar e supervisionar as atividades 

executadas pelas Seções de Análise e Relatório Contábil, Execução Contábil e Prestação 

de Contas de Convênios, compor a prestação de contas anual da Fiocruz, emitir 

pareceres quanto aos procedimentos internos apontados pelas Auditorias realizadas, 

emitir relatórios sobre a situação econômico-financeira e contábil de empresas. 

O Serviço de Contabilidade é subdivido pela Seção de Análise e Relatório Contábil, 

Seção de Execução Contábil e Seção de Prestação de Contas e Convênios, cabem a 

estas três seções as seguintes atividades: 

Seção de Análise e Relatório Contábil: 

 Analisa os processos para fins de pagamento e de suprimento de fundos, analisa os 

processos de prestação de contas de passagens aéreas e diárias, emiti notas de 

lançamento contábil, emiti relatórios com fins contábeis, acompanha e revalida 

periodicamente as certidões da Fiocruz junto aos órgãos arrecadadores / fiscalizadores 

do estado, município e Federal. 
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Seção de Execução Contábil:  

Emitir notas de lançamento contábil, analisar processos que se destinam ao 

pagamento de diversas despesas, emitir documentos de arrecadação de Imposto de 

Renda, emitir relatórios contábeis de despesas com Fioprev, planilhas do Pasep e com a 
dívida fiscal com o INSS. 

Seção de Prestação Contas e Convênio: 

 Gerenciar, acompanhando e controlando, receitas e despesas de convênios de 

diversas fontes e projetos e prestação de contas destes através da análise de relatórios 
extraídos do SIAFI.  

Em 2009 o Serviço de Contabilidade através do subprograma Gestão da 

Contabilidade com Foco na Informação propôs as seguintes metas visando à execução 
do planejamento estratégico da DIRAD:  

• Redução dos apontamentos (cobranças, regularizações) da CGU, TCU e AUDIN 

através da implantação das seguintes ações: Atualização dos procedimentos na 

página da DIRAD; Encontro bimestral com os colaboradores do SECON; 

Contratação do sistema SISBACEN junto ao Banco Central; Renovação da 

contratação da consultoria eletrônica. Essas medidas tiveram como objetivo o 

aumento na eficiência na análise, controle e orientações referentes à prestação de 

contas e convênios. 

• Redução das restrições contáveis através da implantação das seguintes ações: 

Elaboração de manual para a análise e regularização das contas; Fórum de 

conformidade de registro de gestão e de conformidade contábil; Encontros 

trimestrais com a setorial da MS/BSB; Encontro semestral com as unidades 

descentralizadas da FIOCRUZ; Participação no seminário de encerramento do 

exercício. Essas medidas tiveram como objetivo a aproximação das Unidades da 

Setorial Contábil. 

• Capacitação dos colaboradores do SECON referente às normas brasileiras de 

contabilidade através da implantação das seguintes ações: Participação em 

seminários e treinamentos realizados pela STN ou outros órgãos; Encontro com 

as Unidades descentralizadas da FIOCRUZ; Implantação da rotina de 

depreciação; Realização de fórum referente às novas rotinas aplicada à 
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contabilidade pública. Essas medidas tiveram como objetivo a inserção de 

colaboradores aptos na contabilidade aplicada ao setor público. 

• Atualização dos procedimentos de suprimento de fundos – cartão corporativo 

através da implantação das seguintes ações: Implantação do saque através do 

cartão corporativo; Fórum de suprimento de fundos; Atualização POP saque; 

Treinamento para os supridos; Registro dos gastos através do SF no SIASG; 

Treinamento no módulo SIAFI educacional dos registros do SF. Estas medidas 

tiveram como objetivo a atualização dos supridos e das áreas contábeis. 

• Baixa da prestação de contas de diárias no sistema SCDP através da implantação 

das seguintes ações: Levantamento das diárias pendentes de prestação no 

sistema SCDP/2009; Encontro com os responsáveis pela baixa de prestação de 

contas de diárias; Cobrança de regularização do registro no SIAFI na conta 

199110800–diárias prestação; Promoção de regularização das pendências de 

prestação de contas.  

• Melhora na qualidade das análises de prestação de contas de convênios, 

atentando para as mudanças previstas na legislação e os prazos estabelecidos, 

através da implantação das seguintes ações: Criação de manuais de prestação de 

contas de receitas; Reformulação e aprimoramento do manual de prestação de 

contas de despesas; Criação de grupos de estudos internos para difusão do 

conhecimento da prestação de contas de receitas e despesas; Melhoria e 

atualização dos relatórios de prestação de contas de receita e de despesas. Estas 

medidas tiveram como objetivo proporcionar a qualidade nas análises, controles 

e procedimentos nas prestações de contas de convênio de receita e despesas, 

reduzindo assim os possíveis apontamentos dos órgãos. 
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Convênios Aprovados, a Aprovar e a Comprovar em 31/12/2009: 

 Convênios
Aprovados

Convênios a
Aprovar

Convênios a
Comprovar

R$ 1.045.701.761,86

R$ 12.716.073,74

R$ 516.124.383,83

23 18
91

Demonstrativo de Convênio de Receita ref. 31/12/200 9

Quantidade Total de Convênios Valor Total
 

 Convênios
Aprovados Convênios a

Aprovar Convênios a
Comprovar

R$ 114.461.989,91

R$ 11.584.922,74

R$ 32.577.853,46

32
29

38

Demonstrativo do Convênio Despesa ref. 31/12/2009

Quantidade Total de Convênios Valor Total
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6.2.2 Seor - Serviço de Orçamento:  

O Serviço de Orçamento compreende atividades de acompanhamento e controle da 

execução orçamentária, acompanhamento do orçamento de projetos de recursos de 

outras fontes e analise de processos de natureza orçamentária. Compõe este serviço a 

Seção de Execução Orçamentária e a Seção de Programação Orçamentária, cabem a 
essas duas Seções as seguintes atividades: 

Seção de Execução Orçamentária: 

 Emitir Notas de Empenho referente a Ordem de Fornecimento, folha de 

pagamento, RPA´S, diárias, horas-aula e contratos diversos, executar repasses 

orçamentários as Unidades Descentralizadas através de Notas de Crédito 

Seção de Programação Orçamentária: 

 Executar a programação, orientar técnica e normativamente os convênios de 

Receita e/ou Projetos nacionais e internacionais. 

Em 2009 o Serviço de Orçamento através do subprograma Orçamento Vivo propôs 
as seguintes metas visando à execução do planejamento estratégico da DIRAD:  

• Reduzir a grande quantidade de empenhos inscritos em restos a pagar através da 

implantação das seguintes ações: Acompanhamentos dos saldos dos empenhos e 

efetuar cobrança diretamente aos setores orçamentários das Unidades; Executar 

orçamentos das Unidades conforme programa do PPA FIOCRUZ. Estas medidas 

tiveram como objetivo a redução da grande quantidade de empenhos inscritos 

em restos a pagar. 

• Identificar imediatamente os recursos orçamentários e financeiros retidos à 

FIOCRUZ por meio de convênios através da implantação das seguintes ações: 

Integração da DIRAD com a DIPLAN em relação ao sistema 

SIIG/CONVÊNIOS; Aquisição de equipamentos. Estas medidas tiveram como 

objetivo a identificação imediata dos recursos orçamentários e financeiros pela 

falta de identificação do solicitante. 
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Produção Qualitativa do Subprograma Orçamento Vivo: 

% DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR (RP)

126.645.715

703.116.465

190.701.563

43.803.255

UNIDADES CENTRALIZADAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

VALOR INSCRITO RP VALOR LIQUIDADO RP

 35%

 27%

Os valores inscritos são de 
janeiro/2010, e o liquidado é até 
março/2010

 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMETÁRIOS  DE 
CONVÊNIO

997.299.411

902.137.633

635.896.449,57

69.863.626

20.341.551

18.360.157,41

2007

2008

2009

Saldo orçamentário devolvido
Orçamentário

 97% de utilização

 98% de utilização

 93% de utilização

 

6.2.3  Setes - Serviço de Tesouraria: 

O Serviço de Tesouraria tem como competências a execução e o controle dos 

pagamentos e recebimentos da Fiocruz, compreendendo os suprimento de fundos, 

pagamento de fornecedores, de diárias, repasse de pagamentos de pessoal e reembolso, 

o controle das contas e depósitos bancários, envolvendo recursos de todas as fontes, a 

realização da aplicação e do resgate de recursos financeiros em títulos do Governo 
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Federal, a emissão e controle das guias de arrecadação, o envio do movimento diário 

para registro contábil, o planejamento, controle e supervisão das rotinas relacionadas às 

Seções de Operação e Controle e Arrecadação e Pagamento. Compõe este Serviço a 

Seção de Operação e Controle e Seção de Arrecadação e Pagamento, cabem a essas 
duas Seções as seguintes atividades: 

Seção de Operação e Controle: 

 Receber as guias de arrecadação, digitar as OB´s de diárias; realizar os sub-repasses 

financeiros das Unidades descentralizadas, controlar as cauções, emitir relatórios de 

convênios, prestar atendimento aos fornecedores e consultar o Sicaf dos processos a 

serem quitados.  

Seção de Arrecadação e Pagamento: 

 Digitar OB´s referentes ao pagamento aos fornecedores, folha de pagamento, 

RPA´s, repasses financeiros as Unidades Descentralizadas e recolhidos através de 

DARF´s e GRU´s.  

Seção de Execução Contábil:  

Emitir Notas de Lançamento Contábil, analisar processos que se destinam ao 

pagamento de diversas despesas, emitir documentos de arrecadação de Imposto de 

Renda, Emitir relatórios contábeis de despesas com Fioprev, planilhas do Pasep e com a 

dívida fiscal com o INSS; 

Em 2009 o Serviço de Tesouraria através do subprograma Pagamento com Foco no 

Cliente propôs as seguintes metas visando à execução do planejamento estratégico da 

DIRAD:  

• Implementar novo fluxo dos contratos de serviço das Unidades Centralizadas 

através da aplicação das seguintes ações: Elaboração de novo fluxo junto as 

Unidades centralizadas para envio dos contratos ou minutas dos contratos de 

serviço ao SECON; Análise tributária e registro no SIAFI dos contratos 

recebidos; Registro no SIAFI os contratos e cauções, e informar por meio 

eletrônico ao SETES-DRIVE X. Estas medidas tiveram como objetivo 

otimizar os pagamentos na tesouraria. 
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• Fortalecer a relação gerencial e técnica entre o Departamento Econômico 

Financeiro e as Unidades Descentralizadas através da realização de visitas as 

Unidades Descentralizadas a fim de desenvolver uma postura pró-ativa na 

Gestão Econômica, Financeira e Contábil, visando acompanhar e orientar as 

Unidades. 

• Reduzir em 20% ao ano a quantidade de processos pagos fora do prazo 

estabelecido através da implementação das seguintes ações: 

Acompanhamento mensal dos processos pagos utilizando o SGA financeiro, 

Realização de visitas técnicas as Unidades centralizadas da FIOCRUZ. Estas 

tiveram como objetivo a identificação das causas do atraso nos pagamentos 

visando a otimização dos pagamentos na tesouraria. 

Produção Quantitativa do Subprograma Pagamento com Foco no Cliente: 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ANUAIS COM JUROS

2718,59

5255,99

3128,62 3322,04

842,811351,09

2004 2005 2006 2007 2008 2009

      50%
2004/2008

Fonte informação: SETES

      31%
2004/2009

% DE PROCESSOS PAGOS DENTRO DO PRAZO

1107
847

3083

4590 4761

59 62
645473

2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL DE PROCESSOS % PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO
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COMPARATIVO TOTAL DE PROCESSOS X 
PROC.PAGAS NO PRAZO

1107
847

3083

4590 4761

812
457

1976

2709
2972

2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL DE PROCESSOS PAG.DENTRO DO PRAZO
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Decom 

6.3 Decom: 

6.3.1 Siex – Serviço de Importação e Exportação: 
 

Cabe ao respectivo serviço desenvolver atividades de assessoramento, 
gerenciamento e efetivação das operações de comércio exterior da Fiocruz englobando: 
Aquisições através de licitações, importação direta do fabricante/exportador, bem como 
efetuar pagamentos de periódicos, registros de patentes e publicações científicas; 
Exportações, liberações alfandegárias, contratações de câmbio, análise de processos, 
controle de pedidos de embarque e operacionalização do Sistema Integrado de 
Comércio Exterior (Siscomex). 

 
 Principais importações: equipamentos, acessórios, reagentes, matérias-prima, 

produtos perecíveis, produtos radioativos, amostras sem valor comercial e material para 
diagnóstico. Todas amparadas na “IMUNIDADE TRIBUTÁRIA”, conforme Art. 150, 
inciso VI, alínea “A”, combinado com o parágrafo 2º deste mesmo artigo da 
Constituição Federal.    

 
O Serviço de Exportação e Importação é composta pela equipe de Logística 

Internacional, Análise de Processo e Operação Cambial e Operação Alfandegária. 
 

Indicadores de resultados das equipes: 

Operações Cambiais  
 

���� Redução em 42%, das aquisições de produtos importados, com pagamento na 
modalidade de “Antecipado”: 
Modalidade de risco para o importador (comprador) que não tem garantias de 
recebimento o produto ou com qualidade duvidosa.  
 

���� Aumento em 9,5% no pagamento aos fornecedores na modalidade de “Remessa 
Sem Saque”: 
Totais garantias para o importador (comprador) cujo pagamento é efetivado 
somente após a liberação alfandegária e entrega dos produtos ao usuário final. 

 
���� Direcionamento de 98% dos pagamentos, das aquisições no mercado 

internacional, para as modalidades sem custos para a instituição; 
No exercício de 2009, somente dois pagamentos, na modalidade de Carta de 
Crédito, tiveram custos bancários absolvidos pela Fiocruz, no montante de R$ 
2.333,40 (dois mil duzentos e trinta e três reais e quarenta centavos). Os custos 
das outras duas operações correram por conta dos fornecedores. 

 
���� Realização de 187 (cento e oitenta e sete) operações cambiais, para remessa de 

divisas ao exterior, totalizando R$ 12.843.296,05 (doze milhões, oitocentos e 
quarenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos), e 23 
(vinte e três) operações, para conversão de divisas oriundas do exterior, 
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totalizando R$ 201.090,32 (duzentos e um mil, noventa reais e trinta e dois 
centavos): 
O volume financeiro realizado no exercício superou em 51% o valor das 
importações realizadas no exercício anterior. 

 
Logística Internacional: 
 

���� Embarque das mercadorias: 
80% dos embarques efetivados foram realizados dentro do prazo declarado na 
“proforma invoice” e/ou na “ata da licitação”; 

 
���� Documentação de embarque: 

90% da documentação (invoice, packing list, AWB, certificado sanitário, etc.) 
das mercadorias importadas foram consideradas aptas para o início imediato do 
despacho aduaneiro; 

 
Operações Alfandegárias: 
 

���� Prazo médio de liberação alfandegária:  
Redução em 20% nas operações com cobertura cambial (12 para 10 dias); 
Redução em 10% nas operações sem cobertura cambial (10 para 9 dias); 

 
���� Redução do pagamento das despesas com armazenagem e capatazia: 

Nenhum processo de aquisição no mercado externo teve o custo de 
armazenagem e capatazia agregado ao valor da compra;  
05 (cinco) casos de “doação internacional”, embarcados sem comunicação ou 
utilizando empresas de “courier”, geraram o pagamento destas despesas; 

 
���� Aumento nas operações de importações/exportação sem valor comercial: 

O recebimento de “Amostras Sem Valor Comercial” ou “Doação Internacional” 
e “Exportação” tiveram um aumento de 30% em relação ao ano anterior; 
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Avaliação do subprograma no período: 2006 - 2009 

                                                    Fonte: Relatório do Serviço de Importação e Exportação/2009 

(*) Outros: Operações destinadas ao pagamento de aquisição de separatas, publicação 
de artigos científicos, inscrição em seminários e cursos, patentes entre outros serviços. 
(**) Outras despesas: Referem-se as taxas cobradas para  liberação dos documentos de 
embarque, registro da declaração de importação no Siscomex, reconhecimento de firma; 
cadastramento na Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, etc. Em 2009, com  a 
suspensão do contrato com os agentes de transportes de carga internacional e despacho 
aduaneiro, foi necessária a contratação de dois despachantes aduaneiros especializados 
em liberação alfandegária, onerando o valor destas despesas. 
 
 
 

 

Histórico 

 

2006 2007 2008 2009 

OPERAÇÕES CAMBIAIS 152 156 207 
207 

210 
210 

PROCESSOS ENCERRADOS 
NO EXERCÍCIO 145 140 285 228 

VALOR DAS AQUISIÇÕES NO 
MERCADO EXTERNO 
 

R$5.164.924,00 R$7.475.411,00 R$6.699.094,00 R$12.843.296,07 

PREGÃO INTERNACIONAL       65       52          57        52 

DISPENSA DE LICITAÇÃO      80 
COMPRAS = 21 
(*) OUTRAS=45 

COMPRAS = 20 
(*) OUTRAS = 70 

COMPRAS = 22 
(*)OUTRAS = 69 

INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO        7 

COMPRAS = 21 
(*) OUTRAS=03 

COMPRAS = 18 
(*) OUTRAS = 17 

COMPRAS = 33 
(*) OUTRAS=11 

RECEITAS ORIUNDAS DO 
EXTERIOR 

14 12 24 23 

LIBERAÇÕES 
ALFANDEGÁRIAS 
EFETIVADAS 

165 238 174 205 

IMPORTAÇÃO COM ISENÇÃO 
DE ARMAZENAGEM 

156 
      (95%) 

230 
(97,4%) 

167 
(96%) 

189 
(98%) 

DOAÇÃO INT’L E AMOSTRA 
S/V/C 91 137 69 78 

VALOR EM DOAÇÕE INT’L - 
RECEBIDAS PELO IPEC 

0,00 R$7.661.573,00 R$10.339.259,00 R$10.073.266,32 

SINISTRO DE CARGA INT’L Ñ/houve Ñ/houve Ñ/houve Ñ/houve 

DESPESAS COM SEGURO DE 
CARGA INT’L 

R$2.177,00 R$6.001,67 R$11.203,00 R$9.290,01 

DESPESAS C/ARMAZENAGEM 
R$9.787,00 

(9 Processos) 
R$3.009,00 

(8 Processos) 
R$6.502,41 

(7 Processos) 
R$4.408,03 

(4 Processos) 

DESPESAS C/FRETE AÉREO 
INT’L 

R$120.522,00 R$154.185,00 0,00 0,00 

DESPESAS COM DESPACHO 
ADUANEIRO R$16.676,00 R$16.997,00 R$31.663,00 0,00 

OUTRAS DESPESAS (**) R$11.342,70 R$5.123,91 R$7.019,12 69.880,51 

MÉDIA DO DÓLAR EM REAIS R$2,16 R$1.93 R$1,84 R$1,99 
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Observação: 
1 - Agregamos a avaliação do subprograma o histórico dos valores das doações 
Internacionais destinadas aos projetos clínicos do IPEC, devido aos altos valores 
transacionados, bem como, o histórico das operações alfandegárias efetivadas.  
2 - Não computamos o pagamento da despesa com frete aéreo internacional em virtude 
das negociações efetivadas com os fornecedores, bem como, as orientações passadas as 
unidades para a cotação do embarque na modalidade CPT - Cust Paid To, ou seja, com 
os custos pagos até o aeroporto de destino; 
3 - A pesar das dificuldades enfrentadas para operacionalizar as liberações 
alfandegárias, com a carência do agente de transporte de cargas internacionais e 
despacho aduaneiro, as despesas com armazenagem foram reduzidas. 

 

6.3.2 Seam – Serviço de Armazenamento de Materiais 
 

Cabe ao respectivo Serviço: Planejar, organizar e coordenar as rotinas relacionadas 

às ações de 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 

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. 

O SEAM é composto pela Seção de Armazenamento e Distribuição. 

 

Sard - Seção de Armazenamento e Distribuição: 

 

A Seção de Armazenamento e Distribuição recebe, armazena e distribui os materiais 

de expediente e informática, materiais químicos e hospitalares, nitrogênio líquido, gelo 

seco, água mineral, dentre outros. 

 

O SARD em 2009 promoveu mudanças no Almoxarifado Central através da 

implantação do subprograma de Novas Tecnologias e Processos Aplicados à Gestão de 

Materiais, este subprograma propôs a utilização do Sistema de Gerenciamento de 
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Depósitos (WMS), permitindo que o almoxarifado tivesse 85% de acuracidade em seu 

estoque, propôs ainda o atendimento de requisições em até 48 horas através da 

integração do sistema SGA e WMS, resultando em 73% de atendimento no prazo 

esperado. 

 

O WMS é um sistema de gestão de armazéns, que otimiza todas as  

atividades operacionais (fluxo de materiais) e administrativas (fluxo de  

informações) dentro do processo de armazenagem, incluindo atividades como: 

recebimento, inspeção, endereçamento, armazenagem, separação, embalagem, 

carregamento, expedição, emissão de documentos, controle de inventário (Banzato , 

1998). O WMS surgiu da necessidade de se melhorar os fluxos de informação e de 

materiais dentro de um depósito, armazém ou CD, tendo como resultados principais a 

redução de custos, a melhoria na operação e o aumento do nível do serviço prestado aos 

clientes. A otimização proporcionada pelo WMS permite que haja uma melhora na 

precisão das informações de estoque, na velocidade e qualidade das operações do CD e 

na produtividade do pessoal e equipamentos. 

 

As principais funcionalidades na implantação do WMS no Almoxarifado Central 

foram: Recebimento com conferência cega, realizada nas operações de recebimento e 

expedição resultando na segurança da operação; Leitura por código de barras 

proporcionando exatidão, precisão e confiabilidade para a coleta automática de 

informações no controle de inventários, estoque, recebimento e expedição de 

mercadorias; Controles de lotes e validades através da utilização do sistema FEFO – 

First Expire, First Out ou o primeiro que vence é o primeiro que sai, permitindo o 

gerenciamento da arrumação e expedição das mercadorias do estoque de acordo com o 

prazo de validade; Rastreabilidade que é capacidade que o sistema disponibiliza de 

traçar um histórico de produção, comercialização, aplicação, uso e localização de um 

produto ou mercadoria, através da impressão de números e identificação; Relatórios 

indicando tempo de atendimento de pedidos (24h/48h), tempo de recebimento e 

armazenagem, percentual de ocupação do armazém e percentual de acuracidade 

(inventário). 
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Para implementação do sistema WMS foi necessário que o Almoxarifado se 

modernizasse, neste sentido foi proposto mudanças no seu espaço físico através de sua 

transferência para um novo prédio. 

 

Fotos do Almoxarifado Antes x Depois 

 

Almoxarifado Antes da Transferência  

 

Almoxarifado após a Transferência 
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Devido à implantação do sistema WMS em dois momentos em 2009, foram 

apurados os números referentes ao início da operação oficial em julho de 2009. A partir 

destes números foi extraída a média de requisições atendidas entre jul. e dez/09 como 

também o percentual de requisições atendidas em até 48h e acima de 48h. Com esta 

média projetamos o número para 12 meses (um ano, jan. a dez/09). 

 

Outra observação foi o fato de que o IOC teve sua operação descentralizada no mês 

de novembro de 2009. 

 

 
Requisições atendidas - Armazenamento de distribuição 

 

Prazo Quantidade % 

Em até 48hs 4.934 73,34 

Acima de 48hs 1.794 26,66 

TOTAL 6.728 100,00 

 
 

Essas mudanças permitiram ao SARD alcançar agilidade e confiabilidade no 

gerenciamento do recebimento e da expedição das mercadorias, espera-se que os 

recebimentos e armazenagem sejam realizados em até 4 horas e que as requisições 

sejam atendidas em até 48horas. 

 
 

Ações realizadas: 
 

���� Qualificação dos colaboradores do Almoxarifado Central DIRAD através de 
cursos de Gestão de Materiais e Logística em parceria com a DIRAC; 

 
���� Curso de Operador de Empilhadeiras para 02 colaboradores do Almoxarifado 

Central; 
Participação do Gestor do Almoxarifado Central no 4º Congresso Brasileiro de 
Pregoeiros, onde foram abordados assuntos em oficinas de Gestão de Registro 
de Preços, Gestão de Contratos Administrativos e palestras com renomados 
profissionais da área; 
 

���� Descentralização do almoxarifado IOC; 
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� Projeto de Modernização do Almoxarifado Central que possibilitou a 

implantação de sistema WMS, Warehouse Management System, ou Sistema 

de Gerenciamento de Armazém, que trouxe como benefícios: 

 
���� Agilidade e confiabilidade do recebimento à expedição das mercadorias, 

gerenciamento dos recursos utilizados no armazém, redução de tempo e do 
percurso na estocagem e entrega, gerenciamento de datas de validade e datas de 
entrada dos produtos entre outros; 

 
���� Visita aos almoxarifados do Instituto Fernandes Figueira para apresentação de 

padronização adotada pela Diretoria de Administração para a área de materiais; 
Participação no IV Encontro de Gestão da DIRAD com oficinas de Gestão de 
Materiais e Patrimônio. 
 

6.3.3 Spat – Serviço de Patrimônio: 

O Serviço de Patrimônio analisa os processos de compras de bens permanentes; 

Apropria as despesas nos sistemas Siafi, Físico e Financeiro; Emiti mensalmente termos 

de responsabilidade e complemento de termos e Gerencia o processo de alienação dos 
bens inservíveis. 

Assim como o almoxarifado Central o Serviço de Patrimônio também passou 
por mudanças no seu espaço físico quando da transferência para um novo prédio. 
 

Ações Realizadas: 
 

���� Cadastro de bens de novos processos de compras pelo tesouro, terceiros e 
doações: 6566 itens cadastrados; 

 
���� Abertura de processo CNPQ e envio dos termos de depósito para as Unidades 

(centralizadas e descentralizadas); 
 

���� Nº tombamentos realizados: em fase de apuração; 
 

���� Nº Termos e complementos emitidos: em fase de apuração 
 

���� Nº termos e complementos pendentes (não devolvidos com assinatura do 
responsável): em fase de apuração. 

 
���� Fortalecimento da área de Patrimônio na Presidência – Deolinda, Maicon e 

Wellington; 
 

���� Regularização dos bens da EPSJV, resultado do inventário realizado em 2008; 
 

���� Realização dos inventários rotativos nas Unidades DIRAD, Presidência, ILMD; 
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• Realização do inventário final por amostragem em dezembro de 
2010; 

• Inventário rotativo (por amostragem) realizado no armazém 
contratado 2435 itens. Resultado do inventario: sem divergências;  

• Inventario final onde foram inventariados todos os itens 
estocados no armazém contratado – 9571 itens. Resultado: 3 itens 
com divergências – sobra física de 1 unidade em cada item. 

 
 
 

���� Leilão de bens móveis realizado em 2 fases: 

• O 1º leilão teve como valor arrecadado: R$ 24.170,00; 

• O 2º leilão teve como valor arrecadado: R$   4.522,00. 
 

���� Retirada dos bens de informática: 
Foram retirados vários equipamentos das unidades centralizadas e que, no 
momento estão armazenadas no antigo Almoxarifado Central.   Deverão ser 
recolhidos após passados 30 dias do envio do Oficio ao MPOG, 
aproximadamente 06/04/2010; 

 
���� Absorção, pela Seção de Patrimônio, das atividades relacionadas aos moveis e 

equipamentos da FPB, que eram executadas anteriormente pelo Suporte 
Operacional; 

 
���� Visitas às Unidades:  

 

• Modelo 1 RJ: para levantamento físico e realização dos 
inventários; 

• Demais modelo 1: através do recebimento por e-mail, posterior 
conciliação e regularização; 

 
���� Inventario final para doação nas Unidades modelo 2; 
 
���� Regularização do Palácio Itaboraí no SPIUNET e SIAFI; 

 
���� Reuniões com as Unidades centralizadas, descentralizadas, área de Processo 

Disciplinar, Serviço de Segurança da DIRAC, visando a elaboração da nova 
portaria de Patrimônio; 

 
���� 2 Fóruns de Patrimônio realizados em 2009:  

• 1º Durante a Semana de Gestão; 

• 2º Primeira Semana posterior, visando a finalização da nova 
Portaria de Patrimônio. 
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6.3.4 GESPAS – Gestão de Passagens e Transporte 
 

O núcleo de passagens e diárias planeja, organiza, coordena e controla os custos 
na Instituição com aquisições de passagens aéreas gerenciando o contrato unificado. O 
núcleo também é responsável pelo transporte de cargas em geral além de animais e 
sangue dentre outros materiais destinados a pesquisas. 
 
Ações realizadas: 
 
Sistema de Concessão de Diária e Passagem - SCDP: 
 

���� Para gerenciamento e execução das atividades acima foram emitidas 6.985 
PCDPS;  

 
���� Serviço de assessoramento constante a todas as unidades centralizadas que 

tiveram dúvidas sobre o sistema; 
 
���� 10 treinamentos totalizando 110 pessoas beneficiadas; 
 
���� Implantação gradativa tendo como piloto a própria DIRAD e em seguida o 

CPqLMD e finalizando com o IFF e a Presidência; 
 
���� Com a implantação do SCDP em toda a FIOCRUZ em 2009 as atividades 

pertinentes a solicitação de passagens diretamente no sistema tornou o serviço 
mais eficaz e econômico além de uma maior qualidade vez que não é mais 
necessário a circulação de papéis sendo o sistema totalmente eletrônico; 

 
���� Importante ressaltar que em 2009 o GESPAS reduziu o volume de processos 

abertos em cerca de setenta por cento do valor passando de 2080 processos 
abertos em 2008 para 820 em 2009 reduzindo o auto volume de documentos 
circulado entre as Seções e as unidades; 

 
Semana de Gestão: 
 

���� Na 1ª Semana de Gestão realizada em 2009 o Núcleo de Passagens realizou 
uma Oficina de SCDP na qual esteve presente o Sr. Luiz Murada, técnico em 
SCDP no Ministério de Planejamento do DF, tirando dúvidas e passando 
orientações pertinentes a cerca de 100 participantes e ouvintes.  

 
Indicadores de resultados: 
 
Desenvolvimento: 
 

Atividades Quantidade 

Bilhetes emitidos 6.985 

Transportes executados por requisição 5.052 

Transportes executados por peso 57.376 kg 

Transportes executados em reais 93.639,00 
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Obs.: As vendas do Biotério referem-se à ovinos, eqüinos, camundongos e sangue de 
carneiros dentre outros. Os registros e notas fiscais são efetuados pelo DECOM, evento 
a evento. 
 
Economia de Passagem 
 

Ano Valor “Y” Valor Pago Economia 
% 

Economia 
  Viagens 

2007 11.624.899,49 3.922.372,53 7.737.794,10 67 % 5.120 

2008 14.311.125,61 4.847.000,58 9.464.125,03 66 % 6.176 

2009 16.112.577,96 4.658.579,95 11.453.998,28 71 % 6.985 

TOTAL 42.048.603,06 13.427.953,06 28.655.917,41 68 % 18.281 

 
 

6.3.5 Seac - Serviço de Administração de Compras 

Compete ao Serviço de Administração de Compras o planejamento, organização, 

coordenação e controle das rotinas relacionadas às ações inerentes a Licitação, Compras 

Diretas e Cadastro de Fornecedores; Prestação de orientação técnica referente às 

aquisições de materiais e equipamentos, bem como a contratação de serviços e 

aquisição de bens e materiais de fabricação nacional; Coordenação da manutenção e a 

atualização do cadastro de fornecedores no SICAF, visando conservar várias fontes 

alternativas de suprimentos; Estabelecimento de processo adequado para a aquisição de 

bens em regime de pronto pagamento; Analise das informações quanto ao 

descumprimento de obrigações contraídas pelos fornecedores e outras atividades 
correlatas.  

 
       O SEAC é composto por três seções: 
 

Seção de Cadastro de Fornecedores – SCAF:  

Tem como competências Inscrever pessoas físicas e jurídicas no SICAF 

(SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES), bem como atualizar e renovar o 

cadastro; Executar a venda de editais; Emitir atestado de capacidade técnica.  

Seção de Compras e Contratações diretas – CD:  

Tem como competência Realizar procedimentos de compra de inexigibilidade 

ou dispensa de licitação; Controlar suprimento de fundos que atendam a despesas de 

consumo e serviços da Diretoria.  
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Seção de Licitações – SL: 

 Tem como competências realizar procedimentos administrativos de compras 

através de modalidades tipo Pregão Eletrônico, Pregão Presencial, Carta Convite, 
Tomada de Preços e Concorrência Pública.  

 
Ações realizadas pelo SEAC: 
 

���� Fórum de Compras, realizado em 08 de abril, nele foram discutidos diversos 
assuntos e ficaram estabelecidas que a cada ano, a partir de 2010, na primeira 
quinzena de março, a realização de Fórum de Compras e Contratações.   

 
���� Principal inovação apresentada no Fórum foi à eliminação do Cronograma de 

Compras e a inclusão do PAC-Plano de Ação de Compras. O PAC 
apresentou uma mudança de cultura para FIOCRUZ, o seu objetivo é priorizar 
o requisitante, fazendo com isso, o alcance da melhora do nível das compras, 
pois agiliza todo o processo. 

 
���� Participação de 2 membros do SEAC no IV Congresso Brasileiro de 

Pregoeiros, realizado em Foz do Iguaçu- PR. 
 
���� O IV Encontro de Gestão, participando de uma das oficinas de trabalho como 

palestrante, tivemos a participação também nesta sala do palestrante Cléber 
Bueno, com o tema: Avaliação dos nove anos de Pregão, novidades do DLSG e 
Lei complementar 123/06. 

 
���� SGA Compras adesão da Diretoria de Recursos Humanos – DIREH, 

treinamento e orientação aos usuários do Sistema on-line. 
 
���� A Equipe do Catálogo passa a integrar o SEAC, o processo necessitou ser 

revisto, visando à melhoria da catalogação de materiais, através da orientação 
da Equipe de Compras. 

 
���� Participação da Equipe do SEAC no FOMENTA- II Encontro Nacional de 

Oportunidades para as ME e EPP realizado no período de 05 06 e 07 de 
Outubro. 

 
���� Assessoria de Unidades, durante todo o exercício foram realizadas as 

consultas através de e-mail, telefones, e até mesmo in loco. Recebemos a 
Servidora do IFF a Sra. Cláudia Duarte e as colaboradoras Rosana Valente, 
Presidência e Cristiane Pimentel de Farmanguinhos, para treinamento de 
Compras e seus procedimentos bem como a reciclagem técnica. 

 
���� Comentários sobre a Realização do FIOCRUZ pra Você: Foram concluídos o 

total de 30 pedidos sendo 4 cancelados que originaram 1 Pregão por SRP e 25 
Dispensa de Licitação. 

 



63 

 

���� Tendo em vista a Gripe Suína (H1N1), priorizamos os procedimentos 
realizando a aquisição dos produtos por meio de 31 pedidos, na ocasião 
lançamos mão de fazer adesão à ata de SRP do INCA, para aquisição de 
Primers. 

 
���� Realizamos 80 autorizações à adesão a ata de SRP para outros órgãos. 

 
���� Ações da Seção de Cadastro de Fornecedores: foram realizadas 2860 

Atualizações no SICAF, 279 Renovações 72 Novos Cadastramentos; foram 
emitidos 103 Atestados de Capacidade Técnica e registradas 203 Punições no 
SICAF. Foram ainda realizados 21 Cadastramentos no SICONV e 40 
Atualizações. 

 
���� Fechamento de Compras:  

 
Resumo das aquisições por modalidade 

 

6.3.6 GESCON – Núcleo de Gestão de Contratos 
 

O GESCON tem por objetivo unificar os processos de contratos e pagamentos 
visando proporcionar a DIRAD o gerenciamento dos mesmos, a execução e a redução 
de custos.   

Suas competências são: Gerenciar e acompanhar os contratos da Diretoria, 

inclusive quanto a sua execução física, orçamentária e financeira, e o efetivo 

atendimento aos usuários com relação às cláusulas contratadas; Gerenciar os preços 

contratados, acompanhando aqueles praticados no mercado; Emitir e analisar os 
relatórios de acompanhamento dos contratos.  

 
 
 
 
 

Modalidade 
Total de 
processo 

Valor  
estimado Valor contratado 

Valor 
economizado 

Dispensa de 
licitação 350 R$30.374.710,26 R$29.758.589,47 R$1.634.901,21 

Inexigibilidade 19 R$1.329.186,92 R$1.329.186,92 R$ 

Cotação eletrônica 65 R$109.355,03 R$68.618,25 R$39.860,44 

Pregão eletrônico 63 R$66.465.677,86 R$325.081,51 R$12.504.809,75 

Pregão eletrônico 
- SRP 

104 R$290.502.639,11 R$85.754.963,03 R$205.309.826,90 

Pregão presencial 
Nacional 

7 R$9.085.452,85 R$4.109.936,64 R$2.184.831,11 

Total das 
aquisições 

608 R$397.867.022,03 R$121.346.375,82 R$221.674.229,41 
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Ações realizadas 
 

���� Apoio nas formalizações dos contratos, registro no SIASG (SICON), 
publicação no Diário Oficial da União, e nas designações de Fiscais de 
Contratos.  

���� Apoio estendido também a outras Unidades da FIOCRUZ e ao Programa 
Farmácia Popular do Brasil (FPB). 

���� Subprograma Contrato Legal – Interatividade e Assessoramento, a qual se 
integra ao Programa Gestão Viva da DIRAD, focou seus objetivos no 
desenvolvimento de ferramentas inovadoras que proporcionasse maior 
qualidade e melhoria contínua nas suas atividades, tais como: 

a) Carta padrão de Início de Contrato; 

b)“Pasta de Registro de Ocorrências – Fiscalização de Contrato”; 

c)Planilha de Geral de registro de Fiscais de Contratos; 

d)Memorando padrão de comunicação prévia aos Fiscais de 
Contratos. 

 

Avaliação de desenvolvimento: 

Atividades 2009 2008 2007 

Movimentação de processos (fonte: 
SGA/DIRAD) 

862 655 178 

Contratos formalizados 45 40 21 

Termos aditivos/ICNE 70 -//- -//- 

Publicações em DOU 139 243 365 

Treinamentos/cursos 3 -//- -//- 

Reuniões com as unidades e 
fornecedores 

10 -//- -//- 

Contratos c/gestão do GESCON 11 12 13 

Pagamentos realizados 290 242 257 

Também são desenvolvidas outras atividades como: - ASSESSORIAS, CARTAS DE 
ADVERTÊNCIA, (PLANILHAS DE CONTROLES – são emitidas planilhas de todos os 
pagamentos realizados pelo GESCON). 
 

6.3.7 FPB - Logística Farmácia Popular do Brasil 
              

   
             Durante o ano de 2009 o setor de Logística-FPB realizou algumas atividades de 
melhoria no seu fluxo de trabalho com a parceria do Armazém 2AAG (empresa 
contratada pela FIOCRUZ para armazenar medicamentos) e demais setores ligados ao 
programa. 
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Ações realizadas 
 

���� Implantação do sistema de gerenciamento de transporte online (TWMS) – 
possibilitou acompanhar todos os pedidos desde seu carregamento a entrega.  
o Obs.: O sistema ainda se encontra em fase de melhorias; 

 
���� Elaboração de relatórios internos – os líderes de equipe passaram controlar 

com maior eficácia o fluxo de trabalho do setor bem como fornecer 
informações para a coordenação caso solicite; 

 
���� Implementação da nota fiscal automatizada – deu rapidez na confecção da 

emissão da nota fiscal bem como redução de cancelamento e acerto da mesma; 
 

���� Redução significativa de repatriamento – através do planejamento, controle e 
gerenciamento conseguimos reduzir o repatriamento em aproximadamente 
75%. Sendo recolhidos, na grande maioria, os medicamentos inservíveis 
(desvio de qualidade); 

 
���� Reunião mensal por equipe – tem como objetivo aproximar, trocar idéias e 

propor soluções aos problemas existentes de cada equipe e do todo; 
 

���� Pedidos passaram a ser compostos por no máximo dois números diferentes 
de nota fiscal – aumentou em aproximadamente 90% a separação e 
rastreamento dos pedidos e redução do volume de caixas e o custo de 
transporte; 

 
���� Integração entre os colaboradores – realização de todo final de mês a 

celebração dos aniversariantes do mês; 
 

���� Rapidez nas soluções e respostas – todos os problemas das unidades 
relacionados, somente, ao setor de logística têm sua solução atendida em 24h 
em 95% dos casos. 

 
���� Redução de custos – o setor buscou no ano de 2009, planejar com eficácia a 

solicitação dos pedidos e com isso reduziu sensivelmente os custos logísticos; 
 

���� Redução no turnover - buscamos melhorar o ambiente interno dos 
colaboradores através de ações motivacionais; 

 
���� Treinamento – curso sobre as atividades básicas de logística voltada pra nossa 

realidade; 
 

6.3.8 FPB - Suporte Operacional da Farmácia Popular do Brasil 

O Suporte Operacional é uma área diretamente ligada ao DECOM, e seu maior objetivo é 
oferecer suporte administrativo às 530 Unidades FPB espalhadas pelo Brasil.  
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Ações realizadas 
 

���� Controle dos saldos disponíveis nas Atas de Registro de Preços da FPB; 
 
���� Auxílio na elaboração, fiscalização e cumprimento dos contratos de Prestação 

de Serviços para a FPB Modelo I, aplicando as penalidades previstas quando 
necessário; 

 
���� Maior desempenho no Gerenciamento e abastecimento das Unidades FPB, 

modelo I e II, com insumos  do Programa Farmácia Popular do Brasil; 
 

���� Em 2009 foi realizado com sucesso o inventário físico dos materiais de consumo 
FPB armazenados em 2AAG. A contagem dos itens teve início no dia 
07/dez/2009 às 9h, e foi concluído no dia 08/dez/2009 às 12h. Foram contados 
na ocasião 1.644.132 unidades, totalizado R$1.682.810,04. A Acerácea do 
Inventário ficou em 99,93%. 

 
Indicadores de resultados  
 
Relatório de atividades - 2009 
 

Descrição Quantidade 
Processos enviados ao Setes para pagamento 499 

Registro de preços aberto 25 
Itens registrados 55 
Dispensas abertas 18 
Itens de dispensa 19 
Contratos de Prestação de Serviço renovados 13 
Contratos novos de Prestação de Serviço 7 
Notas de Empenho emitidas junto ao SEOR 142 
Total de operações 778 
 
Atendimentos através de pedido no sistema SGA - 2009 
 

Região Estado Quantidade de FPB Nº Atendimentos 

Sul 
Rio Grande do Sul 1 12 
Santa Catarina 1 12 

Sudeste 
São Paulo 16 192 
Rio de Janeiro 6 72 

Centro-
Oeste 

Goiás 2 24 
Norte Pará 1 12 

Nordeste 
Bahia 9 108 
Ceará 1 12 

TOTAL 37 324 
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FPB Modelo II  - Atendimentos 2009 
 

Região Estado Total 

Nordeste 
 

Alagoas 5 
Bahia 98 
Ceará 41 
Maranhão 31 
Paraíba 52 
Pernambuco 31 
Piauí 15 
Rio Grande do Norte 16 
Sergipe 20 

Sul 
Rio Grande do Sul 105 
Santa Catarina 41 
Paraná 37 

Sudeste 

São Paulo 287 
Rio de Janeiro 175 
Espírito Santo 42 
Minas Gerais 157 

Centro-oeste 
M. Grosso do Sul 15 
Goiás 43 
Mato Grosso 26 

Norte 

Tocantins 8 
Pará 111 
Amapá 6 
Roraima 2 
Amazonas 29 
Rondônia 8 
Acre 5 

TOTAL 1406 
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7 Lista de Siglas e Abreviaturas: 
 
 
AGEPLAN – Assessoria de Gestão Estratégica e Planejamento 
AUDIN – Auditoria Interna 
CGTI – Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação 
COC – Casa de Oswaldo Cruz 
CPQLMD – Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz 
CRIS – Centro de Relações Internacionais em Saúde 
CST – Coordenação de Saúde do Trabalhador 
DECOM – Departamento de Operações Comerciais 
DEFIN – Departamento Econômico Financeiro 
DEGIAS – Departamento de Gestão da Informação e Assessoria Administrativa 
DF - Distrito Federal 
DIPLAN – Diretoria de Planejamento Estratégico 
DIRAC – Diretoria de Administração do campus 
DIRAD – Diretoria de Administração 
DIREB – Diretoria Regional de Brasília 
DIREH – Diretoria de Recursos Humanos 
EBTC – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública 
ESAF – Escola de Administração Fazendária 
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz 
FPB – Farmácia Popular do Brasil 
GESPAS – Gestão de Passagens e Transportes 
ICC – Instituto Carlos Chagas 
IFF – Instituto Fernandes Figueira 
ILMD – Instituto Leônidas e Maria Deane 
INCA – Instituto Nacional do Câncer 
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social 
IOC - Instituto Oswaldo Crus 
IPEC – Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas 
MPOG – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 
MS/BSB – Ministério da Saúde/Brasíla 
NUST – Núcleo de Saúde do trabalhador 
PF – Procuradoria Federal 
PR – Presidência 
SARD – Seção de Armazenamento e Distribuição 
SEAC - Serviço de Administração de Compras 
SEINFO – Serviço de Informática 
SETRA – Serviço de Transportes 
SICA – Serviço de Informação e Comunicação Administrativa 
SPAT – Seção de Patrimônio 
SRH – Serviço de Recursos Humanos 
SUS – Sistema Único de Saúde 
UADEMA – União Ativista Defensora do Meio Ambiente 
VPGDI – Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional 
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8 Glossário: 
 
 
ATA SRP – Ata de Registro de Preços 
AWB - Airway Bill (Conhecimento de Embarque Aéreo) 
CMD – Centro de Microfilmagem e Digitalização do Ministério da Saúde 
CPT –  Cust Paid To (Custos Pagos até o Aeroporto de Destino) 
DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
EPP – Empresa de Pequeno Porte 
FIOPREV – Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social 
FOMENTA - Encontro de Oportunidades para Micros e Pequenas Empresas nas 
Compras Governamentais 
GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos 
GESPUBLICA – Programa Nacional de Gestão Pública 
GT – Grupo de Trabalho 
H1N1 - Gripe Suína 
IP – Internet Protocol 
ISS – Imposto sobre Serviço 
ISSQN – Imposto sobre Seviço de Qualquer Natureza 
LNT - Levantamento das Necessidades de Treinamento 
ME - Microempresa 
OB – Ordem Bancária 
PA – Planejamento Anual 
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 
PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PCDPS – Proposta de Concessão de Diárias e Passagens 
PDGS – Programa de Desenvolvimento em Gestão Social 
POP – Procedimento Operacional Padrão 
PPA – Plano Plurianual 
RPA – Recibo de Pagamento a Autônomo 
SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
SF – Suprimento de Fundos 
SGA - Sistema de Gestão Administrativa 
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira 
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Pessoal 
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
SICON – Sistema de Gestão de Contratos 
SIGDA – Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos 
SIIG – Sistema Integrado de Informações Gerenciais 
SINCONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses 
SISG – Sistema de Serviços Gerais 
SPIUNET - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 
STN – Sistema do Tesouro Nacional 
TI – Tecnologia de Informação 
TWMS - Sistema de Gerenciamento de Transporte Online 
WMS - Warehouse Management System (Sistema de Gerenciamento de Armazém) 


