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palavra 
do Ministro Foi com muita honra que recebi, da Presidenta 

Dilma Rousseff, o grande desafio de contribuir 
para a construção coletiva e permanente do 

nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Tenho con-
vicção de que a tarefa, a mim delegada, de dar con-
tinuidade aos projetos desenvolvidos na gestão do 
Presidente Lula e, ao mesmo tempo, de aperfeiçoar 
e criar novas ações em benefício da sociedade bra-
sileira, requer clareza de propósitos, capacidade de 
gestão e sentimento de urgência.

Grande parte deste caminho de desafios e supe-
ração de limites passa pelo Congresso Nacional e 
pela participação dos parlamentares em debates 
do setor, e pela aprovação de projetos importan-
tes para a população brasileira. Da mesma for-
ma, a atuação das entidades do setor é essencial 
para que a Saúde siga pelo caminho certo. Estou 
convencido de que teremos, na Câmara dos De-
putados, no Senado Federal, nos entes federados 
e nas entidades de saúde, grandes parceiros na 
missão de colocar a Saúde no centro do desen-
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volvimento econômico e social do Brasil. Esse trabalho conjunto nos dará ainda mais força para 

diminuir as desigualdades regionais, com investimentos de qualidade e transparência e, sobre-

tudo, para proporcionar acesso e atendimento eficientes em tempo adequado.

Essa cartilha busca auxiliar os parlamentares, prefeitos, governadores e entidades na elabo-

ração de propostas para o Ministério da Saúde, com recursos provenientes de emendas parla-

mentares, do Fundo Nacional da Saúde (FNS), da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e do 

Orçamento do Ministério.

Queremos manter uma relação próxima com parlamentares, entes federados e entidades, para 

uma melhoria constante da saúde no Brasil.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
Ministro de Estado da Saúde
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Esta Cartilha tem como finalidade orientar parlamentares, bem como entidades públicas e pri-
vadas, desde a indicação parlamentar ou por Programa/Ação, até a finalização da apresentação 
da proposta.  Além de apresentar os tipos de repasses financeiros, por parte deste Ministério, 
expõe também os conceitos e linguagens técnicas no sistema de tramitação do processo, tais 
como: descrições das Funcionais Programáticas, tipos de modalidades de aplicação e relação 
dos códigos das ações.

Este material se reporta, exclusivamente, ao ano de exercício de 2011, no que tange às regras a ele 
vinculadas.

Seu conteúdo foi desenvolvido pela Secretaria-Executiva e pelo Fundo Nacional de Saúde, por 
meio da Assessoria de Relações Institucionais (ASRI/FNS) e da Coordenação Geral de Contratos 
e Convênios (CGCC/FNS), em parceria com o Gabinete do Ministro, por meio de sua Assessoria 
Parlamentar (ASPAR/GM). Produzido pela Assessoria de Comunicação (ASCOM/GM), tem o Minis-
tério da Saúde a total responsabilidade sobre a distribuição e teor do material.
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2
FUndo nacional 
de saúde (Fns)

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor finan-
ceiro, na esfera federal, dos recursos do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Sua missão é “contribuir 
para o fortalecimento da cidadania, median-
te a melhoria contínua do financiamento das 
ações de saúde”.

Os recursos geridos pelo FNS destinam-se a prover, 
nos termos do artigo 2° da Lei n°. 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, as despesas do Ministério da 
Saúde, de seus órgãos e entidades da administra-
ção indireta, assim como as despesas de transfe-
rência para a cobertura de ações e serviços de saú-
de, a serem executados pelos Municípios, Estados 
e Distrito Federal.

Criado em 24 de julho de 1969, o FNS passou por 
várias modificações. Dentre elas, vale destacar a 
promovida pelo Decreto nº 3.964, de 10 de outubro 
de 2001, que veio a consolidá-lo como instituição 
indispensável para o fortalecimento do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), dando autenticidade às ativida-
des desenvolvidas pela instituição, em especial, às 
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transferências de recursos, por meio dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, e à celebração de 
convênios com órgãos e entidades.

O Decreto possibilita, ainda, o parcelamento de débitos, desses órgãos e entidades, junto ao Mi-
nistério da Saúde, e o financiamento das ações de saúde para os Governos Estaduais e Municipais, 
Entidades Filantrópicas, Universidades e outras Instituições, além de consolidar as atividades de 
acompanhamento e prestação de contas dos convênios celebrados.
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3 cronoGraMa de desenvolviMento de atividades

MINISTéRIO DA SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIvA

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

CRONOgRAMA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – 2011

Etapas JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Indicação de Entidades 
beneficiadas – Módulo Parlamentar 15 30

Indicação de Objetos 
pelos proponentes 01 30

Cadastramento de 
propostas nos sistemas 01 30
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responsaBilidades4

PARLAMENTARES ENTIDADES

Retirar senha de acesso ao Módulo Parlamentar, no 
Ministério da Saúde.

Atualizar, anualmente, a habilitação.

Fazer a indicação de emenda dentro do prazo 
determinado.

Fazer solicitação de senha no sistema disponível no 
sitio do FNS.

Ater-se, antes da indicação, se a entidade 
beneficiada está com a habilitação atualizada, 
tanto no Portal de Convênios (SICONV) quanto no 
Ministério da Saúde.

Indicar objeto da proposta no Módulo de Indicação 
de Objeto.

Acompanhar o andamento da proposta junto ao 
Ministério da Saúde.

Cadastrar proposta no sistema e encaminhar para 
análise.

Manter informações do parlamentar atualizadas 
junto à ASPAR/GM.

Acompanhar o processo no que diz respeito às 
diligências, documentação e prazos.

capÍtUlo i – FUndo nacional de saúde (Fns)
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5 sisteMas disponÍveis para  
apresentação de propostas

oBJetos perMitidos nos sisteMas6

SISTEMA FAVORECIDOS

Fundo a Fundo Estados, Municípios e Distrito Federal

SICONV Estados, Municípios, Entidades Privadas sem Fins Lucrativos e Universidades Estaduais 
e Municipais

GESCON Órgãos Federais

SISTEMA OBJETOS PERMITIDOS

Fundo a Fundo Unidade Básica de Saúde (UBS) – Unidade de Pronto Atendimento e Sala de 
Especialização (UPA/SE) – Equipamento e Material Permanente – Medicamento  – 
Produto Médico de Uso Único – Academia da Saúde

SICONV Equipamento e Material Permanente – Medicamento –Produto Médico de Uso Único 
– Capacitação – Eventos – Obra (ampliação, conclusão, reforma e construção nova - 
atenção especializada)

GESCON Equipamento e Material Permanente – Insumos (Medicamentos) – Produto Médico de 
Uso Único – Capacitação – Eventos – Obra (ampliação, conclusão, reforma e construção 
nova - atenção especializada)
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Reforma

SICONV GESCON
Fundo a Fundo 

(Estados e 
Municípios)

SIStEMaS

Contrato de 
Repasse Convênio

Estados e 
Municípios

Capacitação

Estados e 
Municípios

Construção 
(Programa 
Específico)

ampliação

Reforma

Conclusão

Entidade
Privada

Equipamentos

Medicamentos

Produto 
Médico de 
Uso Único

Capacitação

UBS

Produto 
Médico de 
Uso Único

academia 
da Saúde

UPa

Equpamento 
e Material 

Permanente

Medicamentos

Entidade 
Privada
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7 tipos de recUrsos

As dotações orçamentárias destinadas às transferências são alocadas, no Orçamento Geral da União, 
de duas maneiras:

7.1 contemplação nominal (recursos de emenda parlamentar)

Esse tipo de dotação é realizado por meio da proposta do Poder Executivo ou de emenda ao Orçamen-
to, ou seja, em seus primeiros passos, o orçamento é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. 
Durante análise no Congresso, são apresentadas emendas – propostas de alteração a um projeto de 
lei. Entre os meses de agosto, quando a proposta é enviada ao Congresso, e dezembro, quando é 
encerrada a sessão legislativa, os parlamentares (Deputados Federais e Senadores) podem, mediante 
apresentação de emendas, remanejar, incluir e cancelar gastos conforme o que consideram necessário 
para o País. A liberação dar-se-á de acordo com o planejamento do Poder Executivo, observadas as 
disponibilidades financeiras.

7.2 não contemplação explícita (recursos de programa/ação)

É o programa orçamentário destinado à captação de recursos, no qual as Entidades Públicas e Privadas 
têm a iniciativa de cadastrar uma proposta de projeto, mediante um programa disponibilizado pelo 
órgão público concedente.
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tipos de repasse8

8.1 transferência Fundo a Fundo

A Transferência Fundo a Fundo consiste no repasse regular/automático, e automático, de valores aos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, feito diretamente pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) – gestor 
financeiro do Sistema Único de Saúde (SUS) – de acordo com a Portaria nº 204/GM; ou mediante apre-
sentação de projeto, encaminhado pelo ente federativo interessado ao Ministério da Saúde, segundo 
a Portaria nº 837 que trata do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, exclusivamente 
para a realização de despesa de capital. O processo de transferência deve estar em conformidade com 
a Norma Operacional Básica nº. 01/96 (NOB 01), com a Norma Operacional da Assistência à Saúde nº. 
01/02 (NOAS/01) e com as adequações contidas no Pacto de Gestão/2006.

Na modalidade de Transferência Fundo a Fundo, os recursos financeiros deverão ser movimentados 
em contas bancárias únicas, abertas pelo Fundo Nacional de Saúde, específicas por bloco de financia-
mento, em nome dos respectivos Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, salvo:

•	 Bloco da Assistência Farmacêutica, que se dará em conta específica para cada componente;

•	 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, no que diz respeito à regulamentação da 
matéria (UPA, UBS e Equipamento e Material Permanente).
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3 tipos de repasse8

8.2 transferências voluntárias (convênio) 

As transferências voluntárias de recurso financeiro, de dotação consignada no Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social da União, que tem como participantes, de um lado, órgão ou entidade da admi-
nistração pública federal direta ou indireta, e, de outro, órgão ou entidade da administração pública 
federal, estadual, municipal, distrital, ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos, (visam) à exe-
cução de programas de governo que envolvem a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição 
de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.

8.3 contrato de repasse

O Contrato de Repasse é o instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos recur-
sos financeiros acontece por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal (Caixa 
Econômica Federal), atuando como mandatário da União. Ou seja, o órgão público descentraliza o 
crédito ao agente financeiro, ao qual cabe firmar, e acompanhar, o contrato com os órgãos federais, 
municipais, distritais e entidades privadas sem fins lucrativos.

8.4 termo de cooperação

O Termo de Cooperação é o instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de 
órgão, ou entidade da Administração Pública Federal, para outro órgão federal, de mesma natureza, 
ou autarquia, fundação pública ou empresa estatal dependente.
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QUeM é QUeM no processo9

9.1 concedente

É o órgão, ou entidade da ad-
ministração pública federal 
direta e/ou indireta, respon-
sável pela transferência de 
recursos financeiros ou pela 
descentralização dos crédi-
tos orçamentários destina-
dos à execução do objeto do 
convênio.

9.2 proponente

É o órgão ou entidade públi-
ca, ou privada sem fins lucra-
tivos, credenciada que mani-
feste, por meio de proposta, 
interesse em firmar instru-
mento regulado pela Portaria 
Interministerial nº. 127/2008.
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QUeM é QUeM 
no processo

9
9.3 convenente

É o órgão, ou entidade da administração pública 
direta e/ou indireta, de qualquer esfera de gover-
no, bem como entidade privada sem fins lucrativos, 
com o qual a administração pública pactua a exe-
cução de programa, projeto/atividade ou evento, 
mediante celebração de convênio.

9.4 contratante

É o órgão, ou entidade da administração pública di-
reta e/ou indireta da União, que pactua a execução 
de programa, projeto, atividade ou evento, por inter-
médio de instituição financeira federal (mandatária), 
mediante a celebração de contrato de repasse.

9.5 contratado

É o órgão, ou entidade da administração pública di-
reta e/ou indireta, de qualquer esfera de governo, 
bem como entidade sem fins lucrativos, com a qual 
a administração federal pactua a execução de con-
trato de repasse.
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9.6 interveniente

É o órgão, ou entidade da administração pública direta e/ou indireta, de qualquer esfera de governo, 
ou entidade privada que participa do convênio, para manifestar consentimento ou assumir obrigações 
em nome próprio.

9.7 responsável pelo proponente

É a pessoa física que responde pelo órgão ou entidade privada sem fins lucrativos, neste caso, o 
dirigente máximo.

9.8 representante do proponente

É a pessoa física que responde pelo órgão, ou entidade privada sem fins lucrativos, no sistema.
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10
o QUe constitUi 
a identiFicação  
do recUrso

10.1 identificação do código da Funcional 
programática (cFp)

O Código da Funcional Programática (CFP) é um nú-
mero de 17 dígitos que representa a “certidão de 
nascimento” de uma reserva de recurso, para fazer 
face às despesas. Estes 17 dígitos (FF.SSS.PPPP.
AAAA.LLLL) significam:

•	 FF – Função

•	 SSS – Subfunção

•	 PPPP – Programa

•	 AAAA – Ação

•	 LLLL – Localizador

Como exemplo, temos o CFP 10.301.1214.8581.0032, 
no qual: o número 10 representa a função “Saúde”; 
o 301, a subfunção “Atenção Básica”; o 1214, o 
programa “Atenção Básica em Saúde”; o 8581, a 
ação “Estruturação de Rede de Serviço de Atenção 
Básica de Saúde”; e o 0032, o localizador do estado 
do Espírito Santo.
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10.2 natureza de despesa

A Natureza de Despesa dita a categoria econômica para a qual o recurso será destinado, ou seja, 
para quais fins será empregado o recurso.

10.2.1 corrente

Classificam-se, nessa categoria, todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a forma-
ção ou aquisição de um bem de capital. Também conhecida como custeio, seu Grupo de Natureza de 
Despesa (GND) é o 3. (Exemplo: reforma, medicamento, capacitação, etc.)

10.2.2 capital

Classificam-se, nessa categoria, todas as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou 
aquisição de um bem de capital. Também conhecida como investimento, seu Grupo de Natureza de 
Despesa (GND) é o 4. (Exemplo: ampliação, construção nova, equipamento e material permanente, etc.)

10.3 Modalidade de aplicação

A Modalidade de Aplicação indica para qual setor, da esfera pública ou privada, o recurso será des-
tinado. São as seguintes:

•	 Modalidade 30 – Estados e Distrito Federal;

•	 Modalidade 40 – Municípios;
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10 o QUe constitUi a identiFicação do recUrso

•	 Modalidade 50 – Entidades privadas, sem fins lucrativos;

•	 Modalidade 71 – Consórcios Públicos; e

•	 Modalidade 90 – Aplicação Direta (Federal).

10.4 programa

É o instrumento de organização da ação governamental, que visa à concretização dos objetivos pre-
tendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual.

10.5 ação

As Ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para aten-
der ao objetivo de um programa. Incluem-se também, no conceito de Ação, as transferências obriga-
tórias, ou voluntárias, para outros entes da federação e para pessoas físicas e jurídicas, na forma de 
subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, doações, etc., e os financiamentos.

10.6 atividade

É um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto 
de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, do qual resulta um produto ou serviço 
necessário à manutenção da ação de governo.
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10.7 projeto

É um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjun-
to de operações limitadas no tempo, do qual resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação de governo.

10.8 produto

Destinado ao público-alvo, o Produto é um bem ou serviço que resulta da ação, ou o investimento 
para a produção deste bem ou serviço. Cada ação deve ter um único produto. Em situação especial, 
expressa a quantidade de beneficiários atendidos pela ação.

10.9 contrapartida

Contrapartida é a participação que o proponente oferece, para viabilizar a execução do objeto do 
convênio, de acordo com a sua capacidade financeira ou operacional. A contrapartida do convenente 
poderá ser atendida por meio de recursos financeiros, de bens ou de serviços, desde que economi-
camente mensuráveis. Quando atendida por meio de bens ou de serviços, constará, do convênio, 
cláusula que indique a forma de aferição da contrapartida, conforme determinado no Artigo 7º, do 
Decreto nº. 6.170/2007 e alterações. 
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10 o QUe constitUi a identiFicação do recUrso

10.9.1 entidades privadas sem Fins lucrativos

Conforme especificado no Art. 38, da Lei nº. 12.309/2010, é facultativa a exigência de contrapartida 
para as transferências previstas na forma dos artigos 32, 34, 35 e 36, ressalvado o disposto no pará-
grafo único deste artigo.

Parágrafo único. Não se exigirá contrapartida, nas transferências de recursos, às entidades com 
certificação atualizada de entidade beneficente de assistência social, nas áreas de saúde, educação 
e assistência social.

Percentuais de participação em contrapartida para Estados, Municípios e DF

Situação
Municípios DF e Estados

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Até 50.000 habitantes 2% 4% — —

Das áreas PNDR, SUDENE e SUDAM, e na Região 
Centro-Oeste - SUDECO

4% 8% 10% 20%

Demais casos 8% 40% 20% 40%

Observação: No caso de Consórcio Público constituídos por Estados, Distrito Federal e Municípios, 2% e 4%
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ações Mais solicitadas seGUndo a Modalidade 11

11.1 estados e distrito Federal (Modalidade 30)

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
4525 Manutenção de Unidades de Saúde
6235 Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue
8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica em Saúde
8628 Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu, em áreas 

Estratégicas para o SUS
8721 Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde
8933 Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar

11.2 Municípios (Modalidade 40)

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
20B0 Atenção Especializada em Saúde Mental
4368 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos
4382 Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças
4525 Manutenção de Unidades de Saúde
6235 Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue
8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
8933 Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar
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11 ações Mais solicitadas seGUndo a Modalidade 

11.3 entidades privadas sem Fins lucrativos (Modalidade 50)

Conforme especificado no Art. 32, da Lei nº 12.309/2010, a transferência de recursos a título de 
subvenções sociais, nos termos do Artigo 16, da Lei nº 4.320/1964, atenderá às entidades privadas 
sem fins lucrativos que exerçam atividades, de natureza continuada, nas áreas de assistência social, 
saúde e educação, que prestem atendimento direto ao público e que tenham certificação de entidade 
beneficente de assistência social, nos termos da legislação vigente.

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

20B0 Atenção Especializada em Saúde Mental

4368 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos

4370 Atendimento à População, com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e 
outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

4525 Manutenção de Unidades de Saúde

6146 Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS

6235 Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue

7690 Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia

8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica em Saúde

8670 Vigilância, Prevenção e Controle de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

8705 Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde
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11.4 consórcios (Modalidade 71)

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
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coMo oBter senha 
de acesso aos 
sisteMas do Fns

12
12.1 senha parlamentar

A senha para acesso ao MÓDULO PARLAMENTAR 
é disponibilizada anualmente pelo Ministério da 
Saúde, por meio da Assessoria Parlamentar, para os 
autores das emendas, de acordo com a Lei de Orça-
mento Anual - LOA.

Caso o Parlamentar não possa retirar pessoalmente a 
senha, deverá indicar formalmente um representante 
para recebê-la, por meio de ofício, ao Senhor Ministro 
de Estado da Saúde, contendo informações pessoais 
desse representante: nome completo, RG e CPF. 

O Parlamentar que não estiver em exercício deve 
confeccionar carta, ao Senhor Ministro de Estado da 
Saúde, indicando um Parlamentar em exercício para 
fazer gestão das emendas de sua autoria, e esse 
Parlamentar gestor deve realizar o procedimento 
para retirada da senha.
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12.2 senha de entidade estadual e Municipal 

12.2.1 com emenda parlamentar

Para obter senha de acesso aos sistemas do FNS – Módulo de indicação de Objeto e Sistema 
de Proposta Fundo a Fundo – a entidade deve acessar o sítio www.fns.saude.gov.br - Sistema de 
Proposta Fundo a Fundo - digitar o CNPJ, no campo em branco, e clicar no botão LEMBRAR SENHA; a 
mesma será encaminhada ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado junto ao Ministério da Saúde. 
Ressaltamos que tal orientação também ampara as entidades no que diz respeito ao resgate de senha.

12.2.2 com programa/ação ou proposta voluntária

Para obter senha de acesso aos sistemas do FNS – Sistema de Proposta Fundo a Fundo – a 
entidade deve acessar o sítio www.fns.saude.gov.br - Sistema de Proposta Fundo a Fundo - digitar o 
CNPJ, no campo em branco, e clicar no botão LEMBRAR SENHA; a mesma será encaminhada ao en-
dereço eletrônico (e-mail) cadastrado junto ao Ministério da Saúde. Ressaltamos que tal orientação 
também ampara as entidades no que diz respeito ao resgate de senha.
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coMo oBter senha 
de acesso aos 
sisteMas do Fns

12
12.3 entidades Federais

Para obter senha de acesso aos sistemas do FNS, a 
entidade deve acessar o sítio www.fns.saude.gov.br 
- Proposta de Projeto 2011 – GESCON, digitar o CNPJ 
da entidade e clicar no botão LEMBRAR SENHA, que 
a mesma será encaminhada ao endereço eletrônico 
(e-mail) cadastrado junto ao Ministério da Saúde.

12.4 entidades privadas sem Fins lucrativos 
e Universidades estaduais

Somente terá senha de acesso aos sistemas do FNS, 
caso seja beneficiada por emenda parlamentar. Caso 
não sejam beneficiárias de emenda parlamentar, as 
entidades não necessitam obter senha de acesso aos 
sistemas do FNS.
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coMo o parlaMentar indica o BeneFiciário da eMenda13

parlaMentar

Dados da Emenda no 
Módulo Parlamentar

Indicação da Emenda 
para o Beneficiário

Parlamentar realiza a 
indicação do beneficiário

Parlamentar no sistema 
Módulo Parlamentar



3736

13 coMo o parlaMentar indica o BeneFiciário da eMenda

1º passo: O Parlamentar deve indicar o CNPJ e o valor a ser destinado à unidade beneficiada, 
no sítio www.fns.saude.gov.br – Módulo Parlamentar (conforme figuras 1, 2 e 3). 

Figura 1 

para iniciar, clicar 
sobre “Módulo 
parlamentar”.
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Figura 2

1. selecione o nome 
do parlamentar

2. digite a senha 
3. clique em acessar
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13 coMo o parlaMentar indica o BeneFiciário da eMenda

Figura3

Lembramos que é muito importante o Parlamentar se ater à habilitação da entidade 
beneficiada, tanto no Portal de Convênios (SICONV) quanto no Ministério da Saúde.

2º passo: Após a indicação do valor destinado à entidade (procedimento que é realizado pelo Parla-
mentar), o proponente receberá uma comunicação, por meio de correio eletrônico (e-mail), informan-
do o valor da indicação, o código da funcional programática, as possibilidades de objetos passíveis 
de indicação e como proceder para o cadastramento das propostas.

para iniciar a 
indicação, clique 
sobre o botão 
indicar eMenda
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coMo o BeneFiciário indica o oBJeto da proposta 14

BeneFiciário

Indicação da Emenda 
para o Beneficiário

Indicação do 
Objeto realizado

Beneficiário realiza a 
indicação do objeto

Beneficiário 
entra no sistema 

Indicação do Objeto
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14 coMo o BeneFiciário indica o oBJeto da proposta 

3º passo: A entidade beneficiada deve acessar o sítio do Fundo Nacional de Saúde (www.fns.saude.gov.br)  
e clicar no botão “Módulo de Indicação de Objeto”, para vincular o valor da emenda ao objeto desejado 
(conforme figuras 4, 5 e 6).

Figura 4

para todos os 
beneficiários de 

emenda parlamentar 
- entrar no Módulo de 
indicação de objeto.
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Figura 5

digitar o cnpJ e a senha.

caso a entidade não 
possua senha - clicar no 
botão “lembrar senha” (a 
senha será remetida ao 

e-mail cadastrado no Ms)
para atualizar os dados 
cadastrais, entrar em 
contato com a divisão 

de convênios no 
estado (dicon)
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14 coMo o BeneFiciário indica o oBJeto da proposta 

Figura 6

4º passo: Após a vinculação do valor ao objeto, verificar qual o sistema que será utilizado para o 
cadastramento da proposta (conforme figura 7). Para o exercício de 2011, existem dois sistemas para se 
inserir a proposta:

•	 O Sistema de gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), que pode ser acessado no 
www.convenios.gov.br; e/ou

Vincular o valor 
da emenda ao 

objeto e confirmar 
indicação, clicando 

no botão verde.
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•	 O Sistema do Fundo Nacional de Saúde, o qual é definido pelas Portarias. Esse sistema pode ser acessa-
do de duas maneiras: a primeira é pelo módulo de indicação de objeto (figura 4), e a segunda é pela página 
principal do FNS (www.fns.saude.gov.br). O link se localiza na parte esquerda inferior da tela principal.

Figura 7

Para indicações de entidades do Governo Federal, tal procedimento  
de indicação de objeto não necessitará ser realizado.

clicar no sistema 
vinculado ao 

valor, para fazer 
a inserção da 

proposta.
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15
coMo 
cadastrar a 
proposta 

15.1 natureza de programa/ação  
ou proposta voluntária

15.1.1 Entidades Privadas sem Fins Lucrativos e 
Universidades Estaduais 

Qualquer que seja o objeto, a proposta deverá ser 
cadastrada, obrigatoriamente, no Portal de Convê-
nios (SICONV), de acordo com os códigos de pro-
gramas disponibilizados, pelo Ministério da Saúde, 
para propostas voluntárias.

15.1.2 Estados, Municípios e o Distrito Federal 

Para os objetos UBS, UPA/SE, Academia da Saúde, 
Equipamento e Material Permanente, a proposta de-
verá ser cadastrada no sítio www.fns.saude.gov.br, 
no módulo Sistema de Proposta Fundo a Fundo. Para 
os demais objetos, a proposta deverá ser cadastrada 
no Portal de Convênios (SICONV), de acordo com os 
códigos de programas disponibilizados, pelo Minis-
tério da Saúde, para propostas voluntárias.
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15.1.3 entidades Federais

Somente poderão cadastrar proposta por Programa/Ação as Entidades Federais que tiverem autori-
zação do Ministério da Saúde. O responsável por cadastrar a proposta terá que se dirigir à Divisão 
de Convênios do Estado (DICON) e inserir sua proposta via Intranet do FNS, no módulo Proposta de 
Projeto 2011 (GESCON).

15.2 natureza de emenda parlamentar

15.2.1 Entidades Privadas sem Fins Lucrativos e Universidades Estaduais 

Qualquer que seja o objeto, a proposta deverá ser cadastrada, obrigatoriamente, no Portal de Convê-
nios (SICONV), de acordo com os códigos de programas definidos pelo Ministério da Saúde. 

15.2.2 Estados, Municípios e o Distrito Federal 

Para os objetos UBS, UPA/SE, Academia da Saúde, Equipamento e Material Permanente, Medicamento e 
Produto Médico de Uso Único, a proposta deverá ser cadastrada no sítio www.fns.saude.gov.br, no módulo 
Sistema de Proposta Fundo a Fundo. Para os demais objetos, a proposta deverá ser cadastrada no Portal de 
Convênios (SICONV), de acordo com os códigos de programas definidos pelo Ministério da Saúde.

15.1.3 entidades Federais

A Entidade Federal terá que inserir sua proposta no sítio www.fns.saude.gov.br, no módulo de Pro-
posta de Projeto 2011 (GESCON).
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16
portal 
dos convênios – 
siconv

16.1 o que é o siconv?

O SICONV é o sistema informatizado do Governo 
Federal, no qual são registrados todos os atos re-
lativos ao processo de operacionalização de recur-
sos, por meio de convênios, contratos de repasses 
e termos de cooperação, desde a sua proposição 
e análise, passando pela celebração, liberação de 
recursos e acompanhamento da execução, até a 
prestação de contas.

As informações registradas no SICONV serão aber-
tas a consulta pública na Internet, pelo Portal de 
Convênios do Governo Federal (www.convenios.gov.
br). O mesmo portal apresenta um “passo a passo” 
para cadastramento de proposta.

16.2 credenciamento

O credenciamento no SICONV deverá ser realiza-
do, por meio do botão INCLUIR PROPONENTE, uma 
única vez, pelo próprio interessado, diretamente no 
Portal de Convênios (www.convenios.gov.br – Mais 
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informações podem ser obtidas em Manuais de Sistemas – Manual de Capacitação do Proponente) e 
deverá incluir as seguintes informações:

16.2.1 instituições públicas 

Nome, endereço da sede, endereço eletrônico e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas (CNPJ), bem como endereço residencial do responsável que assinará o instrumento.

16.2.2 entidades privadas sem Fins lucrativos 

Razão social, endereço postal, endereço eletrônico, número de inscrição do CNPJ, transcrição do 
objeto social da entidade atualizado, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com 
endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade, e CPF de cada um deles.

16.3 cadastramento

Para validação e efetivação do cadastro, que terá validade de 1 (um) ano, o órgão, entidade pública 
ou privada, sem fins lucrativos (proponente), deverá apresentar no órgão, ou entidade concedente, ou 
nas unidades cadastradoras (a relação das unidades cadastradoras pode ser obtida no menu AJUDA 
do Portal de Convênios – www.convenios.gov.br) do Sistema de Cadastramento Unificado de Forne-
cedores Federais (SICAF) a ele vinculadas, os seguintes documentos:
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16
portal 
dos convênios – 
siconv

16.3.1 instituições públicas 

Cópia autenticada dos documentos pessoais do re-
presentante, em especial, carteira de identidade e 
CPF; cópia autenticada do diploma eleitoral, acom-
panhada da publicação da portaria de nomeação, 
ou de instrumento equivalente, que delegue compe-
tência para representar o ente, órgão ou entidade 
pública, quando for o caso; e cópia autenticada da 
ata da assembléia, que elegeu o corpo dirigente da 
entidade privada sem fins lucrativos, devidamente 
registrada no cartório competente, acompanhada do 
instrumento competente, com firma reconhecida e 
assinada pelo dirigente máximo, quando for o caso.

16.3.2 entidades privadas sem Fins lucrativos 

Cópia do estatuto, ou contrato social, registrado no 
cartório competente e suas alterações; relação no-
minal atualizada dos dirigentes da entidade, com 
CPF; declaração, do dirigente máximo da entidade, 
acerca da inexistência de dívidas com o poder públi-
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co e de inscrição nos bancos públicos, ou privados, de proteção ao crédito; e declaração do dirigente 
máximo da entidade informando, para cada um dos dirigentes, se: “é membro do poder Executivo, 
Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou Tribunal de Contas da União, ou respectivo cônjuge 
ou companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 2º grau; é servidor público 
vinculado ao órgão ou entidade concedente, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até 2º grau”; prova de inscrição da entidade no CNPJ, pelo prazo 
mínimo de 3 (três) anos; e prova de regularidade com as Fazendas Federais, Estaduais e Municipais e 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na forma da lei, comprovação da qualificação 
técnica e da capacidade operacional, mediante declaração de funcionamento regular nos 3 (três) 
anos anteriores ao credenciamento, emitida por 3 (três) autoridades do local de sua sede. Nas ações 
voltadas à educação, à assistência social e à saúde, as exigências previstas, nos dois últimos itens, 
poderão ser atendidas somente em relação ao exercício anterior.

16.3.2 consórcios públicos 

O cadastramento consistirá na apresentação dos documentos referentes à sua qualificação jurídica, 
fiscal e previdenciária, bem como à sua capacidade técnica e operacional. 
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17
passo a passo 
de Utilização 
do sisteMa de 
cadastro de 
proposta FUndo  
a FUndo

Existem duas maneiras de acessar o Sistema de 
Cadastro de Proposta Fundo a Fundo. Neste tópi-
co, será detalhado o passo a passo para acessar 
o sistema, por meio da página principal do FNS. 
Vale ressaltar dois pontos: o primeiro é da obri-
gatoriedade do CNPJ dos Fundos de Saúde, pois, 
sem a instituição deste, a proposta não poderá 
ser finalizada; e o segundo ponto é de que a en-
trada, para a inserção de proposta, é única e, uma 
vez dentro do sistema, o proponente deverá esco-
lher a opção desejada.

1. Entrar no sítio do FNS (www.fns.saude.gov.br) e 
clicar em um dos 4 (quatro) SISTEMAS DE CA-
DASTRO DE PROPOSTA FUNDO A FUNDO, que 
se localiza na parte esquerda inferior da tela 
principal.

2. No acesso ao proponente, digitar o CNPJ e a 
senha, e clicar no botão ACESSAR. Caso não te-
nha a senha, clicar no botão LEMBRAR SENHA, 
que a mesma será remetida ao endereço eletrô-
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nico (e-mail) cadastrado na base do Ministério da Saúde. Para atualização dos dados cadastrais, 
entrar em contato com a Divisão de Convênios do Estado (DICON).

3. Selecionar o tipo de proposta que deseja cadastrar e clicar no botão NOVA PROPOSTA.

A partir desse ponto, o proponente deverá seguir as orientações específicas de cada Portaria.

17.1 portaria 1.020/2009 – Unidade de pronto atendimento (Upa) / sala de 
estabilização (se)

1. Escolher TIPO DE RECURSO e salvar a escolha.

2. No item INFORMAÇÃO DA PROPOSTA, selecionar a UPA/SE desejada para o município de abran-
gência, o local da construção, responder o questionário e salvar informações.

3. Em DADOS BANCáRIOS, selecionar banco e município.

4. Em DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, anexar todos os documentos listados.

5. Em DADOS DO CONTATO, incluir o CPF da pessoa responsável pelo cadastro.
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17
passo a passo 
de Utilização 
do sisteMa de 
cadastro de 
proposta FUndo  
a FUndo

6. Como último item, clicar em FINALIZAR PRO-
POSTA. Caso a proposta não esteja apta para 
finalização, o sistema listará quais itens deve-
rão ser corrigidos.

17.2 portaria 2.198/2009 – equipamento e 
Material permanente

1. Escolher TIPO DE RECURSO e salvar a escolha.

2. No item INFORMAÇÃO DA PROPOSTA, digitar 
o CNES e cadastrar a unidade assistida; preen-
cher os dados da unidade assistida a ser bene-
ficiada; informar o complemento do endereço e 
selecionar o tipo de unidade; selecionar o ob-
jeto da aquisição; e salvar o objeto solicitado.

3. Em JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA, selecionar a 
unidade assistida e informar o motivo da aquisi-
ção. Clicar no botão SALVAR.

4. Em CADASTRO DE ITENS, no campo NOME DO 
EQUIPAMENTO, digitar o nome do item, pesqui-
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sar e incluir. Preencher a ficha do equipamento, digitar a especificação técnica e SALVAR ITEM 
(fazer isso, sucessivamente, para todos os itens).

5. Em DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, anexar documentos obrigatórios, não esquecendo que os 
Termos de Compromisso estão disponíveis no lado esquerdo inferior da página.

6. Em DADOS BANCáRIOS, selecionar banco e município.

7. DADOS DO CONTATO, incluir o CPF da pessoa responsável pelo cadastro.

8. Como último item, clicar em FINALIZAR PROPOSTA. Caso a proposta não esteja apta para finali-
zação, o sistema listará quais itens deverão ser corrigidos.

17.3 portaria 2.226/2009 – construção de novas Unidades Básicas de saúde (UBs)

1. Escolher TIPO DE RECURSO e salvar a escolha.

2. No item INFORMAÇÃO DA PROPOSTA, selecionar UBS a ser construída e o CEP.

3. Em JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA, informar o número existente de Equipes de Saúde da Família, 
ou aquelas a serem implantadas. Em seguida, inserir o nome da localidade a ser beneficiada e 
o número de habitantes a serem assistidos. Clicar no botão SALVAR. Após procedimento, fazer 
justificativa técnica e salvar informação.

4. Em DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, anexar cópia digitalizada dos documentos solicitados (o 
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17
passo a passo 
de Utilização 
do sisteMa de 
cadastro de 
proposta FUndo  
a FUndo

download dos Termos de Compromisso está dis-
ponível no lado esquerdo inferior da página).

5. Em DADOS BANCáRIOS, selecionar banco e 
município.

6. DADOS DO CONTATO, incluir o CPF da pessoa 
responsável pelo cadastro.

7. Como último item, clicar em FINALIZAR PRO-
POSTA. Caso a proposta não esteja apta para 
finalização, o sistema listará quais itens deve-
rão ser corrigidos.

17.4 portaria 969/2010 – produto Médico de 
Uso único

1. Em RECURSO DA PROPOSTA, selecionar emen-
da disponível.

2. No item INFORMAÇÃO DA PROPOSTA, digitar o 
número do CNES e pesquisar. Quando os dados 
da unidade assistida surgirem na tela, salvar a 
informação.
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3. Em JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA, selecionar a unidade assistida e, no campo disponível, des-
crever a motivação da aquisição. Salvar a justificativa.

4. No item CADASTRO DE PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, selecionar a unidade assistida e, no 
campo abaixo, o item desejado. Apertar o botão “pesquisar”. Incluir o item desejado, preencher 
campo quantidade e valor, e salvar produto. Para as próximas inserções, realizar o mesmo pro-
cedimento.

5. Em DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, anexar cópia digitalizada dos documentos solicitados.

6. Em DADOS BANCáRIOS, selecionar banco e município.

7. DADOS DO CONTATO, incluir o CPF da pessoa responsável pelo cadastro, bem como todos os 
outros campos.

8. Como último item, clicar em FINALIZAR PROPOSTA. Caso a proposta não esteja apta para finali-
zação, o sistema listará quais itens deverão ser corrigidos.

17.5 portaria 1.645/2010 – Medicamentos 

1. 1.   Em RECURSO DA PROPOSTA, selecionar emenda disponível.

2. No item INFORMAÇÃO DA PROPOSTA, digitar o número do CNES e pesquisar. Quando os dados 
da unidade assistida surgirem na tela, salvar a informação.
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17
passo a passo 
de Utilização 
do sisteMa de 
cadastro de 
proposta FUndo  
a FUndo

3. Em JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA, selecionar a 
unidade assistida e, no campo disponível, des-
crever a motivação da aquisição. Salvar a justi-
ficativa.

4. No item CADASTRO DE MEDICAMENTO, sele-
cionar a unidade assistida e, no campo abaixo, 
o item desejado. Apertar o botão pesquisar. In-
cluir o item desejado, preencher campo quanti-
dade e valor, e salvar produto. Para as próximas 
inserções, realizar o mesmo procedimento.

5. Em DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, anexar có-
pia digitalizada dos documentos solicitados.

6. Em DADOS BANCáRIOS, selecionar banco e 
município.

7. DADOS DO CONTATO, incluir o CPF da pessoa 
responsável pelo cadastro, bem como todos os 
outros campos.

8. Como último item, clicar em FINALIZAR PRO-
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POSTA. Caso a proposta não esteja apta para finalização, o sistema listará quais itens deverão 
ser corrigidos.

17.6 portaria academia da saúde

Com financiamento do Ministério da Saúde – Fundo a Fundo - serão implantadas, por todo o país, as 
chamadas ‘Academias da Saúde’ que irão oferecer atividades físicas gratuitas para a promoção da 
saúde e a redução do fator de risco do sedentarismo. A prática de exercícios físicos é importante para 
evitar a obesidade, prevenir doenças e melhorar a autoestima. A Academia irá contar com estruturas, 
equipamentos e profissionais de educação física, nutricionistas e fisioterapeutas que irão trabalhar 
exercícios aeróbios e anaeróbios, incentivando o uso adequado da força, flexibilidade e equilíbrio.  



5958

18
procediMentos 
adotados após 
a inserção da 
proposta

18.1 Fundo a Fundo

•	 Depois de cadastrada e enviada para a análise 
(no Sistema de Cadastro de Proposta Fundo a 
Fundo), a proposta fica com status de “ENVIA-
DA PARA A áREA TÉCNICA”, aguardando análi-
se da área responsável.

•	 A proposta segue para análise, onde terá que 
estar em consonância com critérios adotados 
pelo Ministério da Saúde, e receber parecer FA-
VORáVEL de Mérito e Técnico-Econômico.

•	 Mediante pareceres favoráveis, as propostas 
são encaminhadas para publicação em portaria, 
autorizando o benefício.

•	 Após publicação de portaria específica, a Secre-
taria Finalística encaminha o processo para o 
Fundo Nacional de Saúde.

•	 Ao receber o processo, o FNS providenciará o 
empenho, e o processo entrará na programa-
ção de pagamento, na qual será aberta a conta 
bancária para proceder a liberação do recurso. 
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18.2 convênio

•	 Depois de cadastrada a Proposta/Plano de Trabalho, e enviada para análise via SICONV, a pro-
posta fica com status “PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO ENVIADO PARA ANáLISE”.

•	 O Ministério da Saúde inicia a análise, passando a proposta para o status “PROPOSTA/PLANO 
DE TRABALHO EM ANáLISE”.

•	 A partir desse momento, a proposta é analisada pela área técnica responsável e, caso esteja em 
consonância com os critérios adotados pelo Ministério da Saúde, recebe parecer FAVORáVEL de 
Mérito. Se não, entra em COMPLEMENTAÇÂO e, depois de cumprida a diligência, segue no fluxo 
para o recebimento de novo parecer.

•	 Cumprida a primeira etapa de análise técnica, a proposta segue para validação da Secretaria 
Finalística, na qual se transforma em processo, e assim segue o fluxo para recebimento de auto-
rização para celebração de convênio, pela Secretaria-Executiva.

•	 Recebida a autorização, o processo segue para o Fundo Nacional de Saúde, onde é emitida nota 
de empenho e a celebração do convênio.

18.3 contrato de repasse

•	 Depois de cadastrada a Proposta/Plano de Trabalho, e enviada para análise via SICONV, a pro-
posta fica com status “PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO ENVIADO PARA ANáLISE”.
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procediMentos 
adotados após 
a inserção da 
proposta

18
•	 O Ministério da Saúde inicia a análise, passan-

do a proposta para o status “PROPOSTA/PLA-
NO DE TRABALHO EM ANáLISE”.

•	 A partir desse momento, a proposta é analisada 
pela área técnica responsável e, caso esteja em 
consonância com os critérios adotados pelo Mi-
nistério da Saúde, recebe parecer FAVORáVEL 
de Mérito. Se não, entra em COMPLEMENTA-
ÇÂO e, depois de cumprida a diligência, segue 
no fluxo para o recebimento de novo parecer.

•	 Cumprida a primeira etapa de análise técnica, 
a proposta segue para validação da Secretaria 
Finalística, e assim segue o fluxo para recebi-
mento de autorização de descentralização de 
crédito para o contratante (CEF).

•	 A proposta segue para o Fundo Nacional de 
Saúde, onde é emitida nota de crédito e envia-
da para CEF.
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•	 A CEF, após receber o crédito, adota providências, junto ao proponente, quanto à firmatura do 
contrato de repasse.

18.4 termo de cooperação

•	 Depois de cadastrada e enviada para análise, no GESCON, a proposta fica com status “EM 
ANáLISE PELA áREA TÉCNICA”.

•	 A partir desse momento, a proposta é analisada pela área técnica responsável e, caso esteja em 
consonância com os critérios adotados pelo Ministério da Saúde, recebe parecer FAVORáVEL de 
Mérito e Técnico-Econômico. Se não, entra em DILIGÊNCIA e, depois de cumprida a pendência, 
segue no fluxo para o recebimento de novo parecer.

•	 Após a primeira etapa de análise técnica, a proposta segue para validação da Secretaria Finalís-
tica, na qual se transforma em processo, e assim segue o fluxo para recebimento de autorização 
para a celebração do Termo de Cooperação, pela Secretaria-Executiva.

•	 Recebida a autorização, o processo segue para o Fundo Nacional de Saúde, onde é emitida nota 
de empenho e firmado o Termo de Cooperação.
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19
vedações 
para celeBrar 
convênios e 
contratos de 
repasse

16.1 órgãos e entidades públicas (estados, 
Municípios e o distrito Federal)

•	 Com órgãos e entidades da administração pú-
blica direta e indireta dos Municípios, Estados 
e Distrito Federal, cujo valor seja inferior a R$ 
100.000,00 (cem mil reais).

19.2 entidades privadas sem Fins lucrativos

•	 Nos casos em que o agente político de Poder 
Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério 
Público, tanto quanto dirigente de órgão ou en-
tidade da administração pública, de qualquer 
esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou 
companheiro, bem como parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
seja integrante de seu quadro dirigente. 
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•	 Que esteja em mora, inadimplente com outros convênios, ou contratos de repasse celebrados 
com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, ou irregular em qualquer das exigên-
cias da Portaria nº. 127, de 29 de maio de 2008, e alterações.

•	 Para construções novas, conclusão de obra em andamento, cujo início tenha ocorrido após o 
exercício de 2000, e a ampliação do projeto original. 

•	 À não apresentação do documento de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência So-
cial, expedido por órgão competente, para recebimento de recurso de investimento. 

•	 Cujo objeto social não se relacione às características do programa, ou que não disponha de 
condições técnicas para executar o convênio ou contrato de repasse.

•	 Habilitação (Declarações, FGTS, SRF, INSS, Receita Municipal).
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20
nUnca se
esQUeça

Qual a diferença entre material  
permanente e material de consumo?  
poderia exemplificar?

Resposta: Material permanente é tudo aquilo que 
cria bens para a Instituição (ex: tomógrafo, maca, 
computadores, etc.), e material de consumo é classi-
ficado, dentro do Ministério da Saúde, como descar-
tável (ex: seringas, agulhas, ataduras, etc.). 

poderia explicar melhor o que é investimento e 
o que é custeio?

Resposta: Investimento é tudo aquilo que constitui 
bens para a Instituição (ex: obra nova), e custeio é 
tudo o que auxilia o processo de melhoramento para 
o funcionamento da Instituição (ex: capacitação – 
melhora a atuação do agente de saúde; reforma – 
melhora o ambiente de trabalho).

o que é produto médico de uso único?

Resposta: Todo produto da área de saúde que não 
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pode ser reutilizado, ou seja, produtos descartáveis (ex: esparadrapo, luva, cateter, etc.).

Medicamento pode ser considerado produto médico de uso único?

Resposta: Não. Os medicamentos possuem uma legislação específica, e devem estar descritos na 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

o que é financiável dentro de custeio e dentro de capital? exemplos.

Resposta: Para o recurso de custeio, que são todas as despesas que não contribuem diretamente 
para a formação ou aquisição de um bem de capital, cujo Grupo de Natureza de Despesa (GND) é o 3, 
podemos citar, como exemplo: reforma, medicamento, capacitação, etc.

Para o recurso de capital, que são todas as despesas que contribuem diretamente para a formação 
ou aquisição de um bem de capital, cujo Grupo de Natureza de Despesa (GND) é o 4, podemos citar, 
como exemplo: ampliação, construção nova, equipamento e material permanente, etc.

porque a entidade privada sem fins lucrativos não pode fazer construção com recursos 
indicados?

Resposta: Esse tipo de objeto não é passível de financiamento pelo Ministério da Saúde, pois a 
União não pode ampliar o patrimônio de entidades privadas sem fins lucrativos (esfera particular).
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20
nUnca se
esQUeça

na indicação da entidade beneficiada, pelo 
parlamentar, deve-se fazer pelo cnpJ da 
prefeitura ou pelo cnpJ do Fundo de saúde?

Resposta: Em princípio, deve-se indicar o Fundo de 
Saúde, considerando a obrigatoriedade da insti-
tucionalização dos Fundos de Saúde, para a in-
serção de proposta nos Sistema Fundo a Fundo. 

Qual a diferença entre reforma e ampliação? 

Resposta: Ampliação é a obra que caracteriza o 
aumento da metragem existente, e reforma é 
a melhora, ou otimização, na estrutura, sem o 
aumento da metragem. 
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FUndação nacional de saúde (FUnasa)

2
capÍtUlo



1

7170

apresentação Esse Guia tem como finalidade orientar entidades 
públicas e privadas sobre a captação de recurso, 
bem como os tipos de transferências realizadas, as 
descrições das ações pertinentes a essas transferên-
cias e modalidades de aplicação, até o momento de 
formalização (convênio e termos de compromisso).

Esse material se reporta, exclusivamente, ao ano de 
exercício de 2011, no que tange as regras a ele vin-
culadas.

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) também 
participa desse guia executivo, com a participa-
ção da Direção Executiva (DIREX), o Departamen-
to de Engenharia de Saúde Pública (DENSP), pela 
Coordenação Geral de Modernização e Tecnologia 
da Informação (CGMTI) e Coordenação Geral de 
Convênios (CGCON).
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2
FUndação 
nacional de saúde 
(FUnasa)
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A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão executivo do Ministério da Saúde, é uma das 
instituições do Governo Federal responsável por promover a inclusão social, por meio de ações 
de saneamento para prevenção e controle de doenças, e por formular, e implementar, ações de 
promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional 
de Vigilância em Saúde Ambiental. 

As ações de inclusão social, por meio da saúde, são realizadas com a prevenção e controle de doen-
ças e agravos ocasionados pela falta, ou inadequação nas condições, de saneamento básico em áre-
as de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas extrativistas.

Na área de Engenharia de Saúde Pública, a FUNASA detém a mais antiga e contínua experiência 
em ações de saneamento no país, e atua com base em indicadores sanitários, epidemiológicos, 
ambientais e sociais.

A FUNASA presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da mortalidade in-
fantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica, ou causadas pela falta de saneamento básico 
e ambiental. 

Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infraestrutura dos municípios de até 50 mil 
habitantes, prioritariamente, e nas condições de vida de populações vulneráveis.



7574

2
FUndação 
nacional de saúde 
(FUnasa)

2.1. área de atuação

2.1.1 engenharia de saúde pública

A estreita relação entre as condições ambientais, 
os problemas sanitários e o perfil epidemiológico 
das doenças e agravos integra, definitivamente, as 
ações de saneamento da FUNASA ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças.

Entre as ações a serem desenvolvidas para a pre-
venção de doenças e controle de agravos, gestão 
a construção e ampliação de sistemas de abaste-
cimento de água e de esgotamento sanitário, além 
da implantação de melhorias sanitárias domiciliares.

A FUNASA está, ainda, implantando, ampliando ou 
melhorando os sistemas de tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos, principalmente em áreas de 
proliferação do mosquito Aedes aegypti, efetivando 
a drenagem e o manejo ambiental em áreas endêmi-
cas de malária, e fazendo obras de engenharia em 
habitações, visando ao controle da doença de Chagas.
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Fazem parte das prioridades da FUNASA a promoção, o estímulo e o financiamento de projetos de 
pesquisa em Engenharia de Saúde Pública e Saneamento; e o apoio técnico, a Estados e Municípios, 
para a execução de projetos de saneamento, passando por estratégias de cooperação técnica e sa-
neamento em áreas especiais.

2.1.2 saúde ambiental

Em 19 de outubro de 2010, a Presidência da República, por meio do Decreto nº 7.335,  aprova o novo 
estatuto da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, onde passa a formular e implementar ações de 
promoção e proteção à saúde, de acordo com o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Am-
biental, continuando a atuar no controle da qualidade da água, para consumo humano, proveniente 
de sistemas de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministé-
rio da Saúde, e apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental. 
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3
tipos de 
recUrsos

As dotações orçamentárias destinadas aos Convê-
nios e aos Termos de Compromisso são alocadas, no 
Orçamento Geral da União, de duas maneiras:

3.1 contemplação nominal (recursos de 
emenda parlamentar)

Esse tipo de dotação é realizada por meio da propos-
ta do Poder Executivo ou de emenda ao Orçamento, 
ou seja, em seus primeiros passos, o orçamento é 
um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. 
Durante análise no Congresso, são apresentadas 
emendas – propostas de alteração a um projeto de 
lei. Entre agosto, quando a proposta é enviada ao 
Congresso, e dezembro, quando é encerrada a ses-
são legislativa, os parlamentares (deputados fede-
rais e senadores) podem, mediante apresentação 
de emendas, remanejar, incluir e cancelar gastos, 
conforme o que consideram necessário para o País. 
A liberação dar-se-á de acordo com o planejamento 
do Poder Executivo, observadas as disponibilidades 
financeiras.
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3.2 não contemplação explícita (recursos de programa/ação)

É o programa orçamentário destinado à captação de recurso, no qual as Entidades Públicas e Privadas 

têm a iniciativa de cadastrar uma proposta de projeto, mediante um programa disponibilizado pelo 

órgão público concedente.
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4
tipos de 
repasse

4.1 convênio

O Convênio é um acordo, ou ajuste, realizado para 
disciplinar a transferência de recursos, de dotação 
consignada no Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social da União, que tem como participantes, de 
um lado, órgão ou entidade da administração públi-
ca federal direta ou indireta, e, de outro, órgão ou 
entidade da administração pública federal, estadual, 
municipal, distrital, ou ainda entidades privadas sem 
fins lucrativos, visando à execução de programas de 
governo que envolvam a realização de projeto, ati-
vidade, serviço, aquisição de bens ou evento de in-
teresse recíproco, em regime de mútua cooperação. 
Na FUNASA, utiliza-se a expressão “Convênio” para 
se referir aos acordos de transferência voluntária, 
regidos pela IN 01/97 e pela Portaria Interministerial 
MF/MPOG/CGU 127/2008.
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4.2 termo de compromisso

O Termo de Compromisso é o instrumento utilizado para disciplinar as transferências do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), cuja fundamentação legal é a Lei nº 11.578, de 2007. As dife-
renças dos Termos do PAC para os demais convênios são a relação de documentos necessários para 
o acordo e a modalidade de transferência de recursos que, ao invés de ser voluntária, é obrigatória. 
Por analogia, as regras não explicitadas na Lei do PAC são fundamentadas na IN 01/97 e na Portaria 
Interministerial 127/2008.  A liberação dos recursos depende da Aprovação Formal do Termo de 
Compromisso (assinada pelo Presidente da FUNASA) e acontece conforme o cronograma de desem-
bolso estabelecido no termo de compromisso, mediante depósito em conta vinculada mantida em 
instituição financeira oficial. 
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5
QUeM é QUeM 
no processo
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5.1 concedente

É o órgão, ou entidade da administração pública federal direta e/ou indireta, responsável pela trans-
ferência de recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à 
execução do objeto do convênio.

5.2 proponente

É o órgão ou entidade pública, ou privada sem fins lucrativos, credenciada que manifeste, por meio 
de proposta, interesse em firmar instrumento regulado pela Portaria Interministerial nº. 127/2008.

5.3 convenente

É o órgão, ou entidade da administração pública direta e/ou indireta, de qualquer esfera de governo, 
bem como entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração pública pactua a execu-
ção de programa, projeto/atividade ou evento, mediante celebração de convênio.

5.4 contratante

É o órgão, ou entidade da administração pública direta e/ou indireta da União, que pactua a execução 
de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatá-
ria), mediante a celebração de contrato de repasse.
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5
QUeM é QUeM 
no processo

5.5 contratado

É o órgão, ou entidade da administração pública di-
reta e/ou indireta, de qualquer esfera de governo, 
bem como entidade sem fins lucrativos, com o qual 
a administração federal pactua a execução de con-
trato de repasse.

5.6 compromitente  

É o órgão, ou entidade da administração pública dire-
ta e/ou indireta, de qualquer esfera de governo, bem 
como entidade privada sem fins lucrativos, com o qual 
a administração pública pactua a execução de progra-
ma, projeto/atividade ou evento, mediante celebração 
de Termo de Compromisso do PAC.

5.7 compromissário  

É o órgão, ou entidade da administração pública federal 
direta e/ou indireta, responsável pela transferência de 
recursos financeiros destinados à execução do objeto 
pactuado, por meio de Termo de Compromisso do PAC.
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5.8 interveniente

É o órgão, ou entidade da administração pública direta e/ou indireta, de qualquer esfera de governo, 
ou entidade privada, que participa do convênio, para manifestar consentimento ou assumir obriga-
ções em nome próprio.

5.9 executor 

É o órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou 
sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular, responsável 
direta pela execução do objeto do convênio.

5.10 responsável pelo proponente

É a pessoa física que responde pelo órgão ou entidade privada sem fins lucrativos, neste caso, o 
dirigente máximo.

5.11 representante do proponente

É a pessoa física que responde pelo órgão, ou entidade privada sem fins lucrativos, no sistema.
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6.1 código da Funcional programática (cFp)

O Código da Funcional Programática (CFP) é um nú-
mero de 17 dígitos que representa a “certidão de 
nascimento” de uma reserva de recurso, para fazer 
face às despesas. Estes 17 dígitos (FF.SSS.PPPP.
AAAA) significam:

•	 FF – Função

•	 SSS – Subfunção

•	 PPPP – Programa

•	 AAAA – Ação

•	 LLLL – Localizador

Por exemplo, temos o CFP 10.301.1214.8581.0032, no 
qual: o número 10 representa a função “Saúde”; o 301, 
a subfunção “Atenção Básica”; o 1214, o programa 
“Atenção Básica em Saúde”; o 8581, a ação “Estrutura-
ção de Rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde”; e 
o 0032, o localizador do estado do Espírito Santo.



8584 cartilha para apresentação de propostas no Ministério da saúde

capÍtUlo ii – FUndação nacional de saúde (FUnasa)

6.2 natureza de despesa

A Natureza de Despesa dita a categoria econômica para a qual o recurso será destinado, ou seja, 
para quais fins será empregado o recurso.

6.2.1 corrente

Classificam-se, nessa categoria, todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a forma-
ção ou aquisição de um bem de capital. Também conhecida como custeio, seu Grupo de Natureza de 
Despesa (GND) é o 3.

6.2.2 capital

Classificam-se, nessa categoria, todas as despesas que contribuem, diretamente, para a formação 
ou aquisição de um bem de capital. Também conhecida como investimento, seu Grupo de Natureza 
de Despesa (GND) é o 4.

6.3 Modalidade de aplicação

As Modalidades de Aplicação indicam para qual setor, da esfera pública ou privada, o recurso será 
destinado. São as seguintes:
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o processo

•	 Modalidade 30 – Estados e Distrito Federal;

•	 Modalidade 40 – Municípios;

•	 Modalidade 50 – Entidades privadas, sem fins 
lucrativos;

•	 Modalidade 71 – Consórcios Públicos; e

•	 Modalidade 90 – Aplicação Direta (Federal).

6.4 programa

É o instrumento de organização da ação governa-
mental, que visa à concretização dos objetivos pre-
tendidos, sendo mensurado por indicadores estabe-
lecidos no plano plurianual.

6.5 ação

As Ações são operações das quais resultam produ-
tos (bens ou serviços), que contribuem para atender 
ao objetivo de um programa. Incluem-se também, no 
conceito de Ação, as transferências obrigatórias, ou 
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voluntárias, para outros entes da federação e para pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, 
subvenções, auxílios, contribuições, doações, etc., e os financiamentos.

6.6 atividade

É um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto 
de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, do qual resulta um produto ou serviço 
necessário à manutenção da ação de governo.

6.7 projeto

É um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto 
de operações limitadas no tempo, do qual resulta um produto que concorre para a expansão ou aper-
feiçoamento da ação de governo.

6.8 produto

Destinado ao público-alvo, o Produto é um bem ou serviço que resulta da ação, ou do investimento 
para a produção deste bem ou serviço. Cada ação deve ter um único produto. Em situação especial, 
expressa a quantidade de beneficiários atendidos pela ação.
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6.9 contrapartida

Contrapartida é a participação que o proponente 
oferece, para viabilizar a execução do objeto do con-
vênio, de acordo com a sua capacidade financeira 
ou operacional. A contrapartida do convenente po-
derá ser atendida por meio de recursos financeiros, 
de bens ou de serviços, desde que economicamente 
mensuráveis. 

Quando atendida por meio de bens ou de serviços, 
constará, do convênio, cláusula que indique a forma 
de aferição da contrapartida, conforme determinado 
no Artigo 7º, do Decreto nº. 6.170/2007 e alterações. 
No caso das Entidades Privadas sem Fins Lucrativos, 
recomenda-se verificar o disposto no Artigo 52, da 
Lei nº. 12.017/2009.
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PERCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO EM CONTRAPARTIDA PARA ESTADOS, 
MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL

Situação
Munícipios DF e Estados

Mínimo Máxima Mínimo Máximo

Até 50.000 habitantes 2% 4% - -

Acima de 50.000 habitantes localizados 
nas áreas prioritárias, definidas no âmbito 
da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional – PNDR, nas áreas da 
Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – 
SUDAM e da Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste - 
SUDECO

4% 8% 10% 20%

Para os demais 8% 40% 20% 40%

Consórcios Públicos 2% 4% 2% 4%
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7 ações Mais solicitadas por proGraMa

0122 - SERvIÇOS URBANOS DE ÁgUA E ESgOTO

AÇÃO SUB-AÇÃO

10gD - Implantação e Melhoria de Sistemas 
Públicos de Abastecimento de água em Municípios 
de até 50.000 habitantes, Exclusive de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE).

Execução Direta para a Construção de Poços 
Tubulares, para Abastecimento Público de água.

10gE - Implantação e Melhoria de Sistemas 
Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios 
de até 50.000 habitantes, Exclusive de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE).

20AF - Apoio ao Controle da Qualidade da água 
para o Consumo Humano.

20Ag - Apoio à Gestão dos Sistemas de 
Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 
habitantes.

Fomento a Estudos e Pesquisas, visando ao 
Desenvolvimento Tecnológico na área de 
Engenharia de Saúde Pública.

Fomento à Elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento Básico (PMSB).

6908 - Fomento à Educação em Saúde voltada ao 
Saneamento Ambiental.

Fomento à Educação em Saúde voltada ao 
Saneamento Ambiental.

7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos.
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1036 - INTEgRAÇÃO DE BACIAS HIDROgRÁFICAS

AÇÃO

10SK - Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras do 
São Francisco com até 50.000 habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE).

10SL - Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias Receptoras do 
São Francisco com até 50.000 habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE).

10Sv - Sistemas Público de Abastecimento de água em Municípios das Bacias Receptoras do 
São Francisco com até 50.000 habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE).

10TA - Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios 
com até 50.000 habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento 
Econômico (RIDE).

1138 - DRENAgEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARÍTIMA E FLUvIAL

AÇÃO

3883 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental, para Prevenção e Controle 
da Malária.
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7 ações Mais solicitadas por proGraMa

1287 - SANEAMENTO RURAL

AÇÃO SUB-AÇÃO

10GC - Implantação e Melhoria de Serviços 
de Saneamento em Escolas Públicas Rurais –  
Saneamento em Escolas.

4641 - Publicidade e Utilidade Pública. Divulgação permanente da imagem institucional 
da FUNASA nas ações de Saneamento e Saúde 
Indígena.

3921 - Implantação de Melhorias Habitacionais 
para Controle da doença de Chagas.

7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do 
Serviço de Saneamento em áreas Rurais, em áreas 
Especiais (Quilombolas, Assentamentos e Reservas 
Extrativistas) e em localidades com população 
inferior a 2.500 habitantes, para Prevenção e 
Controle de Agravos.

7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas, 
para Prevenção e Controle de Agravos.
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8007 - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

AÇÃO

10GG - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de 
até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento 
Econômico (RIDE).

20AM - Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais.

0750 – APOIO ADMINISTRATIvO

AÇÃO SUB-AÇÃO

2004 - Assistência Médica e Odontológica 
aos Servidores, Empregados Públicos e seus 
Dependentes, na FUNASA.

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 
Empregados Públicos e seus Dependentes, na 
FUNASA.

20CW - Assistência Médica aos Servidores e 
Empregados Públicos - Exames Periódicos.

Assistência Médica aos Servidores e Empregados 
Públicos - Exames Periódicos.

2000 - Administração da Unidade. Implantação do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO.

Melhoria do Ambiente de Trabalho – Laudo de 
Avaliação Ambiental.

7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas, 
para Prevenção e Controle de Agravos.
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7 ações Mais solicitadas por proGraMa

0016 – gESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE

AÇÃO SUB-AÇÃO

4572 - Capacitação de Servidores Públicos 
Federais, em processo de Qualificação e 
Requalificação.

Participação de Servidores Públicos Federais da 
FUNASA em Eventos de Capacitação.

Recrutamento e Seleção de Pessoal.

6881 - Modernização e Desenvolvimento de 
Sistema de Informação da FUNASA.

Modernização e Desenvolvimento de Sistema de 
Informação da FUNASA.

Gestão de Processo de Trabalho.
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portal dos 
convênios – 
siconv 

8
8.1 o que é o siconv?

O SICONV é o sistema informatizado do Governo 
Federal, no qual são registrados todos os atos re-
lativos ao processo de operacionalização de recur-
sos, por meio de convênios, contratos de repasses 
e termos de cooperação, desde a sua proposição 
e análise, passando por celebração, liberação de 
recursos e acompanhamento da execução, até a 
prestação de contas.

As informações registradas no SICONV serão aber-
tas a consulta pública na Internet, pelo Portal de 
Convênios do Governo Federal (www.convenios.
gov.br). O mesmo portal apresenta um “passo a 
passo” para cadastramento de proposta.

8.2 credenciamento

O credenciamento no SICONV será realizado, por 
meio do botão INCLUIR PROPONENTE, uma úni-
ca vez, pelo próprio interessado, diretamente no 
Portal de Convênios do Governo Federal – (www.
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convenios.gov.br. Mais informações podem ser obtidas em Manuais de Sistemas –Manual de 
Capacitação do Proponente), e deverá incluir as seguintes informações:

8.2.1 instituições públicas 

Nome, endereço da sede, endereço eletrônico e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas (CNPJ), bem como endereço residencial do responsável que assinará o instrumento.

8.2.2 entidades privadas sem Fins lucrativos 

Razão social, endereço postal, endereço eletrônico, número de inscrição do CNPJ, transcrição do 
objeto social da entidade atualizado, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com 
endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade, e CPF de cada um deles.

8.3 cadastramento

Para validação e efetivação do cadastro, que terá validade de 1 (um) ano, o órgão, ou entidade pública 
ou privada, sem fins lucrativos (proponente), deverá apresentar, no órgão ou entidade concedente, ou 
nas unidades cadastradoras (a relação das unidades cadastradoras pode ser obtida no menu AJUDA 
do Portal de Convênios – www.convenios.gov.br) do Sistema de Cadastramento Unificado de For-
necedores Federais (SICAF) a ele vinculadas, os seguintes documentos:
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8
portal dos 
convênios – 
siconv 

8.3.1 instituições públicas 

Cópia autenticada dos documentos pessoais do re-
presentante, em especial, carteira de identidade e 
CPF; cópia autenticada do diploma eleitoral, acom-
panhada da publicação da portaria de nomeação, 
ou de instrumento equivalente, que delegue compe-
tência para representar o ente, órgão ou entidade 
pública, quando for o caso; e cópia autenticada da 
ata da assembléia que elegeu o corpo dirigente da 
entidade privada sem fins lucrativos, devidamente 
registrada no cartório competente, acompanhada do 
instrumento competente, com firma reconhecida e 
assinada pelo dirigente máximo, quando for o caso.

8.3.2 entidades privadas sem Fins lucrativos 

Cópia do estatuto, ou contrato social, registrado no 
cartório competente e suas alterações; relação nomi-
nal atualizada dos dirigentes da entidade, com CPF; 
declaração, do dirigente máximo da entidade, acerca 
da inexistência de dívidas com o poder público e de 



9998 cartilha para apresentação de propostas no Ministério da saúde

capÍtUlo ii – FUndação nacional de saúde (FUnasa)

inscrição nos bancos públicos, ou privados, de proteção ao crédito; e declaração do dirigente máximo 
da entidade informando, para cada um dos dirigentes, se: “é membro do poder Executivo, Legislativo 
ou Judiciário, do Ministério Público ou Tribunal de Contas da União, ou se respectivo cônjuge ou com-
panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 2º grau; é servidor público vinculado 
ao órgão ou entidade concedente”; prova de inscrição da entidade no CNPJ, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos; e prova de regularidade com as Fazendas Federais, Estaduais e Municipais, e com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na forma da lei, comprovação da qualificação técnica e da 
capacidade operacional, mediante declaração de funcionamento regular nos 3 (três) anos.

8.3.2 consórcios públicos 

O cadastramento consistirá na apresentação dos documentos referentes à sua qualificação jurídica, 
fiscal e previdenciária, bem como à sua capacidade técnica e operacional.
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3 coMo iniciar o cadastraMento da proposta 9

9.1 sistema de Gestão de convênios (siconv)

Acessar o sítio da Fundação Nacional de Saúde (www.funasa.gov.br) 

clicar no acesso 
ao portal de 
convênios, para 
acessar o siconV.
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O proponente, devidamente credenciado e cadastrado, deverá acessar o sistema SICONV e inserir a 
proposta de convênio.

9.1.1 procedimentos adotados após a inserção da proposta

•	 Depois de cadastrada a Proposta/Plano de Trabalho, e enviada para análise via SICONV, a pro-
posta ficará com status de PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO ENVIADO PARA ANáLISE.

•	 A FUNASA inicia a análise, passando a proposta para o status de PROPOSTA/PLANO DE TRA-
BALHO EM ANáLISE.

•	 A partir desse momento, a proposta é analisada pela área técnica responsável e, caso esteja em 
consonância com os critérios adotados pela FUNASA, recebe parecer FAVORáVEL. Se não, entra 
em COMPLEMENTAÇÃO e, depois de cumprida a diligência, segue no fluxo para o recebimento 
de novo parecer.

•	 Recebida a autorização do presidente da FUNASA, o processo segue para a Coordenação de 
Orçamento e Finanças, onde é emitida nota de empenho e, posteriormente, o processo é encami-
nhado para a Coordenação-Geral de Convênios, para a formalização do convênio.

•	 Após análise jurídica, o convênio é assinado pelas partes e publicado no Diário Oficial da União, 
em até 20 dias da data da assinatura.
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9.2 sistema integrado de Gerenciamento de obras (siGoB)

9.1.1 o que é o siGoB?

Foi desenvolvido de forma a facilitar e agilizar o processo de análise, aprovação e celebração de 
convênios entre a FUNASA, Órgãos e Entidades.

Os dados das opções, preenchidos através do sistema, são gravados, automaticamente, no banco de 
dados da FUNASA, trazendo, como benefício, a diminuição no tempo entre a entrega das propostas 
e a celebração dos convênios.

O processo foi sistematizado para facilitar o procedimento nos trâmites dos dados informados nas 
opções do pré-projeto, facilitando e reduzindo o prazo quanto ao envio e à aprovação dos projetos 
enviados pelos proponentes, diretamente à FUNASA.

As áreas de atendimento dos projetos são:

•	 Drenagem para Controle da Malária;

•	 Melhoria Habitacional para Controle da doença de Chagas;

•	 Melhorias Sanitárias Domiciliares;

•	 Resíduos Sólidos;

•	 Saneamento em Escolas Públicas Rurais;

•	 Sistema de Abastecimento de água; e

•	 Sistema de Esgotamento Sanitário.
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9.1.2 credenciamento

Acessar o sítio da Fundação Nacional de Saúde (www.funasa.gov.br) 

clicar no acesso 
ao sistema 

integrado de 
Gerenciamento de 

obras (siGoB).
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1° Passo: No primeiro acesso, será necessário solicitar a senha para acesso ao sistema.

2° Passo: Informe o número do CPF do dirigente da entidade, e o número do CNPJ da entidade.

O sistema exibirá uma mensagem informando que foi enviado um  
link de confirmação, para o e-mail do dirigente da entidade, cadastrado  

junto à FUNASA.

 Caso o e-mail e/ou dados do Dirigente/Entidade estejam desatualizados, 
entrar em contato através do 0800 709 6500. 

clique em 
“solicitar 
senha”.
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3° Passo: Após receber a senha, acessar novamente o Sistema SIGOB, e inserir os dados solicitados 
para o acesso ao sistema.

9.1.3 cadastramento da proposta

clique “acessar o 
Módulo pré projeto” 
e iniciar a inserção 

do pré-projeto.

clique “abrir o 
Manual”, 

passo-a-passo 
do sistema
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9.1.4 Módulo pré-projeto

Nota: Caso queira consultar propostas já cadastradas, selecione o ano desejado na barra superior da tela.

9.1.4.1 para a inserção de um novo pré-projeto

4° Passo: Informe o CNPJ da entidade. O sistema irá informar os dados já disponíveis na base, e permitirá 
acesso aos campos dos dados selecionáveis – Sempre salve as informações.

clique sobre 
“incluir 

pré-projeto”
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•	 Pode-se elaborar mais de um Pré Projeto para o mesmo órgão/entidade.

•	 Caso seja necessário alterar os dados da entidade, solicitar à equipe responsável pelo cadastramento 
de Entidades e Dirigentes na FUNASA.

•	 Os originais dos documentos, informados no item 03, devem ser entregues à Superintendência da  
FUNASA, em seu estado. 

efetuar os 
procedimentos dos 

itens de 1 a 10, 
descritos na tela.  
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•	 No item 07, deve ser observado, no Plano de Aplicação, que o somatório do valor FUNASA, mais 
o valor de contrapartida, não poderá ser maior que o valor total informado no preenchimento da 
planilha orçamentária.

•	 Os repasses de recursos atenderão aos seguintes critérios (Portaria n° 623, de 11 de maio de 
2010)

- Para convênios com valores de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) os recursos serão libe-
rados em 2 (duas) parcelas iguais: 

1ª parcela equivalente a 50% (cinqüenta por cento); e 

2ª parcela após a apresentação do Relatório 1 pelo Convenente e dos Relatórios 2 ou 3 
pelas Divisões/Serviços de Engenharia de Saúde Pública - DIESP/SENSP.

- Para convênios com valores acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais) terão seus recursos liberados em 3 (três) parcelas: 

1ª parcela equivalente a 40% (quarenta por cento); 

2ª parcela equivalente a 30% (trinta por cento) após a apresentação do Relatório 1 pelo 
Convenente e dos Relatórios 2 ou 3 pelas Divisões/Serviços de Engenharia de Saúde Pública 
- DIESP/SENSP; e 

3ª parcela equivalente a 30% (trinta por cento) mediante a aprovação técnica e financeira 
da prestação de contas parcial, referente a primeira parcela e do Relatório 3, emitido pelas 
Divisões/Serviços de Engenharia de Saúde Pública - DIESP/SENSP.
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- Para convênios com valores acima de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) terão seus recursos 
transferidos em 4 (quatro) parcelas, sendo:  

1ª parcela equivalente a 30% (trinta por cento);

2ª parcela equivalente a 20% (vinte por cento) após a apresentação do Relatório 1 pelo 
Convenente e dos Relatórios 2 ou 3 pelas Divisões/Serviços de Engenharia de Saúde Pública 
- DIESP/SENSP;

3ª parcela equivalente a 20% (vinte por cento) após a apresentação do Relatório 1 pelo 
Convenente e dos Relatórios 2 ou 3 pelas Divisões/Serviços de Engenharia de Saúde Pública 
- DIESP/SENSP. 

4ª parcela equivalente a 30% (trinta por cento), será liberada mediante a aprovação técnica 
e financeira da prestação de contas parcial referente à 1ª e 2ª parcelas, depois de recebido 
do Convenente o Relatório 1 e mediante apresentação do Relatório 3, referente a 3ª parcela, 
emitido pelas DIESP/SENSP.

Para os convênios celebrados sob a égide da IN/STN/01/97, aplica-se para liberação, a 
obrigatoriedade da aprovação da prestação de contas parcial relativa à 1ª parcela para que 

se proceda à liberação da 3ª parcela.
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9 coMo iniciar o cadastraMento da proposta 

•	 No item 09, o sistema fará uma crítica às informações inseridas no preenchimento da proposta 
de Pré-projeto, resultando em uma das seguintes mensagens: AvISO, ERRO ou OK. 

- As ocorrências AVISO não impedem a gravação do Plano de Trabalho do Pré-Projeto.

- As ocorrências ERRO impedem a gravação e a conclusão do Plano de Trabalho, até serem de-
vidamente sanadas.

9.1.4.1 para transmitir o pré-projeto para a FUnasa
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capÍtUlo ii – FUndação nacional de saúde (FUnasa)

5° Passo: Para transmitir o Pré-Projeto para a FUNASA, os dados devem estar gravados de acordo 
com o preenchimento dos itens. 

•	 Ao final da transmissão, será exibida a seguinte mensagem: Atenção! O Pré Projeto foi trans-
mitido e registrado com o número UFDDMMAAXXXX. Não será mais permitido alterar 
esse Plano de Trabalho.

•	 A transmissão só poderá ser realizada para um Pré-Projeto por vez. 
•	 Se desejar concluir mais de um, consulte e clique sobre o Pré-Projeto desejado, e repita todos os 

passos para efetuar a transmissão.

10.1 órgãos e entidades públicas (Municípios, estados e distrito Federal)

clique para 
transmitir o pré-
projeto para a 

FUnasa.
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10
vedações 
para celeBrar 
convênios 

•	 Com órgãos e entidades da administração pú-
blica direta e/ou indireta dos Municípios, Esta-
dos e Distrito Federal, cujo valor seja inferior a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

•	 Com órgãos e entidades da administração pú-
blica direta e/ou indireta dos Estados e Distrito 
Federal que não apresentem a Certidão Negati-
va de Débitos, válida até a data da assinatura 
do convênio.

10.2 entidades privadas sem Fins lucrativos

•	 Nos casos em que o agente político de Poder 
Executivo, Legislativo ou Judiciário do Ministé-
rio Público, tanto quanto dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública, de qualquer 
esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou 
companheiro, bem como parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
seja integrante de seu quadro dirigente.
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capÍtUlo ii – FUndação nacional de saúde (FUnasa)

•	 Que esteja em mora, inadimplente com outros convênios, ou contratos de repasse celebrados 
com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, ou irregular em qualquer das exigên-
cias da Portaria nº. 127, de 29 de maio de 2008, e alterações.

•	 Para construções novas, conclusão de obra em andamento, cujo início tenha ocorrido após o 
exercício de 2000, e ampliação do projeto original.

•	 À não apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, expedido pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), ou por outro órgão competente, para recebi-
mento de recurso de investimento.

•	 Cujo objeto social não se relacione às características do programa, ou que não disponha de 
condições técnicas para executar o convênio ou contrato de repasse.





calendário da saúde 
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calendário da saúde 

Janeiro
24 Dia da Previdência Social

24 Dia Mundial do Hanseniano

Fevereiro
04 Dia Mundial do Câncer

05 Dia da Papiloscopia

Março
08 Dia Internacional da Mulher

21 Dia Mundial da Infância

21 Dia Nacional da Síndrome de Down

22 Dia Mundial da água

24 Dia Mundial de Combate a Tuberculose

31 Dia Nacional da Nutrição

Abril
04 Dia Nacional do Parkinsoniano

07 Dia Mundial da Saúde

07 Dia do Médico Legista

08 Dia Mundial de Combate ao Câncer

12 Dia do Obstetra

14 Dia do Técnico em Serviços de Saúde

26 Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão

30 Dia Nacional da Mulher

Maio
01 Dia Internacional do Trabalhador

07 Dia do Oftalmologista

12 Dia Mundial do Enfermeiro (Enfermagem)

15 Dia do Assistente Social

15 Dia do Combate a Infecção Hospitalar

19 Dia Mundial da Doação de Leite Humano

27 Dia do Serviço de Saúde do Exército

28 Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna

31 Dia Mundial sem Tabaco

Junho
05 Dia Mundial do Meio Ambiente

09 Dia da Imunização

11 Dia do Educador Sanitário

18 Dia do Químico

21 Dia Nacional da Prevenção à Asma

25 Dia Internacional de Combate às Drogas

26 Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas

Julho
02 Dia do Hospital

10 Dia da Saúde Ocular

13 Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente

13 Dia do Engenheiro de Saneamento

25 Criação do Ministério da Saúde

27 Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho

28 Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais
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Agosto
01 Dia Mundial da Amamentação

05 Dia Nacional da Saúde (nascimento de Oswaldo Cruz)

05 Dia da Farmácia

08 Dia Nacional de Combate ao Colesterol

10 Dia da Enfermeira

12 Dia Nacional e Internacional da Juventude

27 Dia do Psicólogo

29 Dia Nacional de Combate ao Fumo

31 Dia do Nutricionista

Setembro
01 Dia do Profissional de Educação Física

21 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

22 Dia Nacional da Juventude

30 Dia da Secretária

30 Dia do Coração

Outubro
01 Dia Internacional da Terceira Idade (Idoso)

03 Dia do Dentista

10 Dia Mundial da Saúde Mental

11 Dia Mundial de Combate a Obesidade

12 Dia da Criança

Outubro
13 Dia do Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta

15 Dia Mundial de Lavar as Mãos

16 Dia do Anestesiologista

16 Dia Mundial da Alimentação

18 Dia do Médico

20 Dia Mundial e Nacional da Osteoporose

25 Dia do Dentista (Cirurgião Dentista)

30 Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo

Novembro
08 Dia do Radiologista

10 Dia Nacional da Surdez

14 Dia Nacional e Mundial dos Diabetes

21 Dia Nacional da Homeopatia

25 Dia Internacional do Doador de Sangue

25 Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher

27 Dia Nacional de Combate ao Câncer

27 Dia da Infância

28 Dia do Biomédico

Dezembro
01 Dia Mundial de Luta contra a Aids

02 Dia Panamericano da Saúde

03 Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

05 Dia da Acessibilidade

09 Dia do Fonoaudiólogo 
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