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Estrutura do Manual Operativo
O Manual Operativo do Vigisus II é destinado a orientar os usuários na implementação 

das atividades incluídas no projeto.
Está organizado da seguinte maneira:

• Volume 1 – Apresentação do Vigisus II
O volume 1 contém uma descrição geral do projeto (parte 1) e de seus meca-

nismos de implementação (parte 2), complementados  com detalhes específicos nos
demais volumes do manual.

Trata, ainda, das questões gerais relativas a Mecanismos de Controle e Auditoria 
(Parte 3), Supervisão, Monitoramento e Avaliação (parte 4) e Desembolsos (parte 5), 
aplicáveis a todo o projeto, além de uma rápida descrição do Sistema de Planejamento e 
Informação do projeto (SPIV). Esse sistema (parte 6) será a espinha dorsal do acom-
panhamento da execução, gerando todos os relatórios financeiros e outros necessá-
rios às atividades de auditoria, monitoramento e avaliação (M&A) e acompanhamen-
to, além de instrumentos de planejamento, tais como o Plano Operativo Operacional 
(POA) e o Plano de Aquisições.

Detalhes desses aspectos, quando necessário, são abordados ou complementados nos 
demais volumes do manual e em documentos específicos citados ao longo do texto.

Ao fim deste volume (parte 7), é apresentado um glossário dos termos e expres-
sões usados nos documentos do projeto, tanto em inglês como em português.

•Volume 2 – Vigilância em Saúde
Neste volume é detalhado o Componente A – Modernização do Sistema Nacional 

de Vigilância em Saúde.
Nas partes 1.1 a 1.4, o usuário encontrará a apresentação de cada subcomponente, 

suas diretrizes estratégicas, objetivos gerais e específicos, bem como as  atividades
passíveis de financiamento, conforme plano operativo.

A parte 2 apresenta os mecanismos pelos quais se dará a implementação dos sub-
componentes, esclarecendo como devem ser implementadas as atividades (subproje-
tos Tipo A e Tipo B, atividades com execução centralizada na Unidade de Gerência 
de Projetos da Secretaria de Vigilância em Saúde – UGP/SVS e os subprojetos de 
estados e municípios).

A parte 3 oferece orientações úteis à apresentação de subprojetos.

• Volume 3 – Saúde Indígena
Nesse volume é apresentado o Componente B do projeto – Saúde Indígena.
Esse componente é organizado em quatro subcomponentes, a saber:
B.1 – Fortalecimento da capacidade institucional para saúde indígena;
B.2 – Intervenções inovadoras na saúde indígena;
B.3 – Subprojetos para as iniciativas comunitárias; e 
B.4 – Subprojetos de água e saneamento básico para as comunidades de quilombos.
Os dois primeiros subcomponentes serão implementados pela Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa), quer centralizadamente ou mediante cooperação técnica com or-



ganismo internacional, ou, ainda, por intermédio dos distritos sanitários especiais 
indígenas, conforme descrito nas partes 1.1 e 1.2 desse volume.

O subcomponente B.3 será implementado pelas comunidades indígenas bene-
ficiárias, mediante parceria com organizações não-governamentais (ONGs) e or-
ganizações civis sem fins lucrativos, selecionadas pelas próprias comunidades.  
A implementação será feita por subprojetos comunitários, em atenção a princípios 
e diretrizes decorrentes da aplicação da abordagem de “desenvolvimento orientado 
pela demanda comunitária”. A caracterização geral do subcomponente, bem como a 
descrição das linhas gerais de funcionamento do fundo, são apresentados na parte 
1.3 desse volume, enquanto os detalhes operacionais e técnicos são apresentados nos 
anexos.

A parte 1.4 desse volume aborda os subprojetos de água e saneamento básico para 
comunidades de quilombos, objeto do subcomponente B.4, apresentando os procedi-
mentos a serem utilizados na seleção, pactuação e execução de subprojetos.

• Volume 4 – Gerenciamento do projeto
Nesse volume são detalhadas as atividades a serem desempenhadas pelas duas 

Unidades de Gerência do Projeto (UGP) uma localizada na SVS e outra na Funasa.
As UGP têm, no Vigisus II, uma dupla funcionalidade:
- exercerão o gerenciamento e administração do projeto, nas respectivas áreas de com-

petência, quando as atividades dos Componentes A e B forem executadas descentraliza-
damente, ou seja, por subprojetos pactuados com os diferentes agentes executores; e

- exercerão o papel executivo nas atividades de cada componente sujeitas à exe-
cução centralizada.

Na parte 1 desse volume são apresentados o arranjo institucional para a imple-
mentação do projeto e as funções inerentes ao gerenciamento.

A estrutura, competências e atribuições das UGP são apresentadas nas partes 2 
(SVS) e 3 (Funasa).

 
• Volume 5 – Licitações
Esse volume apresenta, nas partes 1 e 2, os procedimentos a serem seguidos pe-

los diversos executores ao implementar as respectivas ações, conforme descritos no 
anexo 4 do acordo de empréstimo. A parte 3 trata dos documentos padronizados de 
licitação, cujo uso será obrigatório por parte dos executores. Uma vez que os arquivos 
contendo as versões integrais dos documentos estão disponíveis nas páginas da SVS 
e Funasa (www.saude.gov.br/svs e www.funasa.gov.br), o manual explica a estrutura 
dos documentos e fornece instruções para o preenchimento das chamadas “Partes 
Móveis”, nas quais as informações específicas deverão ser introduzidas.

• Volume 6 – Formulários padronizados
Nesse volume são apresentados os modelos de acordos de implementação (parte 

1) e formulários padronizados de desembolso, além das estruturas padronizadas de 
relatórios de gerenciamento financeiro (ambos na parte 2).
O manual lança mão, ainda, de documentos disponibilizados via internet, nos endereços 
citados ao longo do texto. 
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Os objetivos do projeto são:
a) fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde para reduzir a mortalidade e a 

morbidade de doenças transmissíveis e não transmissíveis, bem como a exposição a 
fatores de risco associados com a saúde; e 

b) ampliar a acessibilidade e melhorar a eficiência da saúde, serviços de água e
saneamento direcionados especialmente a grupos vulneráveis, incluindo os povos 
indígenas e quilombolas, para melhorar os resultados de sua saúde.

Para atingir esses objetivos, o projeto está organizado nos componentes descritos 
a seguir.

1.1 Componente A – Modernização  

do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde

1.1.1 Subcomponente A.1 – Vigilância epidemiológica  
e controle de doenças transmissíveis

Este subcomponente visa apoiar a construção de um sistema de vigilância epide-
miológica e controle de doenças e agravos descentralizado, que atue sobre problemas 
de saúde de acordo com a realidade epidemiológica de cada área geográfica e que, tam-
bém, mantenha um sistema de notificação compulsória sensível (funcionando de for-
ma hierárquica e com capacidade de comunicação horizontal e vertical), permitindo 
a definição de prioridades em função dos problemas identificados em cada local e dos
grupos populacionais mais afetados, reconhecendo-se a importância do processo for-
mado pela tríade informação-decisão-ação para o desencadeamento das práticas. 

Este subcomponente irá se beneficiar de modo substancial de todos os campos de
aplicação definidos, a saber:

a) expansão e melhoria da rede de laboratórios da saúde pública;
b) melhoria da qualidade e utilização de informação do sistema de notificação

obrigatória de doenças para controlar doenças transmissíveis; 
c) melhoria da capacidade de vigilância e controle de doenças transmissíveis por 

meio de treinamentos e pesquisas;
d) expansão e fortalecimento da vigilância com base hospitalar, com um enfoque 

no surgimento e ressurgimento de infecções;
e) garantia de uma rede de refrigeração eficaz para assegurar a qualidade de vacinas; 
f) garantia e expansão de atividades elaboradas para controlar vetores de doenças;
g) melhoria da capacidade de administração das instituições envolvidas com o 

Sistema Único de Saúde (SUS), as quais são responsáveis pela vigilância, incluindo 
aquelas responsáveis pelas emergências;
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h) melhoria da disseminação de informação sobre vigilância de doenças trans-
missíveis e capacitação em comunicação social;

i) melhoria da participação social em prevenção e controle de doenças; e
j) execução dos subprojetos de pesquisas de controle de doenças transmissíveis e 

subprojetos de treinamento e capacitação em controle de doenças transmissíveis.

1.1.2 Subcomponente A.2 – Vigilância ambiental em saúde (VAS)
O Decreto nº 4.726 criou a Secretaria de Vigilância em Saúde, que passou a ser o 
órgão gestor dos sistemas nacionais de vigilância epidemiológica e ambiental em 
saúde. A partir deste ato fica institucionalizada a responsabilidade do gestor nacio-
nal do sistema. 

Os próximos passos para consolidação dos avanços da vigilância ambiental em 
saúde (VAS) devem incluir a concretização de uma Política Nacional de Saúde Am-
biental que sirva de referência para o desenvolvimento das atividades da VAS e o 
incentivo para sua estruturação em todos os estados brasileiros, considerando os pre-
ceitos do SUS, incluída a bioética.

A segunda fase do Vigisus deverá apoiar a concepção e estruturação de outros 
subsistemas de VAS, tais como o relacionado a fatores físicos, especialmente radia-
ções ionizantes e não-ionizantes, o subsistema relacionado a fatores biológicos e o 
subsistema relacionado a ambientes de trabalho.

Do ponto de vista do apoio à formulação e implantação da Política de Saúde Am-
biental do Ministério da Saúde, há necessidade de fortalecimento dos mecanismos 
intra-setoriais e intersetoriais. 

Para todos os subsistemas deve ser aprimorado um sistema de informação que 
integre aspectos de saúde e de ambiente intra e intersetoriais, permitindo a produção 
de informações estatísticas facilitadoras. 

No tocante ao desenvolvimento dos recursos humanos, identifica-se como de im-
portância central o desenvolvimento e implementação de um plano diretor de capa-
citação em VAS. 

É ainda fundamental a realização de estudos e pesquisas que permitam relacionar 
os efeitos à saúde com determinados fatores ambientais, utilizando indicadores de 
saúde e ambiente, sistemas de informação ou, ainda, estudos epidemiológicos consi-
derando as características diversas das macrorregiões e dos estados.

Além disso, consideram-se indispensáveis a concepção e construção de uma 
rede de laboratórios de saúde ambiental; o estabelecimento de centros de referência 
para o desenvolvimento de atividades de formação, pesquisa e tecnologia em saúde 
ambiental; a ampliação das articulações com outros órgãos do Ministério da Saúde, 
Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, organizações 
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não-governamentais, Ministério Público, universidades e centros de pesquisa, além 
de instituições internacionais, tais como a Companhia Estadual de Engenharia de 
Meio Ambiente e Saneamento (Cetesb), a Fundação Jorge Duprat de Figueiredo, de 
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro – TEM); a Fundação Oswaldo Cruz 
– Fiocruz; a Environmental Protection Agency (EPA); o Centro de Controle de Doen-
ças (CDC) e a Agência para as Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (ATSDR), 
estas três últimas nos Estados Unidos da América, entre outras.

Este subcomponente propiciará a implementação das seguintes atividades, entre 
outras:

a) melhoria dos subsistemas de saúde ambiental para a qualidade da  água, ar e 
solo;

b) estruturação de um subsistema nacional relacionado a substâncias perigosas, 
fatores biológicos e físicos, acidentes químicos e desastres naturais;

c) criação de uma rede nacional de laboratórios para saúde ambiental;
d) desenvolvimento de um sistema de informação para vigilância de saúde am-

biental e indicadores para avaliar as atividades de controle;
e) melhoria da capacidade científica e tecnológica das agências envolvidas em vi-

gilância de saúde ambiental;
f) desenvolvimento de políticas nacionais para saúde ambiental;
g) desenvolvimento de atividades com os cuidados primários com a saúde, que 

ajudam a criar um ambiente saudável;
h) promoção de mobilização social e educação da comunidade, em áreas de alto  

risco ambiental;
i) melhoria dos mecanismos projetados para promover atividades intra e interse-

toriais; e
j) execução de subprojetos de pesquisa de saúde ambiental e subprojetos de capa-

citação e treinamento de saúde ambiental.

1.1.3 Subcomponente A.3 – Análise de situação de saúde  
e vigilância de doenças e agravos não transmissíveis

Este subcomponente do Vigisus II contribuirá para a implementação e fortaleci-
mento da institucionalização das análises de situação de saúde nos diversos níveis do 
sistema de saúde como apoio à tomada de decisões em saúde, de maneira sistemática, 
contínua e oportuna, e, em última instância, para o fomento a ações, gestão e for-
mulação de políticas em saúde baseadas em evidências, buscando maior efetividade. 
Tem por escopo o fortalecimento da capacidade operacional e técnica para realizar 
análises de situações de saúde, monitoramento, prevenção e controle das doenças não 
transmissíveis, incluindo as seguintes atividades:
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a) a melhoria da cobertura, qualidade e utilização de estatísticas vitais com um 
enfoque na mortalidade materna e infantil;

b) a melhoria da capacidade para análises de situações de saúde, incluindo siste-
mas de informações geográficas e avaliações de programas de saúde;

c) o fortalecimento do sistema das doenças não transmissíveis e vigilância de 
fatores de risco;

d) o desenvolvimento de um sistema de vigilância de danos à saúde;
e) a melhoria da disseminação e comunicação social relacionada à promoção da 

saúde e prevenção de fatores de risco; e
f) a execução de subprojetos de pesquisas e análises de situação de saúde e de sub-

projetos de capacitação e treinamento de análises de situação de saúde. 

1.1.4 Subcomponente A.4 – Fortalecimento institucional da  
capacidade  de gestão em vigilância em saúde nos estados e municípios 

O Sistema Único de Saúde (SUS), na definição da Constituição e da Lei Orgânica
da Saúde, Lei nº 8.080/90, identifica o município como instância privilegiada para o
desenvolvimento das suas ações. Não poderia ser diferente para o Sistema Nacional 
de Vigilância em Saúde (SNVS) que, na elaboração do Projeto Vigisus II, destina uma 
atenção especial aos estados e municípios, corroborando a consolidação do processo 
de descentralização do SUS que, ao transferir responsabilidades para este nível de 
governo, transfere também recursos e assessoria técnica. 

De sua vez, as Secretarias Estaduais de Saúde – instâncias responsáveis pelo SNVS 
nas unidades federadas –, estão, paulatinamente, transferindo a execução das ações 
para os municípios, atuando de forma suplementar quando as administrações mu-
nicipais não possuem estruturas compatíveis para executá-las ou não são capazes 
de fazê-lo. Concomitantemente, as Secretarias Estaduais de Saúde vêm assumindo o 
papel de coordenação, supervisão e assessoria aos municípios.

Embora estados e municípios estejam assumindo suas novas competências em 
ritmo acelerado, ainda apresentam insuficiências e enfrentam muitos obstáculos. 
O subcomponente A.4 foi oportunamente desenhado para prover suporte aos estados e a 
um conjunto de municípios para as ações de vigilância em saúde, através de recursos 
a serem repassados diretamente para estas instâncias, de forma ágil e automática, 
como descrito nas diretrizes e estratégias deste componente. Ao montante de recur-
sos financeiros destinados ao subcomponente, em que os estados e os municípios
deverão definir prioridades e gerenciar diretamente, soma-se uma parcela signifi-
cativa do que está alocado para ser executado pelo nível central federal, mas cujos 
beneficiários diretos são estados e municípios.

O projeto financiará, num sistema de pool, parte das transferências de recursos do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos estaduais e municipais e a implementa-
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ção dos respectivos Planos de Vigilância em Saúde (Planvigi), que incluirão ativida-
des destinadas a propiciar:

a) o fortalecimento da capacidade dos estados elegíveis para conduzir, organizar, 
administrar e monitorar a vigilância e os sistemas de controle de doenças, e prover 
apoio sistemático para municípios;

b) o fortalecimento da capacidade de municípios elegíveis para desempenhar fun-
ções essenciais de vigilância, inclusive descoberta e notificação, investigação, coleta de
dados, análise de dados e interpretação, feedback (retorno) e disseminação; e

c) o fortalecimento da capacidade técnica dos estados e municípios elegíveis nas se-
guintes áreas: (I) fortalecimento institucional; (II) vigilância epidemiológica e controle de 
doenças transmissíveis; (III) vigilância ambiental em saúde; (IV) análise de situação de 
saúde e vigilância de doenças e agravos não transmissíveis; e (V) áreas especializadas.

1.2 Componente B – Saúde indígena
Este componente tem por escopo ampliar a acessibilidade e melhorar a eficiência

da saúde, serviços de água e saneamento direcionados especialmente a grupos vulne-
ráveis, incluindo os povos indígenas e quilombolas, para melhorar os resultados de 
saúde, através das ações organizadas nos componentes descritos a seguir:

1.2.1 Subcomponente B.1 – Fortalecimento da capacidade institucional
Este subcomponente pretende propiciar o fortalecimento da capacidade de oferta 

de atenção básica de saúde aos povos indígenas, mediante a implementação, através 
da Funasa, de atividades que objetivem:

a) fornecimento de serviços de cuidados básicos para saúde, para povos indígenas 
carentes;

b) melhoria da qualidade técnica de provedores de serviços governamentais e não 
governamentais de saúde, assistindo povos indígenas;

c) desenvolvimento e implementação de um sistema de administração baseado 
no desempenho para os provedores de serviço de saúde, empregados pela Funasa, 
inclusive os acordos requeridos com base no desempenho a serem introduzidos em 
tais provedores;

d) implementação de medidas para a descentralização de autoridades para tomar 
decisões em nível sub-regional e fortalecimento dos mecanismos de governança dos 
Distritos de Saúde , responsáveis pela disponibilização da saúde aos povos indígenas, 
dispostos na Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999; e

e) melhoria do sistema de vigilância para a saúde dos povos indígenas, introdu-
zindo monitoramento e metodologias de avaliação para avaliar a estrutura, processo 
e impacto do sistema.
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1.2.2 Subcomponente B.2 – Intervenções inovadoras na saúde indígena
Este subcomponente pretende propiciar um melhor entendimento e, conseqüen-

temente, a melhoria da atenção a necessidades especiais dos povos indígenas. Para 
tanto, apoiará a implementação, através da Funasa, das seguintes atividades:

a) desenvolvimento de estratégias e realização de pesquisas e atividades selecio-
nadas, conforme aprovação do Banco Mundial, com o objetivo de documentar e 
compreender as causas de desnutrição, alcoolismo e suicídio entre os povos indíge-
nas reduzindo a incidência destes problemas entre os grupos focalizados; e

b) realização de pesquisas sobre as opções a respeito da integração de práticas 
médicas modernas e tradicionais.

1.2.3 Subcomponente B.3 – Subprojetos para as iniciativas comunitárias
Este subcomponente prevê investimentos mediante a constituição do Fundo de 

Iniciativas Comunitárias de Saúde Indígena, com vistas a atender inúmeras das pro-
postas debatidas e aprovadas durante a III Conferência Nacional de Saúde Indígena 
(Luziânia, Goiás, 14 a 18 de maio de 2001), atendendo às demandas de distintas or-
ganizações indígenas por apoio:

a) a pequenos projetos de iniciativa e gestão comunitárias; e 
b) efetivo e sistemático a iniciativas comunitárias que podem contribuir de forma 

eficaz para promover as condições de saúde das populações indígenas brasileiras.
A operacionalização do fundo orienta-se pelos princípios e diretrizes da aborda-

gem do Desenvolvimento Orientado pela Demanda Comunitária – Community-Dri-
ven Development (CDD), destacando-se: a participação da comunidade na identifica-
ção de suas prioridades, no planejamento de seu desenvolvimento, na implementação 
e na gestão de projetos comunitários de forma a ajustar as atividades financiadas pelo
fundo às culturas locais e ao atendimento das necessidades reais das comunidades 
locais; a descentralização dos processos de tomada de decisão e a parceria entre as or-
ganizações da sociedade civil e os órgãos de governo em relação às responsabilidades 
pela operação e manutenção do patrimônio público comunitário; o fortalecimento 
dos mecanismos de controle social sobre a gestão das políticas públicas; e os focos no 
planejamento e na sustentabilidade das ações.

1.2.4 Subcomponente B.4 – Subprojetos de 
água e saneamento básico para as comunidades quilombolas

Este subcomponente tem seu fundamento na atual missão da Funasa, que assume 
o papel de dar sua contribuição ao processo de inclusão social por meio das ações 
de saneamento ambiental, bem como estar de acordo com a diretriz de priorizar os 
municípios de menor porte. Em sua maioria, as comunidades remanescentes de qui-
lombos se encontram em municípios com população de até 30 mil habitantes. 
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Deve-se destacar que o subcomponente está em conformidade com o convênio 
assinado entre a Fundação Cultural Palmares/Ministério da Cultura e o Ministério 
Extraordinário de Segurança Alimentar (Mesa), indicando-se os municípios contem-
plados pelo Programa Fome Zero e aqueles nos quais existam comunidades remanes-
centes de quilombos. 

Nesta perspectiva, financiará as ações de saneamento ambiental nessas comuni-
dades que estarão colaborando com a execução das diretrizes políticas do governo 
federal, empenhado em reduzir as desigualdades sócio-econômicas e promover a in-
clusão social. 

O subcomponente prevê três principais linhas de ação em saneamento: 
• abastecimento de água,
• esgotamento sanitário e 
• melhorias sanitárias domiciliares. 

A definição de ações específicas para cada localidade vai depender de um diagnós-
tico com os quilombolas, que deverão participar ativamente na identificação das neces-
sidades e nas propostas de soluções, bem como na construção do projeto técnico. 

• Como resultado, é esperada a implantação de ações de saneamento acompanha-
das de ações de educação em saúde e mobilização social para 3.750 famílias em 
comunidades remanescentes de quilombos, bem como o uso e manutenção dos 
serviços implementados de forma adequada e a avaliação do impacto das ações.

1.3 Componente C – Gerenciamento do projeto
Neste componente estão agrupadas as seguintes atividades: 
a) estabelecimento e operação: (I) da UGP/SVS e (II) da UGP/Funasa, e execução 

das revisões independentes das aquisições dos subprojetos de iniciativas comunitárias 
e subprojetos de água e saneamento; 

b) execução de revisões técnicas, financeiras e revisões das aquisições dos subpro-
jetos de vigilância; e

c) provisão de assistência técnica e equipamentos, conforme exigido, para o desen-
volvimento, em base piloto, de uma base precisa de dados de custos, para um subcon-
junto de atividades implementadas pelos estados e municípios elegíveis selecionados 
sob o subcomponente A.4 do projeto, com vistas ao preparo de custos padronizados 
para tais atividades.
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2.1 Implementação descentralizada
Boa parte do Vigisus II será implementada descentralizadamente, mediante o es-

tabelecimento de parcerias formalizadas por acordos de implementação, conforme 
modelos constantes da parte 1 do volume 6 deste manual.

Essas parcerias serão estabelecidas entre os seguintes atores:



Volume 1

Manual Operativo VIGISUS II

Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

23

2.1.1 Subprojetos de treinamento / capacitação e estudos e pesquisa
As atividades inseridas nos subcomponentes A.1, A.2 e A.3 do projeto poderão 

ser implementadas diretamente pela SVS ou através de parcerias com instituições 
públicas e privadas, conforme esquematizado a seguir:
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2.1.1.1 Subprojetos orientados por oferta (tipo A)
Nesta definição encontram-se subprojetos de capacitação/treinamento ou de es-

tudos e pesquisas que, devido à natureza estruturante ou estratégica, tenham, em 
seu escopo, cronograma e critérios de seleção de executores definidos pelo próprio
demandante.

2.1.1.1.1 Seleção de executores
Os executores poderão ser renomados institutos de pesquisa, universidades, labo-

ratórios, ONGs e centros de formação.

2.1.1.1.2 Procedimento e critérios para a seleção de subprojetos
De maneira geral, a SVS encomendará, a esses executores previamente identifica-

dos, a apresentação de proposta técnica e um plano de aquisições (orçamento) deta-
lhado para a implementação de uma determinada atividade que, devido a seu caráter 
estruturante ou estratégico, ou sua urgência e especificidade – vinculada a aspectos
técnicos ou geográficos, não possa ou deva ser submetida a processo competitivo de
seleção.

O volume 2 deste manual expõe os procedimentos e critérios específicos para a
seleção desses subprojetos.

2.1.1.1.3 Acordo de implementação
Uma vez selecionados os subprojetos a serem financiados, será celebrado acordo

de implementação com a instituição, conforme modelo constante da parte 1 do vo-
lume 6 deste manual.

2.1.1.2 Subprojetos orientados por demanda (tipo B)
Nesta definição encontram-se subprojetos de pesquisa que possam ser submeti-

dos a processo competitivo de seleção por não se enquadrarem na hipótese descrita 
no item anterior.

2.1.1.2.1 Seleção de executores
Os executores poderão ser institutos de pesquisa, universidades, laboratórios, 

ONGs e centros de pesquisa que apresentem propostas em atendimento aos editais 
publicados pela SVS.
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2.1.1.2.2 Procedimento e critérios para seleção de subprojetos
De uma maneira geral, a SVS fará publicar um edital, convidando os interessados 

a apresentarem propostas de subprojetos, de acordo com os parâmetros estipulados 
pelo demandante no mesmo edital. 

A proposta conterá a parte técnica, propriamente dita, e um plano de aquisições 
(orçamento) detalhado.

Em cada edital, a SVS estabelecerá critérios específicos para a seleção dos subpro-
jetos. Esses critérios deverão basear-se nos parâmetros descritos no volume 2 deste 
manual.

2.1.1.2.3 Acordo de implementação
Uma vez selecionados os subprojetos a serem financiados, será celebrado acordo

de implementação com a Instituição, conforme modelo constante da parte 1 do vo-
lume 6 deste manual.

2.1.1.3 Orientações sobre a elaboração de propostas de subprojetos
O volume 2 deste manual inclui um roteiro com orientações aos interessados que 

queiram apresentar propostas de subprojetos deste tipo. 

2.1.1.4 Quadro comparativo

Fase Subprojetos orientados  
pela oferta tipo A

Subprojetos orientados  
pela demanda tipo B

Origina-se na oferta da instituição  
(supply driven)

Origina-se na demanda do cliente  
(demand driven)

Seleção de  
Subprojetos Processo não competitivo de seleção Processo competitivo de seleção

O cliente aceita financiar uma determi-
nada tarefa a ser desenvolvida por uma 
determinada instituição, de renome, 
considerando a condição estratégica ou 
estruturante da atividade e da instituição

O cliente estabelece linhas temáticas, 
solicita propostas e seleciona as propos-
tas que melhor se enquadrem nessas 
linhas temáticas, de acordo com critérios 
expostos no edital

Celebração de Acordo de Implementação
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2.1.2 Subprojetos de estados e municípios elegíveis
São subprojetos a serem executados por estados e municípios elegíveis, sob o sub-

componente A.4 do projeto. 
Serão aproximadamente 200 subprojetos para fortalecer: 
a) a capacidade do estado em liderar, organizar, gerenciar e monitorar os sistemas 

de vigilância e controle de doenças, além de fornecer apoio sistemático às pequenas 
prefeituras; e 

b) a capacidade municipal para desempenhar as funções essenciais de vigilância, 
incluindo detecção e notificação, análise, coleta de dados, análise e interpretação de
dados, reação e divulgação.  

Num esforço para apoiar a descentralização do conhecimento técnico e gerencial, esse 
subcomponente fornecerá aos estados e municípios tanto a oportunidade como o finan-
ciamento para desenvolver e implementar atividades complementares, mas inovadoras, 
relacionadas a diversos tópicos delineados nos subcomponentes A.1, A.2 e A.3.

2.1.2.1 Linhas de ação
O subcomponente co-financiará transferências de doações do Governo Federal

para apoiar os subprojetos de desenvolvimento institucional propostos pelos esta-
dos e municípios participantes. Esses subprojetos consistirão em atividades que 

Execução dos  
Subprojetos

A Instituição recebe recursos e os gasta 
de acordo com as normas descritas na 
parte 1 do volume 5 deste manual

A instituição recebe recursos e os gasta 
de acordo com as regras descritas na 
parte 2 do volume 5 deste manual, 
resumidas a seguir:
I) Instituição não governamental:
• Práticas comerciais aceitáveis para 
despesas até o equivalente a USD 100 
mil (comparação de pelo menos três 
propostas); 
• acima desse valor deverão ser efetua-
das licitações de acordo com as normas 
descritas na parte 1 do volume 5 deste 
manual.
II) Instituição governamental:
• Usar a Lei n° 8.666/93 para despesas 
até o equivalente a USD 100 mil;
• acima desse valor deverão ser efetua-
das licitações de acordo com as normas 
descritas na parte 1 do volume 5 deste 
manual.

Fase Subprojetos orientados  
pela oferta tipo A

Subprojetos orientados  
pela demanda tipo B
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exijam insumos tais como: serviços de consultoria, custos operacionais, oficinas e
seminários, equipamentos e programas de informática, veículos, equipamento para 
laboratório, remodelamento de escritórios e laboratórios, materiais e treinamento.  
Os subprojetos consistirão em atividades em uma ou mais das seguintes linhas de 
ação, detalhadas no volume 2 deste manual:

• Linha de ação 1
Fortalecimento da capacidade técnico-institucional dos estados e municípios 
para gerenciar e operar a vigilância em saúde.
• Linha de ação 2
Aprimoramento do Sistema de Vigilância em Saúde por meio da implemen-
tação de ações que ampliem a capacidade técnica e operacional dos órgãos de 
vigilância epidemiológica e controle de doenças transmissíveis de estados e mu-
nicípios.
• Linha de ação 3 
Aprimoramento do Sistema de Vigilância em Saúde por meio da implemen-
tação de ações que ampliem a capacidade técnica e operacional dos órgãos de 
vigilância ambiental em saúde de estados e municípios.
• Linha de ação 4
Elaboração de análises de situação de saúde e implantação ou implementação de 
sistemas de monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis.

2.1.2.2 Fluxo geral de implementação
Este subcomponente será implementado em duas fases de 24 meses, conforme 

esquematizado de forma simplificada a seguir:
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Na primeira fase, os estados e municípios apresentarão planos básicos de vigilân-
cia em saúde (Planvigi) e celebrarão um termo de adesão, conforme modelo constan-
te da parte 2 do volume 6 deste manual, detalhando o plano, regras de implementa-
ção e montantes a serem objeto de financiamento.

Baseado nos Planvigi apresentados pelos estados e municípios, um financiamento
associado será alocado nos fundos de saúde de estados e municípios compostos tanto 
pelo financiamento do Banco Mundial como do Teto Financeiro de Vigilância em
Saúde (TFVS).

Ao fim da primeira fase será feita a avaliação de desempenho do estado ou muni-
cípio, para fins de enquadramento na segunda fase, de acordo com os indicadores e
classificações especificados no volume 2 deste manual.

Na segunda fase de 24 meses, os estados e municípios poderão, a partir da avaliação 
de desempenho:

• receber um volume 10% maior de recursos, comparativamente ao Planvigi bá-
sico aprovado para a primeira fase, em bonificação por reconhecimento do bom
desempenho;
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• receber o mesmo volume de recursos, comparativamente ao Planvigi básico 
aprovado para a primeira fase; ou

• receber um volume 10% menor de recursos, comparativamente ao Planvigi bá-
sico aprovado para a primeira fase, revendo o plano para que sejam focalizadas 
atividades de capacitação e fortalecimento, a fim de melhorar o desempenho
aferido na primeira fase.

Como se vê, não há exclusão de estados ou municípios da segunda fase do progra-
ma, mas uma adequação do volume de recursos e das atividades integrantes do plano 
ao nível de desempenho observado na primeira fase.

2.1.3 Subprojetos para as iniciativas comunitárias
Esses subprojetos serão elaborados e implementados pelas comunidades indíge-

nas, devidamente organizadas, que elegerão suas prioridades e cuidarão diretamente 
da execução.

2.1.3.1 Linhas de ação
As atividades elegíveis para financiamento neste subcomponente incluem:
a) a capacitação de recursos humanos; 
b) a aquisição de assistência técnica, treinamentos e cursos de capacitação;
c) a aquisição de equipamentos, serviços e obras;
d) o apoio à realização e à participação em eventos e atividades comunitárias; e
e) a produção e a distribuição de materiais de orientação e educação. 
Além dessas, poderão, também, ser financiados os custos da assistência técnica

necessária para apoiar a elaboração das propostas e a capacitação para gestão admi-
nistrativa e financeira da implementação dos subprojetos pelas comunidades e orga-
nizações indígenas. 

2.1.3.2 Fluxo geral de implementação
Competirá ao Conselho Deliberativo Nacional, composto por representantes de 

diversas etnias indígenas e por uma representação propositadamente relevante das 
organizações de mulheres indígenas, instituído na unidade gestora do subcompo-
nente B.3, a decisão final sobre os subprojetos a serem financiados.

Aprovados os subprojetos, serão eles implementados pelas próprias comunidades, 
a partir da celebração de contrato de repasse de recursos com o Banco do Brasil S/A, 
enquanto agente financeiro do fundo.

O esquema, a seguir, representa o fluxo geral de implementação, detalhado no
volume 3 deste manual e no manual específico do subcomponente B.3.
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2.1.4 Subprojetos de água e saneamento
A Funasa, com vistas à prevenção e controle de doenças e outros agravos ocasio-

nados pela falta ou inadequação das condições de saneamento ambiental, estabeleceu, 
por meio da Portaria nº 106, de 4 de março de 2004, como critério de elegibilidade 
para aplicação de recursos financeiros em áreas especiais, a inclusão de comunidades
remanescentes de quilombos. 

A educação em saúde nos projetos de saneamento, conveniados com os estados e 
municípios, vem, desde 2000, sendo incorporada como condição específica de finan-
ciamento, tendo como objetivo o fomento e o estímulo à prática de hábitos saudáveis, 
para a prevenção e controle de doenças e agravos à saúde da população. 

Serão contempladas 3.760 famílias residentes nas comunidades remanescentes de 
quilombos situadas entre as 150 localidades dos 52 municípios definidos pelo convê-
nio da Fundação Cultural Palmares/MC com o Ministério Extraordinário de Segu-
rança Alimentar (Mesa), contemplados pelo Programa Fome Zero. Para que a comu-
nidade possa ser atendida com as ações de saneamento, deverá haver a declaração do 
órgão competente sobre a titularidade ou seu reconhecimento oficial.
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É fundamental que a comunidade se envolva num processo de conhecimento e 
adesão ao projeto, seja a ação demandada por ela ou proposta pelo Governo. O mes-
mo se deve buscar do governo municipal e/ou prestador do serviço de saneamento 
no município. 

2.1.4.1 Diretrizes de ação
Levando em conta os limites de recursos financeiros e a necessidade de elaboração

do Plano Operativo Anual (POA), a hierarquização e priorização das comunidades 
será de acordo com os critérios epidemiológicos, ambientais e sanitários definidos
pela Portaria nº. 106, de 4 de março de 2004, da Funasa. Serão objeto de financiamen-
to ações nas seguintes diretrizes:

• Educação em saúde e mobilização social;
• Solução conjunta e integrada de ações de saneamento; e
• Sustentabilidade das ações de saneamento nas comunidades de quilombos.

2.1.4.2 Fluxo geral da implementação
A execução das obras de água e saneamento dar-se-á em conformidade com os 

procedimentos descritos no volume 3 deste manual, que podem ser visualizados no 
seguinte esquema:
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2.2 Implementação centralizada
Parte das atividades previstas para os subcomponentes A.1, A.2, A.3, B.1 e B.2 e 

Componente C serão implementadas através de contratações de fornecimentos de 
bens, serviços de consultorias e outros serviços de maneira centralizada, ou seja, atra-
vés das UGP, em projetos de cooperação técnica com agências das Nações Unidas.

Este mecanismo pode ser representado no seguinte esquema:
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2.2.1 Papel executivo das UGP
As próprias UGP, diretamente ou mediante acordos de cooperação, serão respon-

sáveis pelas licitações e contratações dos insumos necessários à implementação das 
atividades inseridas nos subcomponentes A.1, A.2, A.3, B.1 e B.2 que não forem im-
plementadas descentralizadamente, através dos mecanismos de subprojetos discuti-
dos no capítulo anterior.

2.2.2 Acordos de cooperação técnica
O Governo Federal poderá ajustar, mediante acordos de cooperação técnica (Prodoc) 

com agências especializadas da ONU, a fim de apoiar a execução do projeto.
Nesse caso, as regras de licitação e seleção de consultores, conforme apresentadas no 

volume 5 deste manual, deverão ser observadas pelas agências no âmbito desses acordos.
O financiamento do Banco Mundial estará limitado aos gastos incorridos de acor-

do com essas normas, excluídas eventuais taxas de administração pagas a título de 
remuneração dessas agências.

2.2.3 UGP e licitações
As UGP deverão conduzir todo o processo de planejamento das atividades a se-

rem implementadas, inclusive no que respeita à preparação dos Planos Operativos 
Anuais e do Plano de Aquisições.

Na fase de elaboração de editais, as UGP deverão, em articulação com as gerências 
e áreas técnicas, coordenar a preparação das partes técnicas, tais como: especificações
de materiais, especificações de serviços, termos de referência e critérios de avaliação
de propostas.

As UGP, também articuladamente com as áreas técnicas, deverão recomendar 
adjudicações com base nos critérios expostos nos editais e cartas de solicitação de 
propostas, elaborar relatórios e manter comunicação com o Banco Mundial. A comu-
nicação com o Banco Mundial será de responsabilidade da Unidade de Gerência do 
Projeto localizada na Secretaria de Vigilância em Saúde (UGP/SVS).
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3.1 Procedimentos contábeis e controle interno
As UGP e o sistema contábil do projeto seguirão as políticas e os procedimentos 

do sistema de contabilidade prevalecente para as entidades públicas no Brasil (Lei 
nº 4.320/64), usando o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (Siafi) como ferramenta principal.

Como não é possível monitorar a implementação física do projeto ou produzir os 
extratos financeiros requeridos a partir do Siafi , a contabilidade e o monitoramento 
específico do projeto serão feitos através do Sistema de Planejamento e Informação
(SPIV) – parte 6 deste volume.

Os relatórios financeiros, tanto trimestrais como os relatórios de gerenciamento
financeiro (Financial Monitoring Reports – FMR) de fim de ano, serão preparados
baseados no regime de caixa. As transações financeiras realizadas por todos os com-
ponentes em ambas UGP serão consolidadas pela SVS num único conjunto.

3.2 Auditoria externa
As contas serão auditadas anualmente pela Secretaria Federal de Controle (SFC), 

conforme acordado com o Banco Mundial. 
A auditoria anual abrangerá, entre outros, os seguintes aspectos: 
• parecer sobre contas do projeto; 
• demonstrações financeiras básicas do projeto e notas explicativas;
• parecer sobre os certificados de despesas (SDE);
• informações financeiras complementares;
• parecer sobre o cumprimento de cláusulas de caráter contábil, financeiro e ge-
rencial, leis e disposições oficiais; e

• conta especial. 
As operações estarão igualmente sujeitas a auditorias periódicas do Tribunal de 

Contas da União (TCU), órgão que, por dispositivo constitucional, tem a atribuição 
de fiscalizar a aplicação de recursos públicos, no âmbito contábil, financeiro, orça-
mentário, operacional e patrimonial, incluindo recursos decorrentes de empréstimos 
internacionais. O TCU verificará, também, a legalidade, a legitimidade e a eficiência
dos atos administrativos em geral e o cumprimento das normas relativas à gestão 
fiscal, com vistas a assegurar a eficácia dos controles que lhe competem, assim como
instruir o julgamento das contas.

 
3.3 Auditoria interna

As auditorias internas serão realizadas em duas ocasiões por outros órgãos envol-
vidos nos processos e pelo cruzamento das transações, na forma como se segue: 



Volume 1

Manual Operativo VIGISUS II

Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

37

a) internamente, pelos procedimentos próprios das UGP e/ou por outros, como a 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e

b) pelo FNS, na utilização dos recursos transferidos por meio do mecanismo fun-
do a fundo.

3.4 Relatórios de auditoria
As auditorias externas seguirão as novas políticas de auditoria do Banco Mundial e 

as diretrizes para auditoria editadas pelo Financial Managment Sector Board (FMSB) 
em 30 de junho de 2003. A Secretaria Federal de Controle/Controladoria-Geral da 
Unial (SFC/CGU) audita todos os projetos financiados pelo Governo Federal.

Os relatórios de gerenciamento financeiro (FMR) de fim de ano, no formato acor-
dado, serão usados como extratos financeiros anuais do projeto. O escopo da audi-
toria será determinado pelas UGP em acordo com o Banco Mundial e com base nas 
circunstâncias específicas do projeto, bem como pelo (Term of Reference – TOR) da 
auditoria emitido para esse fim. Um parecer especial será requerido para o relatório
de reconciliação e para a conta especial. 

Os auditores revisarão os extratos de reconciliação trimestrais e emitirão um pare-
cer especial no final do ano sobre a elegibilidade das despesas do subcomponente A.4.

Qualquer despesa inelegível será relatada e o montante relevante retornará à conta 
especial. 

Serão exigidos os seguintes relatórios de auditoria, exigíveis até seis meses após o 
encerramento do ano fiscal:

1) Parecer único sobre os relatórios financeiros do projeto;
2) Parecer especial sobre o extrato de reconciliação;
3) Pareceres especiais sobre a conta especial; e
4) Carta de gestão.

3.5 Monitoramento e emissão de relatórios
O monitoramento e a emissão de relatórios financeiros serão realizados por meio

do sistema de gestão financeira SPIV, o qual controlará e monitorará também os pro-
jetos descentralizados do subcomponente A.4, além de preparar o SOE e a Declara-
ção de transferência (SOT).

A UGP/Funasa encaminhará para a SVS os resultados das transações do Compo-
nente B, esse sob sua competência, e do Componente C parte 2. A UGP/SVS consoli-
dará essas com as informações do Componente A e da parte do Componente C, sob 
sua competência, num único relatório financeiro.
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O projeto adotará para os relatórios o formato FMR. Os relatórios conterão dados 
comparados entre os números planejados e os números reais, além das variações 
tanto em dólares como em reais. 

Cada relatório apresentará os resultados para o trimestre, o acumulado para o ano 
e o acumulado para o projeto. 

Um relatório trimestral especial será preparado para o subcomponente A.4, com-
parando os recursos transferidos via SOT com as despesas reais. 

Os extratos financeiros de fim de ano, incluindo o extrato de reconciliação, serão
emitidos também no mesmo formato FMR e servirão para os propósitos de auditoria 
externa independente. 

Os seguintes relatórios, nos formatos indicados, serão elaborados e apresentados 
trimestralmente:

1. Sumário das fontes e usos dos fundos – FMR - 1;
2. Sumário das aplicações por subcomponente – FMR – 1A;
3. Sumário de despesas por categoria econômica – FMR - 2;
4. Sumário de despesas por categoria econômica, componente A e subcomponentes 

– FMR – 2A1;
5. Sumário de despesas por categoria econômica, componente B e subcomponentes 

– FMR – 2A2;
6. Sumário de despesas por categoria econômica, componente C e subcomponentes 

– FMR – 2A3;
7. Reconciliação da conta especial – FMR – 3; e
8. Demonstrativo SOT – componente A, subcomponente A.4 – por executor – 

FMR – 4.
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3.6 Indicadores de desempenho do projeto

INDICADORES
UNIDADE 
MEDIDA

MEIO DE  
VERIFICAÇÃO

LINHA DE  
BASE - 
2002 

Meta 
4º ano

SUBCOMPONENTE A.1

Percentual de casos de meningite 
bacteriana confirmados por critério 
laboratorial aumentado para 40%.

Caso com 
resultado de 
cultura ou 
CIE ou látex 
ou PCR

SINAN 22,5 40,0

Percentual de municípios com cober-
tura vacinal adequada (95%) para 
DPT+HIB em menores de um ano.

Município SI-PNI 41,4 60,0

Percentual de casos novos curados de 
tuberculose.

Caso curado SINAN 72  ,2 80,0

Percentual de municípios prioritários 
para o PNCD com índice de pendência 
inferior a 10%.

Município FAD - Sistema 
de Informação 
do PNCD

40,0 85,0

Número de agentes de vigilância capa-
citados no novo modelo de vigilância 
em saúde.

Agente Sistema de 
Informação - 
EPSJV - Fiocruz

270 20.000

Percentual de municípios considerados 
de alto risco para malária nos estados 
da Amazônia Legal.

Município SIVEP-Malária 76  
municípios

50,0

Percentual de UF com sistema de 
informação de vigilância (doenças de 
notificação compulsória) e laboratório 
interligados.

UF Relatório  
Técnico

0 100,0

SUBCOMPONENTE A.2

Subsistemas de VAS para água, ar e 
solo desenvolvidos.

Subsistema Subsistemas 
desenvolvidos

1 3

SUBCOMPONENTE A.3

Percentual de cobertura do Sistema de 
Informação de Mortalidade – SIM.1

Óbito  
registrado

SIM 84,8 90

Componente I – Vigilância em Saúde

Aumento de prevalência de ex-fu-
mantes nas capitais2 (a ser definido 
segundo linha de base de 2005).

Prevalência 
de ex-
fumante 

Inquérito  
populacional

- -
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Percentual de óbitos com causas 
definidas segundo os grandes grupos 
da CID 10.

Óbito SIM 14,1 < 11

Percentual de UF com coeficiente de 
mortalidade infantil calculado com 
base no SIM e SINASC válidos.

Estado SIM, SINASC 
e estudos de 
validação.

30 50

Percentual de capitais com informa-
ções de linha de base  de prevalência 
de fatores de risco comportamentais 
e plano para redução da prevalência 
elaborado.

Capital
 

Inquéritos de 
fatores de risco 
comportamen-
tais

0
 

100,0
 

SUBCOMPONENTE A.4

Percentual de UF e municípios de capi-
tal com sistema de vigilância de Dant 
(doenças e agravos não transmissíveis) 
estruturada.5

UF e capitais Relatório técnico 22,2 70,0

Percentual de UF com remessa regular 
do banco de dados do SINAN.4

UF Planilha de 
acompanha-
mento de envio 
de dados do 
GT-SINAN

89,2 100,0

Percentual de SES e SMS das capitais 
com vigilância ambiental em saúde 
estruturada6.

Secretaria de 
saúde (esta-
do e capital)

Relatório técnico 11,0 60,0

Percentual de UF com plano de cargos, 
carreira e salários para profissionais da 
vigilância em saúde elaborado.

UF Plano elaborado 0 70,0

1  Percentual de óbitos registrados no SIM em relação ao número de óbitos estimado pelo IBGE (dado só pode ser aferido no segun-

do semestre do ano subseqüente ao avaliado).
2  Dados em processo de análise.
3 Percentual de óbitos registrados no SIM com causa básica definida em relação ao total de óbitos registrados no sistema (dado só

pode ser aferido no segundo semestre do ano subseqüente ao avaliado).
4   Entendendo por  remessa regular o envio de arquivos de dados do SINAN(52 remessas anuais)
5  Entende-se por um sistema de vigilância de doenças e agravos não transmissíveis - Dant estruturado, se há: 1) produção de pelo 

menos um relatório anual com análise por idade, sexo e região das taxas de internação hospitalar e mortalidade para as principais 

doenças não transmissíveis (doença isquêmica do coração, doença cérebro-vascular, diabetes, câncer de mama, câncer de colo de 

útero, câncer de pulmão, câncer de cólon e reto), acidentes de trânsito e homicídios; 2) produção de um relatório com análise de 

fatores de risco para Dant.
6 Entende-se por vigilância ambiental em saúde (VAS) estruturada quando existir uma norma instituindo a VAS e suas competên-

cias, de acordo com a Instrução Normativa nº 01, da Funasa, de 25/9/2001 (indicador intermediário); equipe técnica de âmbito 

central (indicador intermediário) e elaboração de 2 relatórios anuais de vigilância em saúde relacionada à qualidade da água para 

consumo humano (indicador finalístico).
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Componente B Indicadores de resultado
Uso da informação dos  

resultados

Populações indígenas alvo 
têm melhora em seus indica-
dores de saúde 

• 60% da população indígena 
coberta com esquema completo 
de vacinação.
• 50% das mulheres grávidas 
nos distritos alvo têm, pelo 
menos, três consultas pré-natais 
de acordo com os protocolos do 
MS/Funasa.
• 100% das mães com filhos < 
2 anos e identificados com peso 
inadequado recebem educação 
/aconselhamento nutricional 
sobre práticas alimentares que 
sejam apropriadas culturalmente.
• 80% dos casos de diarréia em 
crianças menores de seis anos 
são tratadas com ORT.
• 30% de aumento nos casos TB 
sob DOTS.

ANO 1:
Revisão na implementação do 
sistema de vigilância e dados da 
linha de base confiáveis. 
ANO 2: 
Revisão da qualidade dos dados 
e verificação de que o projeto 
está em seu curso para atingir os 
objetivos.
ANO 3:
Ações bem sucedidas são incor-
poradas no programa e desenho 
do Vigisus III.

Resultados Intermediários Indicadores do Subcomponente B.1 Uso do Monitoramento

Comunidades indígenas alvo 
recebem atenção básica em 
saúde regularmente e com 
qualidade, de forma cultu-
ralmente adequada.

• Todos os módulos do SIASI 
funcionando em todos os DSEI.
• Protocolos da atenção mater-
no-infantil definidos e 50% das 
equipes de saúde treinadas.
• 50% das ONGs e dos prove-
dores públicos funcionando sob 
o novo esquema de contratação 
baseado em desempenho com 
sistema alternativo de pagamen-
to (para as ONGs) e unidades de 
monitoramento/avaliação destes 
contratos  implementadas pela 
Funasa.
• 70% das equipes multidisci-
plinares prestando assistência 
integrada a saúde.
• 30% das novas contratações 
para AIS são mulheres indígenas.
• 50% dos distritos de saúde 
indígena evidenciam que os 
conselhos distritais têm acesso 
aos planos anuais de saúde e os 
aprovam.

ANO1-2:
Verificação de que os arranjos 
institucionais, as estruturas de 
gestão e os sistemas de apoio 
estão prontos para monitorar e 
gerenciar o desempenho.
ANO 2:
Revisão aprofundada dos proble-
mas de desempenho e sugestão 
de atividades corretivas.
ANO 3:
Informação influencia as deci-
sões sobre alocação do recurso.
Divulgação da informação do 
desempenho aos beneficiários.

Componente II - Saúde Indígena
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Resultados Intermediários Indicadores Subcomponente B.2 Uso do Monitoramento

Comunidades indígenas alvo 
mobilizadas em torno das 
questões de saúde mental e 
crescimento das crianças.

• Dados confiáveis sobre o esta-
do nutricional, alcoolismo e dro-
gas e suicídios estão disponíveis 
em 10 DSEI através do sistema 
de vigilância.
• Pelo menos 80% das crian-
ças com menos de 2 anos, nos 
distritos alvo, tem o seu peso de 
acordo com as normas específi-
cas do MS.
• 75% das comunidades indí-
genas alvo implementando inter-
venções que trate das questões 
de alcoolismo e suicídio;
• 30% dos distritos implementa-
rem atividades com as parteiras 
para integrar as práticas médicas 
modernas e tradicionais.

ANO1-2:
Dados de vigilância nutricional 
estão incorporados à estratégia 
de promoção e no crescimento 
das crianças.
ANO 3:
As melhores práticas sobre in-
tervenções na saúde mental for-
mam a base de uma estratégia e 
de um programa mais amplo.

Resultados Intermediários Indicadores Subcomponente B.3 Uso do Monitoramento

As comunidades indígenas 
são capazes de identificar e 
priorizar as necessidades de 
saúde, além de desenvolve-
rem e implementarem suas 
intervenções 

• Beneficiários de 80% das co-
munidades indígenas que rece-
beram financiamento atingiram 
os objetivos declarados e 50% 
consideram que os subprojetos 
contribuíram na melhoria dos 
problemas de saúde previamen-
te definidos.

ANO1-3:
Verificação da facilidade dos 
processos de solicitação/adjudi-
cação do financiamento, além 
da capacidade das comunidades 
em terem acesso ao recurso; 
identificação de problemas e 
mudança dos procedimentos se 
necessário.

Resultados Intermediários Indicadores Subcomponente B.4 Uso do Monitoramento

As comunidades quilombos 
alvo têm acesso a água 
e saneamento através de 
tecnologia apropriada e têm 
comportamento apropriado 
em higiene e prevenção de 
doenças.

• 75 % dos beneficiários alvo 
têm conhecimento da impor-
tância das atitudes e práticas 
sanitárias e ambientais como. 
prevenção e proteção da saúde
• 75% têm acesso aos serviços 
de abastecimento de água e de 
saneamento através de tecnolo-
gia apropriada.

ANO 1-2:
Verificação da adequação e 
sustentabilidade de tecnologias 
selecionadas que alimentam a 
estratégia geral sobre sustenta-
bilidade.
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O Ministério da Saúde está empenhado em monitorar e aprimorar o desempenho 
de todas as atividades sob sua responsabilidade, inclusive as relacionadas à vigilância 
em saúde e controle de doenças.

4.1 Supervisão
A supervisão tem por objetivo assegurar que os subprojetos sejam implementados 

de acordo com as diretrizes do projeto, bem como o alcance dos objetivos, metas e 
ações previstas.

É responsabilidade das Unidades de Gerência de Projeto (UGP) realizar, em tra-
balho articulado com as áreas técnicas da SVS e da Funasa, missões de supervisão a 
todos os subprojetos durante sua implementação. 

Os relatórios de supervisão proporcionarão informações que deverão ser regis-
tradas no SPIV. 

4.2 Monitoramento
Monitoramento significa o acompanhamento e a avaliação contínua dos proces-

sos de implementação das atividades em relação ao programado. 
O monitoramento tem por objetivos: 
• permitir que os gestores, agentes sociais envolvidos e beneficiários identifiquem
problemas em sua implementação; 

• subsidiar de forma contínua a tomada de decisões pelos gestores do projeto, 
permitindo que façam os ajustes operacionais necessários de forma rápida e 
imediata; e

• subsidiar de forma contínua as deliberações a respeito das diretrizes e procedi-
mentos gerais que regulam a implementação do projeto.

É responsabilidade das UGP acompanhar a correta alimentação, por parte das 
áreas técnicas envolvidas no projeto, do módulo do SPIV dedicado ao monitoramen-
to das atividades, com registro dos progressos feitos em sua implementação. 

O SPIV será capaz de fornecer informações úteis e suficientes sobre os progressos
dos subprojetos, que permitam:

• a identificação de problemas na implementação dos subprojetos (como, por
exemplo, o descumprimento de metas e diretrizes); e

• a intervenção e a tomada das medidas corretivas cabíveis pelas áreas técnicas 
executoras do projeto, sob solicitação das UGP. 

O SPIV deverá ser permanentemente alimentado com informações de:
• planejamento; 
• controle;
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• monitoramento;
• avaliação; e
• desempenho físico e financeiro.

 

4.3 Avaliação
A avaliação tem duplo objetivo: 
• analisar o desempenho do projeto e dos subprojetos por ele financiados em
termos da relevância, eficiência e efetividade de sua implementação; e

• verificar e analisar os resultados e os impactos das atividades financiadas pelo
projeto e do processo de implementação do mesmo em relação à situação inicial 
nas áreas de sua intervenção, identificando os efeitos (positivos ou não, previs-
tos ou não) por eles gerados junto a sua população. 

A avaliação do projeto envolve três etapas: 
• avaliação ex ante ou “perfil de entrada” para identificar a situação prevalecente
nas áreas de intervenção do projeto antes do início de sua implementação e, 
assim, servir como referência para as análises comparativas que permitirão, a 
posteriori, identificar e mensurar os resultados e os impactos da implementação
dos subprojetos financiados pelo projeto junto a sua população;

• avaliação de meio termo, a ser realizada na metade do período de implementa-
ção do projeto, com o objetivo de subsidiar a revisão de seus princípios, diretri-
zes, objetivos, metas e procedimentos; e

• avaliação final ou ex post para identificar e mensurar os resultados e efeitos
(positivos ou não, previstos ou não) da implementação das diversas atividades 
junto aos beneficiários. A avaliação ex post tem ainda o escopo de viabilizar 
a sistematização das experiências de modo a subsidiar a elaboração de novos 
programas e projetos. 

O processo de avaliação será realizado por consultores externos e independentes, 
ou por instituições de pesquisa, ou por uma agência de cooperação técnica. 

A UGP definirá, em tempo hábil, os termos de referência para a contratação desses
estudos, discriminando o tamanho das amostras (de tratamento e de testemunhas) 
e a metodologia. Os termos de referência para contratação dos estudos de avaliação 
serão previamente examinados pelo Banco Mundial. 

A avaliação dos resultados e impactos da implementação deverá enfatizar seus 
efeitos sobre as condições de saúde da população beneficiária; e os processos de orga-
nização comunitária e de capacitação institucional para a implementação e gestão de 
subprojetos comunitários, quando for o caso.
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4.3.1 Indicadores de desempenho, resultado e impacto 
Em virtude das áreas temáticas em que o projeto se focalizará, considerou-se a uti-

lização de um conjunto de indicadores tradicionais de resultados de subprojetos na 
área da promoção da saúde, que devem ser acompanhados e verificados pelas áreas
técnicas do projeto como parte do processo de avaliação. 

Todavia, considerou-se igualmente que o pequeno volume de investimentos e, 
por conseguinte, a pequena dimensão dos subprojetos incluídos no projeto deve tor-
nar difícil verificar impactos nesses indicadores em curto espaço de tempo.

Neste sentido, embora os indicadores tradicionais de resultados sejam mantidos 
como fonte de referência para verificação dos resultados e efeitos do projeto e serão
acompanhados pelas áreas técnicas do projeto, optou-se pela adoção de indicadores 
intermediários ou indicadores guias (isto é, indicadores que dão sinais sobre impactos 
futuros, mas cuja emergência pode ser retardada ou difícil de mensurar).

Neste manual, os indicadores escolhidos para o projeto são apresentados nos vo-
lumes 2 e 3, especificamente para os componentes e, quando aplicável, para os sub-
componentes.

4.3.1.1 Componente A
A fim de se qualificar para receber as transferências do Teto Financeiro de Vigi-

lância em Saúde (TFVS), os estados e municípios pactuaram com o Ministério da 
Saúde no sentido de estabelecer metas para alguns indicadores selecionados e relatar, 
periodicamente, a situação relativa a tais indicadores.

As fontes de informação para levantamento de todos esses indicadores estão de-
vidamente estabelecidas. Muitos dos indicadores selecionados para o Vigisus II são 
idênticos aos acordados nos pactos celebrados, de modo que muito do que terá que 
ser objeto de monitoramento e avaliação de desempenho no projeto é intrinsecamen-
te relacionado ao processo de monitoramento e avaliação estabelecido pelo próprio 
Governo Federal para as três esferas de governo. O aprimoramento das informações 
sobre doenças, bem como a qualidade dos indicadores de desempenho são parte es-
sencial do projeto, e essa melhoria deve ser observada à medida que os investimentos 
previstos sejam feitos. 

Os indicadores que não sejam parte da pactuação federal/estadual/municipal são 
relacionados ao estabelecimento de uma estrutura de vigilância ou a atividades de 
treinamento. 

O desenvolvimento de estruturas de vigilância no nível estadual é fundamental 
tanto para o projeto como para o sistema nacional de vigilância, devendo ser avaliado 
durante a supervisão pela equipe da SVS, assim como a estrutura municipal deverá 
também ser avaliada pelas equipes estaduais de vigilância em saúde.
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Todos os indicadores relacionados ao Componente A, assim como as respectivas 
fontes, são apresentados no volume 2 deste manual.

4.3.1.2 Componente B
O componente de saúde indígena apoiará o estabelecimento de um sistema de 

monitoramento com base em resultados, a fim de complementar os novos papéis,
mecanismos de alocação de recursos e arranjo gerencial. 

O fortalecimento da capacidade de monitoramento focalizará os níveis regionais 
e sub-regionais a serem agregados pela Funasa, uma vez que a avaliação será de com-
petência do nível central. O sistema acompanhará tanto a implementação (insumos, 
atividades e produtos) como os resultados (intermediários, finais e os respectivos
impactos).

Avaliações, incluindo uma coleta de dados de linha de base e análise, deverão ser 
feitas nas áreas de nutrição, saúde mental, práticas de medicina tradicional, funcio-
namento de conselhos locais. Os fornecedores/provedores de serviços remunerados 
pela Funasa também terão seu desempenho avaliado.

4.3.2 Papel das UGP nas atividades de monitoramento e avaliação (M&A)
As UGP terão, conforme descrito no volume 4, um grupo encarregado das ativi-

dades de monitoramento e avaliação. 
Competirá às UGP, tanto na implementação centralizada como na descentraliza-

da, acompanhar a alimentação do SPIV, pelas áreas técnicas do projeto, viabilizando 
o acompanhamento da evolução dos indicadores inerentes às atividades de monito-
ramento e avaliação do projeto, bem como subsidiando as respectivas áreas na elabo-
ração dos relatórios periódicos.
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5.1 Fluxo geral de recursos e documentos
Os diferentes mecanismos de implementação concebidos para o Vigisus II de-

mandam, também, uma multiplicidade de sistemas de desembolso, conforme a se-
guir esquematizado:
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5.2 Desembolsos para o subcomponente A.4 
O financiamento do Banco Mundial será associado à transferência federal  – Teto

Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS) para o financiamento de subprojetos esta-
duais e municipais de vigilância em saúde. 

O TFVS é o principal canal federal para o financiamento do Programa Nacional
de Epidemiologia e Controle de Doenças do Governo Federal nos estados e municípios.

O TFVS é diretamente transferido do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da 
Saúde para contas bancárias comuns (conhecidas como fundo municipal de saúde e 
fundo estadual de saúde), em cada um dos estados e municípios participantes. 

Os recursos do empréstimo representarão 84% dos custos de bens, obras e serviços 
necessários à implementação dos subprojetos.

Os desembolsos dos recursos do empréstimo serão feitos como antecipações, contra 
a apresentação de Statement of Transfers (SOT) declarações de transferências – rela-
tivamente a despesas a serem incorridas.

Os estados e municípios participantes farão constar dos subprojetos um instru-
mento de planejamento especificando as atividades e os correspondentes custos es-
timados, dentro das linhas de ação pré-definidas. Um encontro de contas será feito a
fim de comparar custos estimados e praticados. Os montantes a serem desembolsa-
dos serão determinados com base no fluxo de caixa necessário à implementação das
atividades, considerado o custo de cada ação.

Os estados e municípios prestarão contas à UGP/SVS, mediante relatórios ge-
rados a partir do SPIV, que incorporará um modelo de relatório de gerenciamento 
financeiro (FMR), do qual constarão os gastos efetivos detalhados por custos de itens
elegíveis, cruzando-os com as transferências efetivadas via SOT.

Esses relatórios serão quadrimestrais e deverão apresentar: (I) os números para o 
quadrimestre, (II) o acumulado anual e (III) o acumulado para o projeto, permitindo 
a comparação cumulativa dos valores transferidos via SOT e efetivamente gastos.

A UGP/SVS será responsável por consolidar todos os relatórios recebidos dos es-
tados e municípios num único relatório a ser encaminhado ao Banco Mundial, re-
latório este que também servirá à auditoria para fins de reconciliação anual entre os
montantes transferidos e os efetivamente gastos.
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5.3 Desembolso para outras partes do projeto
Nos demais subcomponentes, o desembolso seguirá as rotinas normas de decla-

ração de gastos (SOE).
A STN fará adiantamentos à SVS/MS e à Funasa com base nos gastos previstos 

nos respectivos Planos Operativos Anuais, nos percentuais de financiamento do em-
préstimo para as categorias de desembolso. 

À medida que os gastos sejam efetuados, serão eles informados e as UGP elabora-
rão e encaminharão as declarações de gastos para fins de saque junto à conta especial
e solicitações de recomposição dessa conta, com saques da conta do empréstimo.
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O Vigisus II terá como principal ferramenta de apoio às funções gerenciais descri-
tas no item anterior um sistema de informações totalmente informatizado capaz de 
orientar e registrar todas as fases da execução.

O SPIV tem como principal objeto o controle do Planejamento e Execução de 
todas as atividades a serem implementadas pelo projeto. Constitui-se na ferramenta 
adotada para planejamento, gestão e monitoramento, inclusive a elaboração de rela-
tórios diversos, a exemplo dos relatórios financeiros do projeto  – Financial Monito-
ring Reports – FMR). 

Desde a primeira fase do Vigisus, o sistema foi concebido tendo como plataforma 
de desenvolvimento o software Delphi, e como banco de dados o SQL Server 2000. 
Prevê-se no futuro a migração da atual ferramenta de desenvolvimento para a lin-
guagem Java, na perspectiva de atualização tecnológica, que possibilite um melhor 
desempenho para o usuário. 

O acesso ao sistema será on-line, e o controle do banco de dados e das aplicações 
ficará a cargo da Coordenação de Informática do projeto, localizada na Unidade de
Gerência do Projeto (UGP/SVS).

6.1 Uso obrigatório para  

todos os níveis da implementação
O sistema é adotado pela UGP/SVS e pela UGP/Funasa, sendo, também, de uso 

obrigatório para todos os executores e beneficiários do Componente A, subcompo-
nente A.4, seja estado ou município, assim como para todos os executores do Com-
ponente B, ou seja, coordenações regionais da Funasa (Core) e distritos sanitários 
especiais indígenas (DSEIs).

Logo, a ferramenta informatizada deverá cumprir o seu papel de ser a principal 
fonte de dados e informações para os gestores do projeto. 

6.2 Módulos do SPIV
O sistema será concebido em módulos, conforme detalhamento a seguir:
Módulo I - É o módulo de planejamento. Os Planos Operativos Anuais do Projeto 

(POA), aprovados pelo Banco Mundial, foram informatizados e passaram a ser o ins-
trumento de planejamento dos Componentes A, subcomponentes 1, 2 e 3, do Com-
ponente B e do Componente C do projeto.

Com a informatização dos planos operativos, a equipe de nível central pode agru-
par as informações de planejamento com a periodicidade que cada tipo de relatório 
ou com a conveniência que se apresentar, gerando:
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• programação anual, 
• programação semestral, 
• programação trimestral e 
• todas as reprogramações, ficando um histórico das programações originais ela-
boradas.

Módulo II - Módulo de registro e acompanhamento físico e financeiro do sub-
componente A.4 – Fortalecimento institucional da capacidade de gestão em vigilância 
em saúde nos estados e municípios elegíveis.

Os planos serão elaborados pelos estados e municípios elegíveis, e, uma vez apro-
vados, serão inseridos no sistema.

Módulo III - É o módulo de gestão das ações do projeto e terá os seguintes usuários:
• UGP/SVS, 
• UGP/Funasa e
• estados e municípios beneficiários do projeto.

As ações sob responsabilidade executiva das UGP, mesmo quando efetivadas 
através das agências especializadas sob acordos de cooperação, também serão objeto 
deste módulo. As demandas serão encaminhadas pelas áreas responsáveis pelos com-
ponentes e subcomponentes, mediante solicitações informatizadas sujeitas a senha 
de autorização digital. Isso permitirá a implementação e o acompanhamento da ação 
desde o planejamento até a execução.

Quanto ao subcomponente A.4, os estados e municípios deverão inserir no siste-
ma as informações sobre as ações previstas no Planvigi, tais como:

• contratação de serviços, 
• aquisição de bens, 
• seleção de consultores e
• recebimento de produtos/serviços e o respectivo pagamento. 

A nova versão do sistema também trabalhará com os procedimentos de aquisições 
e contratação de serviços utilizando a Lei Nacional de Licitações e os procedimentos 
de seleção de consultores do Banco Mundial.

Tanto na execução de nível central como na execução descentralizada será permi-
tido a determinados interessados externos, como o Banco Mundial e a Seain/MPOG, 
entre outros, acessarem o sistema para obter informações do projeto em tempo real.

Módulo IV - É de uso exclusivo das UGP. Tem por finalidade o controle da exe-
cução dos recursos do projeto, em termos de disponibilização de recursos para os 
órgãos executores, para os três componentes do projeto.

Módulo V - É utilizado para o acompanhamento e monitoramento das ações de-
senvolvidas pelos diversos órgãos executores do projeto. 
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O monitoramento tem como linha de base o Plano Operativo do projeto e os in-
dicadores definidos para cada um dos subcomponentes do projeto.

Módulo VI - É o módulo destinado à consulta de qualquer ação desenvolvida 
pelo projeto e também é o módulo de relatórios gerenciais. 

6.3 Manual específico de uso do SPIV
A UGP/SVS elaborará e divulgará manual específico de uso do SPIV, contendo as

instruções necessárias para a operacionalização dos diversos módulos.
Os usuários e operadores do sistema, respeitadas as respectivas competências, serão 

capacitados nos treinamentos que serão realizados sob responsabilidade da UGP/SVS. 



BRASIL. Lei n.º 8.080 de 19 de setembro de 1990: Lei Orgânica da Saúde.  
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 set. 1990.
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“Acordo de Implementação com Entidade Exe-
cutora” significa qualquer dos acordos referidos 
na Seção 3.01 (e) do Acordo de Empréstimo;

“Implementation Entity Agreement” means any 
of the agreements referred to in Section 3.01 (e) 
of the Vigisus 2 Loan Agreement;

“Acordo de Implementação com Comunidade 
Indígena” significa qualquer dos acordos refe-
ridos na Seção 3.01 (f) (i) (A) (I) do Acordo de 
Empréstimo;

“Indigenous Community Grant Agreement” 
means any of the agreements referred to in 
Section 3.01 (f) (i) (A) (I) of the Vigisus 2 Loan 
Agreement;

“Acordo de Implementação de Subprojeto de 
Vigilância” significa qualquer dos acordos refe-
ridos na Seção 3.01 (c) do Acordo de Emprés-
timo;

“Surveillance Subproject Implementation Agre-
ement” means any of the agreements referred 
to in Section 3.01 (c) of the Vigisus 2 Loan 
Agreement;

“Acordo de Implementação de Subprojeto de 
Água e Saneamento” significa qualquer acordo 
referido na Seção 3.01 (f) (i) (A) (II) do Acordo 
de Empréstimo;

“Water and Sanitation Subproject Agreement” 
means any of the agreements referred to in 
Section 3.01 (f) (i) (A) (II) of the Vigisus 2 Loan 
Agreement;

“Acordo Funasa” significa o acordo referido na 
Seção 3.01 (f) do Acordo de Empréstimo;

“Funasa Agreement” means the agreement 
referred to in Section 3.01 (f) of the Vigisus 2 
Loan Agreement;

“Ano Fiscal” significa o ano que começa em 1º 
de janeiro;

“Fiscal Year” means the Borrower’s fiscal year 
which commences January 1;

“CI de Bens” significa os bens especificados 
no Acordo de Implementação de Subprojeto 
de Vigilância a serem adquiridos segundo os 
procedimentos de concorrência internacional 
referidos na Tabela 4, Seção I, Componente B.1 
do Acordo de Empréstimo;

“ICB Goods” means the goods specified in the 
Surveillance Subproject Implementation Agree-
ment for procurement following the internatio-
nal competitive bidding procedures referred to 
in Schedule 4, Section I, Component B.1 of the 
Vigisus 2 Loan Agreement;

“Comunidade Indígena” significa uma organi-
zação comunitária legalmente estabelecida dos 
Povos Indígenas ou OSC atuando em seu nome;

“Indigenous Community” means a legally 
established community-based organization of 
Indigenous Peoples or OSC acting on its behalf;

“Consultoria SBQC” significa os consultores 
especificados para contratação no Acordo de 
Execução do Subprojeto de Vigilância, segundo 
os procedimentos de seleção baseados no custo 
e qualidade referidos na Tabela 4, Seção IV, 
Componente B.1 do Acordo de Empréstimo;

“QCBS Consultants” means the consultants 
specified in the Surveillance Subproject Imple-
mentation Agreement for contracting following 
the quality and cost-based selection procedures 
referred to in Schedule 4, Section IV, Compo-
nent B.1 of the Vigisus 2 Loan Agreement;

“Conta Especial” significa a conta referida na 
Seção 2.02 (b) do Acordo de Empréstimo;

“Special Account” means the account referred 
to in Section 2.02 (b) of the Vigisus 2 Loan 
Agreement;

“Diário Oficial” significa a publicação oficial; “Official Gazette” means the Borrower’s official 
gazette;

Português English
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“Entidade Executora” significa um órgão de 
educação governamental, universidade, centro 
de pesquisa, centro de excelência, laboratório, 
OSC, fundação, associação ou outra entidade, 
com a sua personalidade jurídica própria que 
satisfaça os critérios e outras exigências estabe-
lecidas no Manual Operativo para executar um 
Subprojeto de Pesquisa ou um Subprojeto de 
Treinamento e Capacitação;

“Implementation Entity” means a governmental 
education agency, university, research center, 
center of excellence, laboratory, OSC, founda-
tion, association or other entity, with its own 
legal personality, which meets the criteria and 
other requirements set forth in the Operational 
Manual to carry out a Research Subproject or a 
Training and Capacity Building Subproject;

“Estado Elegível Grupo 3” ou “Município Elegí-
vel Grupo 3” significa um estado ou município 
Elegível classificado pelo MS como sendo de 
alto risco em relação ao não cumprimento das 
exigências de licitação para um Subprojeto de 
Vigilância;

“Group 3 Eligible State” or “Group 3 Eligible 
Municipality” means an Eligible State or Eligible 
Municipality rated by MOH as posing a high 
risk of non-compliance with the procurement 
requirements of a Surveillance Subproject;

“Estado Elegível” significa qualquer estado 
elegível a participar nas partes A.4 ou B.4 do 
Projeto, de acordo com as exigências do Manual 
Operativo;

“Eligible State” means any of the states eligible 
for participating in Parts A.4 or B.4 of the Pro-
ject in accordance with the requirements of the 
Operational Manual;

“Fornecedor” é a expressão pela qual se designa 
a empresa ou o consórcio vencedor da licitação, 
responsável pelo cumprimento das obrigações 
que lhe são atribuídas no contrato, entre as 
quais incluem-se as relativas ao fornecimento 
dos Bens e Serviços;

“Supplier” is ther term that indicates the winner 
company or association of companies, respon-
sible for carrying out all duties of the contract, 
including the supply of Goods and Services;

“Funasa” significa Fundação Nacional de Saúde, 
criada por autorização expressa na Lei nº 8.029, 
de 12.04.90, e alterada pelo Decreto nº 4.727, 
de 09 de junho de 2003;

“Funasa” means Fundação Nacional de Saúde, 
the Borrower’s National Health Foundation, 
established pursuant to the Borrower’s Decree 
(Decreto) n° 100 dated April 16, 1991 as modi-
fied by Decree 3.450 dated May 9, 2000;

“Fundo do MS” significa Fundo Nacional de 
Saúde que funciona de acordo com o Decreto 
nº. 3.964, de 10 de outubro de 2001;

“MOH’s Fund” means Fundo Nacional de 
Saúde, the fund operating in accordance with 
the Borrower’s Decree n° 3964 of October 10, 
2001;

“Indicadores de Desempenho” significa o 
conjunto de indicadores estabelecido para o 
projeto; 

“Performance Indicators” means the indicators 
set forth in a letter from the Borrower to the 
Bank;

“Lei de Licitações” significa a seguinte legisla-
ção: Lei nº 8.666, publicada no DOU de 21 de 
junho de 1993 e aditada, até a data do Acordo 
de Empréstimo, pela Lei nº 10.191, de 14 de 
fevereiro de 2001; Decreto nº 3.555, de 8 de 
agosto de 2000, e Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002;

“Procurement Law” means the Borrower’s 
following procurement laws: Law No. 8666 pu-
blished in the Official Gazette on June 21, 1993, 
as amended to the date of the Vigisus 2 Loan 
Agreement, Law 10191 of February 14, 2001, 
and Law 10520 of July 17, 2002;

Português English
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“Manual Operativo” significa o manual referido 
na Seção 3.03 do Acordo de Empréstimo;

“Operational Manual” means the manual re-
ferred to in Section 3.03 of the VIGISUS 2 Loan 
Agreement;

“MS” significa Ministério da Saúde do  
Mutuário;

“MOH” means Ministério da Saúde, the 
Borrower’s Ministry of Health;

“Municípios Elegíveis” significa qualquer mu-
nicípio elegível a participar nas partes A.4 ou 
B.4 do projeto, de acordo com as exigências do 
Manual Operativo; 

“Eligible Municipality” means any of the muni-
cipalities eligible for participating in Parts A.4 
or B.4 of the project in accordance with the 
requirements of the Operational Manual;

“OSC” significa organização da sociedade civil 
funcionando no país com personalidade jurídica 
dada segundo a legislação;

“OSC” means a civil society organization ope-
rating in the Borrower’s territory with juridical 
personality granted in accordance with the 
Borrower’s laws;

“Plano de Ação para os povos indígenas ou qui-
lombolas” significa o plano para beneficiar os 
povos indígenas e os quilombolas sob o projeto 
como estabelecido no documento fornecido 
pelo MS ao Banco;

“Indigenous Peoples and Quilombolas Action 
Plan” means the Borrower’s plan for benefiting 
indigenous peoples and Quilombolas under the 
Project as set forth in the document furnished 
by MOH to the Bank 

“Plano de Vigilância em Saúde (Planvigi)” signi-
fica um plano para o fortalecimento do sistema 
de vigilância em saúde pública e controle de 
doenças transmissíveis e não-transmissíveis, de 
saúde ambiental e de análise de situação em 
saúde, proposto por um estado ou município 
elegível e aprovado pelo MS de acordo com as 
provisões do Manual Operativo;

“Surveillance Development Plan (Planvigi)” 
means a plan for the strengthening of the 
public health surveillance and disease control 
system for communicable and non-communi-
cable diseases, environmental health and health 
situation analysis proposed by an eligible state 
or an eligible municipality and approved by 
MOH in accordance with the provisions of the 
operational manual;

“Plano de Manejo Ambiental” significa um 
plano de manejo ambiental do MS estabelecido 
no documento fornecido pelo mutuário;

“Environmental Management Plan” means 
MOH’s environmental management plan for the 
project set forth in the document furnished by 
the Borrower;

“Povos Indígenas” significa os povos indígenas 
reconhecidos como tal pela Fundação Nacional 
do Índio, criada pelo Decreto n° 564, de 8 de ju-
nho de 1992, como elegível a se beneficiar com 
a proteção constitucional e outras proteções 
legais como povos indígenas; 

“Indigenous Peoples” means the indigenous 
peoples recognized as such by the Borrower’s 
Fundação Nacional do Indio, the National Indian 
Foundation established by the Borrower’s De-
cree No. 564, dated June 8, 1992, as eligible to 
benefit from the constitutional and other legal 
protection as indigenous peoples; 

“Programa de Controle de Epidemias e de 
Doenças” significa um programa de controle de 
epidemias e doenças estabelecido na Portaria n° 
1399, de 15 de dezembro de 1999, que é parte 
do programa;

“Epidemiology and Disease Control Program” 
means the Borrower’s program for epidemio-
logy and disease control set forth in Portaria n° 
1399 of December 15, 1999 which is part of 
the Program;

Português English



Volume 1

Manual Operativo VIGISUS II

Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

63

“Quilombolas” significam as comunidades de 
descendentes de africanos referidos no Artigo 
68 das Disposições Transitórias da Constituição;

“Quilombolas” means the communities of 
African descent referred to in Article 68 of the 
Transitory Provisions of the Borrower’s Consti-
tution;

“Relatório de Monitoramento Financeiro” 
significa cada relatório individual elaborado 
de acordo com a Seção 4.02 do Acordo de 
Empréstimo;

“Financial Monitoring Report” or “FMR” means 
each report prepared in accordance with Section 
4.02 of the Vigisus 2 Loan Agreement;

“SPIV” significa o Sistema de Planejamento e 
Informação do Vigisus;

“SPIV” means the planning, financial and moni-
toring management system of the project;

“Subprojeto Básico de Vigilância” significa uma 
segunda fase do Subprojeto de Vigilância a ser 
realizado por um estado ou município elegível 
que tenha sido classificado com desempenho 
regular na revisão referida na Seção 3.04 (c) 
(II) (A) do Acordo de Empréstimo, segundo as 
provisões do Acordo de Empréstimo e os termos 
de um acordo de implementação revisado, caso 
necessário, para o Subprojeto de Vigilância;

“Base Surveillance Subproject” means a Second 
Phase Surveillance Subproject to be carried out 
by an eligible state or an eligible municipality 
which ranked as regular performer in the review 
referred to in Section 3.04 (c) (II) (A) of the Vigi-
sus 2 Loan Agreement, in accordance with the 
provisions of the Vigisus 2 Loan Agreement and 
the terms of a revised, if needed, Surveillance 
Subproject implementation Agreement;

“Subprojeto Comunidade Indígena” significa 
um subprojeto a ser executado por uma Co-
munidade Indígena sob o Componente B.3  do 
projeto, composto por atividades desenhadas 
para melhorar a saúde de tal comunidade, cujo 
subprojeto seja elegível ao financiamento com 
recursos do empréstimo, segundo os critérios 
e outras exigências estabelecidas no Manual 
Operativo;

“Indigenous Community Subproject” means a 
subproject to be carried out by an Indigenous 
Community under component B.3 of the project 
and consisting of activities designed to improve 
the health of such community, which subproject 
is eligible for financing out of the proceeds of 
the Loan in accordance with the procedures and 
other requirements set forth in the Operational 
Manual;

“Subprojeto de Capacitação e Treinamento em 
Análise de Situação de Saúde” significa um 
Subprojeto de Oferta, composto por atividades 
listadas nas partes A.3 (a) e (b) do projeto, cujo 
subprojeto seja elegível ao financiamento com 
recursos do Empréstimo, segundo os critérios 
e outras exigências estabelecidas no Manual 
Operativo;

“Health Situation Analysis Training and Capacity 
Building Subproject” means a Demand Subpro-
ject Driven or Supply Driven Subproject consis-
ting of training and capacity building activities 
related to the subjects listed in parts A.3 (a) and 
(b) of the project, which subproject is eligible 
for financing out of the proceeds of the Loan in 
accordance with the criteria and other require-
ments set forth in the Operational Manual;
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“Subprojeto de Capacitação e Treinamento em 
Saúde Ambiental” significa um subprojeto de 
Oferta composto por atividades de treinamen-
to e capacitação relativas aos tópicos listados 
nas partes A.2 (a), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) do 
projeto, cujo subprojeto for elegível ao financia-
mento com os recursos do Empréstimo, segun-
do os critérios e outras exigências estabelecidas 
no Manual Operativo;

“Environmental Health Training and Capacity 
Building Subproject” means a Supply Driven 
Subproject consisting of training and capacity 
building activities related to the subjects listed 
in parts A.2 (a), (c), (d), (f), (g), (h) and (i) of the 
project, which subproject is eligible for financing 
out of the proceeds of the Loan in accordance 
with the criteria and other requirements set 
forth in the Operational Manual;

“Subprojeto de Capacitação e Treinamento para 
Controle de Doenças Transmissíveis” significa 
um Subprojeto de Oferta, composto por ativi-
dades de treinamento e de capacitação relativas 
aos tópicos listados nas partes A.1 (b), (c), (e) 
e (f) do projeto, cujo subprojeto for elegível a 
financiamento com recursos do Empréstimo, 
segundo os critérios e outras exigências estabe-
lecidas no Manual Operativo;

“Communicable Disease Control Training and 
Capacity Building Subproject” means a Demand 
Driven Subproject or Supply Driven Subproject 
consisting of training and capacity building 
activities related to the subjects listed in parts 
A.1 (b), (c), (e) and (f) of the project, which 
subproject is eligible for financing out of the 
proceeds of the Loan in accordance with the 
criteria and other requirements set forth in the 
Operational Manual;

“Subprojeto de Demanda” significa um sub-
projeto a ser realizado por um órgão executor 
selecionado pelo MS de acordo com os procedi-
mentos de seleção competitiva estabelecidos no 
Manual Operativo;

“Demand Driven Subproject” means a sub-
project to be carried by an implementation 
entity selected by MOH in accordance with the 
competitive selection procedures set forth in the 
Operational Manual;

“Subprojeto de Desenvolvimento Institucional 
em Vigilância em Saúde” ou “Subprojeto de 
Vigilância” significa um subprojeto consistindo 
na implementação de um Plano de Vigilância 
em Saúde (Planvigi), além de um conjunto 
de atividades do Programa de Controle de 
Epidemias e Doenças, sob o componente A.4 
do projeto, como um Subprojeto de Vigilância 
Primeira Etapa e um Subprojeto de Vigilância 
Segunda Etapa, de acordo com as condições do 
Acordo de Empréstimo e os termos do Acordo 
de Implementação de Subprojeto de Vigilância;

“Health Surveillance Institutional Development 
Subproject” or “Surveillance Subproject” means 
a subproject consisting of implementation 
of a Surveillance Development Plan (Planvigi) 
and a set of activities of the Epidemiology and 
Disease Control Program to be carried out by an 
Eligible State or/and Eligible Municipality under 
Component A.4 of the project, as a First Phase 
Surveillance Subproject and a Second Phase 
Surveillance Subproject, in accordance with the 
provisions of the Vigisus 2 Loan Agreement and 
the terms of the Surveillance Subproject Imple-
mentation Agreement;

“Subprojeto Orientado por Oferta” significa 
um subprojeto a ser executado por um órgão 
executor selecionado, devido à natureza estra-
tégica do subprojeto, segundo o conjunto de 
procedimentos não competitivos estabelecidos 
no Manual Operativo;

“Supply Driven Subproject” means a subproject 
to be carried out by an implementation entity 
selected, due to the strategic nature of the sub-
project, in accordance with the non-competitive 
procedures set forth in the Operational Manual;
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“Subprojeto de Pesquisa em Saúde Ambiental” 
significa um subprojeto, de demanda ou de 
oferta, composto por quaisquer das atividades 
de pesquisa relativas aos tópicos listados nas 
partes A.2 (b) (d) e (f) do projeto, cujo subproje-
to for elegível ao financiamento com os recursos 
do empréstimo, segundo os critérios e outras 
exigências estabelecidas no Manual Operativo;

“Environmental Health Research Subproject” 
means a demand driven subproject or a supply 
driven subproject consisting of any of research 
activities related to the subjects listed in parts 
A.2 (b) (d) and (f) of the project, which subpro-
ject is eligible for financing out of the proceeds 
of the Loan in accordance with the criteria and 
other requirements set forth in the Operational 
Manual;

“Subprojeto de Pesquisa na Análise de Situação 
de Saúde” significa um subprojeto, de demanda 
ou de oferta, composto por atividades de pes-
quisa listadas nas partes A.3 (a) e (b) do projeto, 
cujo subprojeto seja elegível ao financiamento 
com recursos do empréstimo, segundo os crité-
rios e outras exigências estabelecidas no Manual 
Operativo;

“Health Situation Analysis Research Subpro-
ject” means a demand driven subproject or 
supply driven subproject consisting of research 
activities related to the subjects listed in parts 
A.3 (a) and (b) of the project, which subproject 
is eligible for financing out of the proceeds of 
the Loan in accordance with the criteria and 
other requirements set forth in the Operational 
Manual;

“Subprojeto de Pesquisa para Controle de 
Doenças Transmissíveis” significa um subprojeto, 
de demanda ou oferta, composto por ativida-
des de pesquisas relativas aos tópicos listados 
nas partes A.1 (c), (d), (f) e (g) do projeto, cujo 
subprojeto for elegível a financiamento com 
recursos do empréstimo, segundo os critérios 
e outras exigências estabelecidas no Manual 
Operativo;

“Communicable Disease Control Research Sub-
project” means a demand driven subproject or 
supply driven subproject consisting of research 
activities related to the subjects listed in parts 
A.1 (c), (d), (f) and (g) of the project, which 
subproject is eligible for financing out of the 
proceeds of the Loan in accordance with the 
criteria and other requirements set forth in the 
Operational Manual;

“Subprojeto de Pesquisa” significa, coletivamen-
te, os Subprojetos de Pesquisa para Controle 
de Doenças Transmissíveis, os Subprojetos de 
Pesquisa em Saúde Ambiental e os Subprojetos 
de Análise de Situação de Saúde;

“Research Subprojects” means collectively 
the Communicable Disease Control Research 
Subprojects, the Environmental Health Research 
Subprojects, and the Health Situation Analysis 
Research Subprojects; 

“Subprojeto de Treinamento e Capacitação” 
significa, coletivamente, os Subprojetos de Trei-
namento e Capacitação para o Controle de Do-
enças Transmissíveis, Subprojetos de Treinamen-
to e Capacitação em Saúde Ambiental, além dos 
Subprojetos de Treinamento e Capacitação em 
Análise de Situação de Saúde;

“Training and Capacity Building Subproject” 
means collectively the Communicable Disease 
Control Training and Capacity Building Subpro-
jects, the Environmental Health Training and 
Capacity Building Subprojects, and the Health 
Situation Analysis Training and Capacity Building 
Subprojects;
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“Subprojeto de Vigilância de Emergência” signi-
fica um Subprojeto de Vigilância Segunda Etapa 
a ser realizado por um Estado ou Município 
Elegível que esteja classificado como deficiente 
na revisão referida na Seção 3.04 (c) (ii) (A) do
Acordo de Empréstimo, segundo as provisões 
desse Acordo e os termos de um acordo de im-
plementação revisado para o Subprojeto de Vi-
gilância que reflita as modificações ou reduções 
no financiamento relacionados ao Subprojeto 
de Vigilância Primeira Etapa;

“Emergency Surveillance Subproject” means 
a Second Phase Surveillance Subproject to be 
carried out by an Eligible State or an Eligible 
Municipality which ranked as a deficient per-
former in the review referred to in Section 3.04 
(c) (ii) (A) of the VIGISUS 2 Loan Agreement, 
in accordance with the terms of the VIGISUS 2 
Loan Agreement and the terms of a revised Sur-
veillance Subproject Implementation Agreement 
to reflect modifications or reductions in finan-
cing with respect to the First Phase Surveillance 
Subproject;

“Subprojeto de Vigilância de Primeira Etapa” 
significa a porção do Subprojeto de Vigilância a 
ser realizado durante os primeiros 24 meses do 
período de implementação;

“First Phase Surveillance Subproject” means 
the portion of the Surveillance Subproject to 
be carried out during the first 24 months of its 
implementation period;

“Subprojeto-Bônus de Vigilância” significa um 
Subprojeto de Vigilância Segunda Etapa a ser 
realizado por um estado ou município elegível 
cujo desempenho esteja classificado como bom 
na avaliação referida na Seção 3.04 (c) (ii) (A) do 
acordo de Empréstimo, segundo as provisões 
desse Acordo e os termos de um acordo de 
implementação revisado para o Subprojeto de 
Vigilância para refletir os aditivos no financia-
mento relacionados ao Subprojeto de Vigilância 
Primeira Etapa; 

“Bonus Surveillance Subproject” means a Se-
cond Phase Surveillance Subproject to be carried 
out by an eligible state or an eligible municipa-
lity who ranked as high performer in the review 
referred to in Section 3.04 (c) (ii) (A) of the 
Vigisus 2 Loan Agreement, in accordance with 
the provisions of the Vigisus 2 Loan Agreement 
and the terms of a revised Surveillance Sub-
project Implementation Agreement to reflect 
additions in financing with respect to the First 
Phase Surveillance Subproject;

“Subprojeto de Água e Saneamento” significa 
um subprojeto a ser executado por um estado 
ou por um município e outros elegíveis, em 
benefício de Quilombolas sob o componente 
B.4 do projeto, cujo subprojeto seja elegível ao 
financiamento com os recursos do empréstimo, 
de acordo com os critérios e outras exigências 
estabelecidas no Manual Operativo;

“Water and Sanitation Subproject” means a 
subproject to be carried out by an OSC, an 
eligible state or an eligible municipality, for the 
benefit of Quilombolas under componente B.4 
of the project, which subproject is eligible for 
financing out the proceeds of the loan in accor-
dance with the criteria and other requirements 
set forth in the Operational Manual;

“Subprojeto de Vigilância Segunda Etapa” 
significa a porção do Subprojeto de Vigilância a 
ser executada durante os 24 meses do segundo 
período de implementação;

“Second Phase Surveillance Subproject” means 
the portion of the Surveillance Subproject to be 
carried out during the second 24 months of its 
implementation period;

“SUS” significa Sistema Único de Saúde que 
integra os sistemas de atendimento em saúde 
federal, estadual e municipal referidos no Artigo 
118, parágrafo 1 e Artigo 200 da Constituição 
Federal;

“SUS” means Sistema Único de Saúde, the 
Borrower’s health system integrating federal, 
state and municipal delivery systems referred to 
in Article 198 paragraph 1 and Article 200 of 
the Borrower’s Constitution;
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“SVS” significa a Secretaria de Vigilância em 
Saúde dentro do Ministério da Saúde;

“SVS” means the Borrower’s Secretariat for 
Health Surveillance within MOH;

“Transferências para o Subprojeto de Vigilância” 
significa, coletivamente, as transferências para 
Subprojeto de Vigilância Primeira Etapa e para 
Subprojeto de Vigilância Segunda Etapa;

“Surveillance Subproject Transfers” means 
collectively First Phase Surveillance Subproject 
transfers and Second Phase Surveillance Subpro-
ject transfers;

“Transferências para Subprojeto de Vigilância de 
Primeira Etapa” e “Transferências para Subpro-
jeto de Vigilância de Segunda Etapa” significam 
o montante transferido através do Fundo do MS 
para o fundo do estado ou do município ele-
gível como adiantamento para cobrir os custos 
com bens, obras, serviços, custo incremental 
e não incremental de operação exigido para a 
implementação do Subprojeto de Vigilância;

“First Phase Surveillance Subproject Transfers” 
and “Second Phase Surveillance Subproject 
Transfers” means the amount transferred by the 
Borrower through the MOH’s Fund to an eligi-
ble state’s or an eligible municipality’s fund as 
an advance to cover the costs of goods, works, 
services, incremental operating costs and non-
incremental operating costs required for the 
implementation of the Surveillance Subproject;

“UGP/Funasa” significa a unidade referida na 
Seção 3.01 (b) (ii) do Acordo de Empréstimo;

“FUNASA PCU” means the unit referred to 
in Section 3.01 (b) (ii) of the Vigisus 2 Loan 
Agreement;

“UGP/SVS” significa a unidade referida na Seção 
3.01 (b) (i) do Acordo de Empréstimo.

“SVS PCU” means the unit referred to in Section 
3.01 (b) (i) of the Vigisus 2 Loan Agreement.
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