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Mensagem

 

A Fundação Ezequiel Dias - FUNED é uma ins�tuição grandiosa. Não somente pela importância do serviço que presta a sociedade, mas também em termos de
estrutura. Espaços, equipes, processos e desafios na Funed são sempre de grandes proporções.

O ano de 2020 desafiou a Funed a reiventar processos para que pudesse seguir firme no atendimento da crescente demanda por seu trabalho. Foi necessário
rever planejamentos e realizar parcerias para que sua capacidade de analisar amostras de exames se ampliasse em mais de dez vezes e, assim, con�nuar a ser
parte importante do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, como expresso em sua missão.

No campo da inovação, pesquisadores se voltaram para a busca de soluções para o tratamento do coronavirus, e na produção industrial, as equipes se
debruçaram na busca e negociação de alterna�vas de vacinas de segunda e terceira geração, que possam ser objeto de transferência de tecnologia e de
produção pela Fundação, e assim contribuir com o processo de imunização da população brasileira. 

Tudo isso, sem deixar de realizar as demais a�vidades no campo da pesquisa, das análises laboratoriais de vigilância em saúde e de produção de
medicamentos estratégicos de interesse da polí�ca de saúde.

Embora tenha par�cipado somente de uma pequena parte de todo este trabalho, uma vez que o exercício da minha gestão foi iniciado no dia 17 de novembro,
pude comprovar o quão importante e desafiador foi o ano de 2020 para a Funed, bem como a determinação das mulheres e homens de seu corpo técnico no
exercício de sua função em servir o cidadão mineiro. A elas e eles cabe grande parte do mérito pelos resultados que aqui apresentamos.

 

Dario Ramalho Brock

Presidente da Funed
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1. Visão Geral

A Fundação Ezequiel Dias-Funed foi criada em 1907 como filial do Ins�tuto Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz/RJ. Conforme o Decreto Nº 47.910, de 7 de
abril de 2020, que contém o Estatuto da Fundação, a FUNED possui autonomia administra�va e financeira, personalidade jurídica de direito público, prazo de
duração indeterminado, sede e foro na Capital do Estado e se vincula à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG.

Tem a seguinte estrutura orgânica:

I – Unidade Colegiada: Conselho Curador;

II – Direção Superior:

a) Presidente;

b) Vice-Presidente.

III – Gabinete;

IV – Procuradoria;

VI – Controladoria Seccional;
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VII – Assessoria de Comunicação Social;

VIII – Assessoria de Gestão e Integração Ins�tucional;

IX – Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

a) Divisão de Gestão Financeira e Orçamentária;

b) Divisão de Engenharia e Infraestrutura;

c) Divisão de Compras e Gestão de Contratos;

d) Divisão de Gestão de Pessoas;

e) Divisão de Logís�ca e Administração Geral;

f) Divisão de Tecnologia da Informação;

X – Diretoria do Ins�tuto Octávio Magalhães;

a) Divisão de Fabricação de Bioprodutos e Preparo de Materiais;

b) Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental;

c) Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças;

XI – Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento;

a) Divisão de Extensão e Divulgação da Ciência;

b) Divisão de Ciência e Inovação

XII – Diretoria Industrial;

a) Divisão de Garan�a da Qualidade;

b) Divisão de Planejamento e Gestão da Produção;

c) Divisão de Desenvolvimento de Medicamentos;

d) Divisão de Controle de Qualidade;

e) Divisão de Produção Farmacêu�ca;

f) Divisão de Produção Animal

A FUNED tem por finalidade realizar pesquisas para o desenvolvimento cien�fico e tecnológico no campo da saúde pública, pesquisar e produzir medicamentos,
bem como realizar análises laboratoriais no campo dos agravos à saúde cole�va em consonância com as diretrizes estabelecidas pela polí�ca estadual de
saúde.

 

2. Governança, estratégia e alocação de recursos  

O novo Estatuto da Fundação Ezequiel Dias foi publicado por meio do Decreto Nº 47.910, de 7 de abril de 2020. Esse norma�vo trouxe como principais
inovações mudanças na composição do Conselho Curador e a atualização e especificação das atribuições das diretorias, das unidades de controle e
assessoramento e inclui em seu escopo as divisões.

No sistema de governança da FUNED pode-se citar o Conselho Curador como unidade colegiada de decisão superior. Esse Conselho, de caráter permanente, tem
por finalidade fiscalizar e deliberar sobre os atos e a�vidades da Fundação, de acordo com o disposto no ar�go 4º e 5° do Decreto Nº 47.910, de 7 de abril de
2020. Além do Conselho Curador, podemos citar também o Comitê Gestor, com um formato de diretoria execu�va,  tem o objeto de acompanhar o planejamento,
as metas da ins�tuição e outras pautas estratégicas. Ins�tuído pela Portaria n°20 de 25 de junho de 2018, é composto pelo presidente, vice-presidente, chefe
de gabinete, diretores e assessores-chefe da Fundação, sob coordenação do primeiro. Ainda sobre o seu sistema de governança, a FUNED conta com uma
Unidade Seccional de Controle Interno (USCI). Essa unidade é subordinada tecnicamente à Controladoria-Geral do Estado (CGE) e tem por finalidade promover,
no âmbito da FUNED, as a�vidades de auditoria, correição administra�va, transparência, prevenção e combate à corrupção. 

A Funed é cer�ficada desde 2010 na norma ISO 9001, no escopo “Pesquisa, Desenvolvimento, Produção de Medicamentos e Análises Laboratoriais”, abrangendo
as quatro diretorias da fundação. Além da ISO 9001, a Funed é pré-qualificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para realizar testes de controle de
qualidade nos Medicamentos, Saneantes e Cosmé�cos. É importante citar adicionalmente que Funed foi o primeiro dos três laboratórios brasileiros, entre
públicos e privados, a ser pré-qualificado pela OMS para “Controle de Qualidade de Medicamentos”. A Diretoria do Ins�tuto Octávio Magalhães possui, ainda,
dezenas de ensaios acreditados na norma ISO 17025 – que trata de Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração. A Funed atende
também a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC 301), que dispõe sobre as Boas Prá�cas de Fabricação de
Medicamentos.

Desde 2003 a Funed também adota a inserção em sua administração da Gestão Estratégica para nortear o planejamento das suas a�vidades tendo como
referência as diretrizes de planejamento estabelecidas pelo Governo do Estado de Minas Gerais e também as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O
planejamento estratégico faz a ligação entre essas diretrizes globais e o trabalho de cada uma das áreas e pessoas no dia-a-dia da organização, por meio de
um conjunto de técnicas que auxiliam a reflexão, a ação sistemá�ca con�nuada e a tomada de decisão. É uma forma de gerir toda uma organização, com foco
nas ações prioritárias em todas as áreas. A iden�dade organizacional atualmente está representada por meio de sua Missão e Valores, conforme se segue. A
visão da Ins�tuição venceu em 2020 e devido ao momento de pandemia, que colocou parcela considerável dos servidores em teletrabalho, e a grande
dedicação da Funed nas ações de enfrentamento à covid-19, os trabalhos para propiciar a definição de uma nova visão foram direcionados para 2021.

Missão:

Par�cipar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, protegendo e promovendo a saúde.

Valores:

Qualidade, Inovação, É�ca, Compromisso, Competência, Transparência e Humanização.

Os processos da Funed são norteados considerando a sua Missão e Visão ins�tucional. A representação gráfica (figura 1) se refere ao macrofluxo da Funed, no
qual estão iden�ficadas as interações entre os principais processos ins�tucionais, que garantem o cumprimento da missão ins�tucional. A figura evidencia que
a formulação da estratégia da Funed e Diretrizes da Direção são construídas buscando um alinhamento entre as Diretrizes de Governo e as Diretrizes do SUS.
Com base no seu planejamento estratégico a Alta Direção assegura a alocação de recursos apropriados para a realização do seu negócio, como pessoas,
Planejamento, Gestão Orçamentária e Financeira e Tecnologia da informação. Com os recursos disponíveis a Funed gera os seus produtos e serviços:  Difusão
do Conhecimento Cien�fico, Entrega de Medicamentos, Ensaios, Exames e Proficiência. Tem como processos de apoio para a realização do seu produto a
captação de recursos, Planejamento da Produção, Gestão de Suprimentos, Biossegurança, Gestão Ambiental, Gestão de Estoque e Apoio Operacional. A Gestão
da Qualidade e a Comunicação são processos importantes que permeiam desde o momento da formulação estratégica da Funed até a Análise Crí�ca da Gestão.
Através da Análise Crí�ca a Funed monitora, analisa e melhora con�nuamente o seu sistema de gestão, buscando agregar valor aos clientes e partes
interessadas, atender as suas necessidades e alcançar a sua sa�sfação.
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Figura 1: Macro Fluxo Funed
 

O Plano Plurianual de Ações governamentais (PPAG) contem as ações e metas da Funed para o período de 04 anos, bem como o planejamento dos recursos
necessários para o alcance das entregas previstas. O PPAG 2020-2023 da Funed é estruturado com cinco programas e dez ações, conforme tabela 1.

O planejamento estratégico na FUNED vai além do cumprimento de exigências legais do planejamento governamental e é u�lizado para definir metas anuais de
forma a propiciar o alcance dos obje�vos da ins�tuição, bem como definir indicadores estratégicos, tá�cos e operacionais que ajudem na melhoria con�nua dos
processos. O planejamento estratégico da FUNED é elaborado de acordo com as diretrizes do Planejamento Estratégico Situacional (PES), dos programas e
ações constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e dos demais instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS), como o
Plano Estadual de Saúde (PES/MG).

Como desdobramento do planejamento de médio prazo, previstos nesses instrumentos, a Funed realiza um planejamento interno anual com a definição de
metas e indicadores estratégicos para o exercício em questão. A Funed possui ins�tuído um Procedimento operacional Padrão (GA-UGE-001) que estabelece
regras e recomendações para a elaboração do planejamento estratégico da FUNED (definição de metas e indicadores), descreve a responsabilidade das áreas
da Funed, a forma de monitoramento dos resultados, entre outros pontos. As metas e obje�vos estratégicos são monitorados mensalmente através do Sistema
de Gestão Integrada (SGI) da Funed. As metas estratégicas são desdobradas em indicadores que auxiliam no seu  monitoramento. São realizadas análises
crí�cas mensais desses indicadores onde são trabalhados os pontos posi�vos, dificuldades e oportunidades de melhoria. Esas análises podem ensejar a
abertura de ação corre�va, preven�va ou revisão da planilha de gerenciamento de riscos das áreas relacionadas. Em 2020, a cada bimestre, foi elaborado um
relatório gerencial desses resultados e repassados a alta gestão para subsidiar a discussão das lacunas e definição das necessidades de melhoria. Abaixo
(figura 2), apresentamos as metas internas da Funed de 2020.
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Figura 2: Metas Funed de 2020
 

 
3. Riscos, oportunidades e perspec�vas:

A Funed realiza sistema�camente a iden�ficação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos que possam impactar no negócio das unidades
administra�vas, nos processos principais da área, no alcance das metas das áreas e no atendimento dos requisitos do cliente. Todas as unidades
administra�vas devem gerenciar os riscos inerentes ao processo de trabalho através da ferramenta de gestão de riscos - Matriz de Riscos. Os riscos levantados
são classificados como: risco ambiental, risco ocupacional, risco relacionado à responsabilidade civil, risco sanitário, risco de produção, risco polí�co, risco
financeiro, risco relacionado à conformidade, risco relacionado a processo ou risco relacionado à projeto.

Para iden�ficar o nível do risco é necessário avaliá-lo, es�mando a magnitude de risco para o indivíduo, grupo, sociedade e ambiente. Os riscos são avaliados
quanto à probabilidade de ocorrência e quanto à es�ma�va de gravidade. Após a iden�ficação e avaliação do risco a área deve decidir pela resposta ao risco,
podendo ser aceito ou ensejar ações de mi�gação e eliminação. A eficácia dessas ações deve ser verificada no momento da revisão dos riscos. Essa sistemá�ca
deverá ocorrer anualmente e/ou em período menor caso haja alguma ocorrência não prevista ou caso ocorra alteração nos processos principais da área
incluíam ou excluam riscos.

Anualmente são realizados treinamentos para os servidores na ferramentas de gestão dos riscos e por meio das auditorias internas é verificado o cumprimento
desses procedimentos em todas as áreas da ins�tuição. Em Outubro de 2020 a ins�tuição realizou o Workshop Ferramentas de Gestão de Riscos. O evento
contou com a par�cipação de cerca de 150 colaboradores de todas as Diretorias. Foi apresentada e capacitado os colaboradores da Funed no uso de quatro
ferramentas de gerenciamento de riscos, conforme a metodologia das normas ISO 31000 e ISO 31010.

Além disso, a Funed está atuando para aprimorar esse processo de forma a u�lizar a gestão dos ricos para alimentar o planejamento estratégico.

 

4. Resultados e Desempenho da Gestão:
 

Em 2020, a Funed entregou 17.641.990 doses da vacina meningocócica C ao MS para atendimento das demandas do Programa Nacional de Imunização (PNI).
Em 2020, foi celebrado o primeiro contrato da Funed para o fornecimento de Entecavir ao MS (primeiro genérico do Brasil para tratamento de infecção crônica
pelo vírus da hepa�te B), com o total de 5.423.790 unidades do medicamento entregues. Além disso, houve a entrega de 503.550 unidades do medicamento
talidomida (usado para atender aos programas de hanseníase, lúpus e Aids, do MS). Além da produção e entrega de medicamentos a Diretoria Industrial atuou
no desenvolvimento de novos produtos e realizou dois pe�cionamentos na ANVISA, um relacionado ao medicamento captopril (25mg cpr.) e outro ao
medicamento entecavir (0,5mg cpr.). Outro destaque de 2020 foi a autorização por parte da ANVISA da linha de estéreis que engloba a produção de soros. O
documento atesta que a Funed está apta a produzir oito �pos de soros usados para o tratamento em caso de envenenamento e picadas por jararacas,
cascavéis, surucucus, corais verdadeiras, escorpiões, além dos soros an�rrábico e an�tetânico.

Na área da vigilância laboratorial em Saúde Pública foram realizados 701.672 exames e análises laboratoriais para diagnós�co e monitoramento de doenças e
agravos de interesse da saúde pública, como arbovírus, H1N1, HIV, sarampo,  leishmaniose, meningites, tuberculose etc), além do monitoramento da qualidade
de produtos, água e saúde do trabalhador. Desse total, 233.288 análises corresponderam especificamente ao diagnós�co da Covid.

Outras entregas de 2020 relaciona-se ao desenvolvimento de a�vidades de pesquisas, sendo alguns relacionados diretamente para a busca de soluções para o
enfrentamento da pandemia do covid. Em 2020 foram publicados 79 ar�gos cien�ficos, contribuindo para o compar�lhamento do conhecimento cien�fico
favorecendo a população. Ao longo do ano também houve o depósito de seis novas patentes totalizando atualmente 37 registros, entrega importante para
contribuir para a geração de novos produtos para a saúde e retorno financeiro à Funed. Outro compromisso da Funed no campo da Ciência é disseminação do
conhecimento cien�fico para a população de forma geral. Devido a pandemia da covid-19 as ações presenciais e programas de popularização da ciência, como
o Ciência em Movimento e o Funed na Escola, �veram que ser temporariamente suspensas, mas de forma a manter o compromisso ins�tucional com a
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divulgação do conhecimento cien�fico, foram criados projetos e inicia�vas virtuais com linguagem simples e lúdica nas redes sociais da ins�tuição, como
FUNED EM CASA, MITOS E VERDADES, DESCOMPLICADA CIÊNCIA, entre outros.

A figura 3 e 3.1 mostra de forma resumida o desempenho das metas Funed em 2020 (dados até 30/11/2020):

Figura 3 e 3.1 - Desempenho das metas Funed em 2020- Fonte: Relatório Funed entregas 2020.

 

Em 2020 a Funed contou com um quadro de 939 servidores, conforme tabela 2.

A tabela 3 traz a relação de cargos comissionados, funções e Gra�ficações Temporárias Estratégicas (GTE), existentes, providos e vagos da FUNED.

A tabela 4 demonstra a  posição atual das receitas para o exercício 2020.
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Em 2020 a FUNED teve a maior arrecadação de recursos próprios, como pode ser visualizado no gráfico abaixo.

Em relação as despesas, a tabela 5 apresenta o detalhamento por fonte.

Conforme Tabela 6 evidencia o total do saldo de Restos a Pagar 2020 inscritos em 2021.

Em relação a execução orçamentária em 2020, 98% do crédito autorizado foi empenhado e 64% liquidado (tabela 7). As informações detalhadas por cada
Programa e Ação da Funed e suas jus�fica�vas estão no item 5 desse relatório.
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5. Atendimento às exigências con�das na DN TCEMG nº 01/2021:
 
Anexo IV - Art. 5º da Decisão Norma�va 01/2021:

a) descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas �sicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto,
subprojeto, a�vidade, suba�vidade e operações especiais, em nível de grupo de natureza e elemento da despesa, evidenciando com indicadores de eficiência,
eficácia ou efe�vidade, a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos
obje�vos propostos.

 

Programa 0076 - INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Ação 4187 – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária:  02261 – Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: Gerar produtos inovadores e conhecimento cien�fico visando a disponibilização de novos exames e medicamentos para a saúde e para o SUS

Desempenho Orçamentário e Físico da Ação 4187

Jus�fica�va de desempenho anual:

O resultado dessa ação foi consideravelmente superior à meta com o total de 79 ar�gos cien�ficos publicados em revistas indexadas. O novo cenário de
epidemia proporcionou um maior incen�vo às pesquisas relacionadas à saúde e com isso o tempo de aceite e publicações dos ar�gos pelas editoras de revistas
cien�ficas em 2020 foi menor do que geralmente era.  Ao mesmo tempo, a situação de teletrabalho também facilitou para a dedicação à escrita dos ar�gos,
pois durante os períodos de onda vermelha definido pelo Plano Minas Consciente os pesquisadores ficaram impedidos de realizar as a�vidades laboratoriais
relacionadas à execução dos projetos de pesquisa. E ainda, a produção não planejada relacionada à epidemia do covid-19 também contribuiu para maior
publicação de ar�gos. Além das publicações de periódicos cien�ficos, nesse ano houve o depósito de seis novas patentes totalizando atualmente 37 registros,
foram 20 projetos subme�dos, aprovação de 03 projetos, 07 Formalização de Parcerias, 40 projetos de pesquisa em andamento, 33 parcerias vigentes, 2 "Spin-
off" em a�vidade e orientações/co-orientações de mestrado e doutorado.

O desempenho orçamentário foi menor que o planejado. As despesas fixas durante todo o ano foram menores que a previsão em função do grande número de
servidores ter permanecido em teletrabalho em função da pandemia de Covid-19. Além disso, o desempenho orçamentário reflete os processos da cadeia de
suprimentos da ins�tuição e devido ao fato de alguns processos de aquisição de insumos e equipamentos não terem sido concluídos e assim a execução da
despesa não chega a fase de liquidação. A gestão da Funed iden�ficou necessidades de melhoria na cadeia de suprimentos da ins�tução de forma a garan�r
mais asser�vidade dos processos de compras e redução do tempo de resuprimento. Para isso, grupos de trabalhos e planos de ações direcionados a melhorias
no processo de compras e de gestão de estoque estão nas prioridades da gestão para atuação em 2021.

Ação 4189 - CIÊNCIA EM MOVIMENTO

Unidade Orçamentária:  02261 – Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: Disseminar o conhecimento cien�fico por meio da realização de exposições no estado de Minas Gerais, com possível abrangência em outros
estados. O programa obje�va a aproximação da comunidade cien�fica com o Público em geral, além de contribuir para a formação de professores, alunos e
agentes de saúde, visando a melhoria da qualidade de vida da população e o�mização do ensino da ciência e difusão da cultura cien�fico tecnológica.

Desempenho Orçamentário e Físico da Ação 4189
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Jus�fica�va de desempenho anual:

Com o contexto da pandemia global pelo coronavírus e as orientações das autoridades internacionais e nacionais de saúde pelo isolamento social, as 22
exposições do Ciência em Movimento planejadas para 2020 �veram que ser suspensas. Apesar do atual cenário, a ins�tuição con�nuou realizando as
a�vidades e ações de divulgação cien�fica durante o ano, reafirmando o compromisso da Funed com a popularização da ciência. Novos nichos de atuação foram
descobertos durante este período e novos projetos foram desenvolvidos. No primeiro quadrimestre houve o lançamento do Programa “Funed em Casa:
a�vidades na quarentena”, com conteúdo colocados nas redes sociais da Fundação voltadas para o público infan�l com Tutoriais lúdicos e cria�vos, que
abordam conteúdos relacionados à ciência, de maneira instru�va e diver�da. Em agosto foram lançados novos projetos, como: DESCOMPLICADA CIÊNCIA
(Postagens que abordam o significado de termos cien�ficos), CIENTISTAS DA FUNED (posts sobre o trabalho e ro�nas dos cien�stas da ins�tuição), FALANDO
EM BICHO (Posts que abordam de maneira lúdica, a par�r de uma pergunta, curiosidades e informações sobre os animais peçonhentos, como serpentes,
aranhas, abelhas e escorpiões). Além dos programas criados, foram realizadas ações virtuais do Funed na Escola: Palestra sobre Vacinas, para as seguintes
ins�tuições de ensino: Colégio São Paulo da Cruz, Colégio Dom Silvério e Colégio Sagrado Coração de Maria, Palestra SENAI (Biotecnologia, Universo das células
e Resíduos e Reciclagem) e Palestra sobre Animais Peçonhentos para o Colégio Olimpo.

O orçamento executado ficou próximo do planejado, uma vez que a maior parte do orçamento dessa ação é des�nado ao pagamento de despesas fixas. Em
2020 não houve a execução de despesas com viagens e diárias devido a suspensão das exposições conforme as diretrizes do Decreto de calamidade pública do
Estado em virtude da pandemia do covid-19.

 

Programa: 0103 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

Ação: 4272 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA

- Unidade Orçamentária:  02261 – Fundação Ezequiel Dias

- Finalidade: Subsidiar as tomadas de decisões na prevenção, tratamento e controle de riscos e danos à saúde da população, por meio das informações geradas
pelas análises laboratoriais para o diagnós�co de doenças e agravos de interesse da saúde pública; e o monitoramento da qualidade dos produtos sujeitos ao
controle sanitário, qualidade da água para consumo humano e da saúde do trabalhador.

Desempenho Orçamentário e Fisíco da Ação 4272
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- Jus�fica�va de desempenho anual

Em 2020 foram realizados 468.384 exames epidemiológicos e análises de vigilância Sanitária ambiental e  saúde do trabalhador, alcançando um desempenho
de 85,16 % da meta pactuada para ano.

Nesse ano houve uma redução considerada de análises de vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador, consequência da suspensão de coletas por
parte da vigilância sanitária e da suspensão de programas por causa da pandemia de coronavírus. Além disso, devido ao direcionamento de todos os esforços
da Funed, bem como dos municípios, ao enfrentamento da covid-19, e ainda a restrição de circulação de pessoas em todo o estado, houve uma diminuição na
realização de exames relacionados a outros agravos. Isso fez com que o percentual de exames ficasse abaixo da meta pactuada em 2020. Cabe ressaltar, que os
exames e análises específicos para o diagnós�co da covid-19 não foram mensurados nessa ação. Considerando esses o total de exames e análises laboratoriais
realizadas pela Funed em 2020 foi de 701.672 (superior ao planejado). Os dados específicos de covid são evidenciados na ação 1025.

O desempenho orçamentário ficou abaixo do programado, devido à dificuldade de aquisição de grande parte dos insumos, principalmente os importados, reflexo
da pandemia do covid-19 nos processos de aquisição. Além disso, um significa�vo número de análises foram realizadas com a u�lização de kits diagnós�co
fornecidos pela coordenação geral de laboratórios do Ministério da Saúde (CGLAB/MS).

 

Programa: 0026- ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 

Unidade Orçamentária:  do programa: Secretaria de Estado da Saúde

Ação: 1025 - Diagnós�co Laboratorial para COVID-19

Unidade Orçamentária:  02261 – Fundação Ezequiel Dias

- Finalidade: Subsidiar as tomadas de decisões na prevenção, tratamento e controle de riscos e danos à saúde da população, por meio do diagnós�co
laboratorial do covid-19.

Desempenho Orçamentário e Físico da Ação 1025

- Jus�fica�va de desempenho anual 

O desempenho �sico em relação a esta ação em 2020 foi de 93,31% da meta pactuada para ano. Ressalta-se que o planejamento dessa meta ocorreu sem
nenhum histórico de ocorrência e no momento inicial da pandemia no qual haviam poucas informações do novo coronavírus. No primeiro semestre, a produção
foi menor reflexo da escasses de insumos (kits de diagnós�cos) e devido a descentralização de parte da demanda de análise do estado para a rede de
laboratórios parceiros que foi implementada. No segundo semestre, houve um aumento da demanda devido a ampliação dos critérios de testagem. A Funed
aumentou sua capacidade operacional com a automação do processo e contratação de pessoal técnico possibilitando a realização de maior número de exames
e análises do covid-19.

Essa ação foi incluída no Programa criado pela  Lei 23.632 de 02/04/2020, Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, que também
autorizou a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias. Especificamente em relação a ação 1025, de
responsabilidade da Funed, o desempenho orçamentário ficou abaixo do crédito autorizado devido as dificuldades encontradas no mercado quanto à oferta de
insumos e equipamentos para tal diagnós�co bem como a grande elevação dos preços destes materiais que es�mulou a busca por alterna�vas mais imediatas
e menos onerosas aos cofres públicos, como o fornecimento de insumos pelo Ministério da Saúde; a celebração de cessões de uso de equipamentos com
ins�tuições parceiras; e a formação de uma rede de laboratórios parceiros .

 

Programa 0116 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Ação (4289) PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias

- Finalidade: Fornecer medicamentos para os componentes básico e estratégico da assistência farmacêu�ca do Sistema Único de Saúde. O componente básico
está relacionado aos medicamentos e insumos da assistência farmacêu�ca no âmbito da atenção básica à saúde, enquanto o componente estratégico está
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relacionado aos medicamentos sinté�cos u�lizados para o tratamento de agravos específicos, que possuam perfil endêmico e tenham impacto socio econômico

- Jus�fica�va de desempenho anual

A ação relaciona-se a entrega de dois medicamentos, entecavir e talidomida. O desempenho da meta ficou crí�co, pois ao longo de 2020 não houve a entrega
da totalidade planejada desses medicamentos.

Em relação ao entecavir, medicamento produzido em parceria com Farmanguinhos, no início do ano, a epidemia do Covid-19 impactou em atrasos no processo
produ�vo, devido as escalas de trabalho reduzidas em toda a cadeia de produção na Funed e também no parceiro Farmanguinhos, e também na aquisição dos
insumos necessários para a produção. Com o esforço de todos os envolvidos houve a produção e entrega de 17 lotes de entecavir ao Ministério da Saúde. O
quan�ta�vo restante não foi entregue devido a um desvio de qualidade, no qual um dos testes de dissolução foi insa�sfatório. No entanto, após novas análises
evidenciou-se que o produto apresentava qualidade, segurança e eficácia estando apto a ser distribuído à população. Em razão do desvio, 1 lote foi entregue
por meio de nota fiscal de simples remessa, enquanto outro foi recolhido de acordo com a legislação sanitária. Esse quan�ta�vo estava em quarentena
aguardando resposta do pe�cionamento junto a ANVISA de novo método analí�co realizado em 22 de setembro (ProtocoloNº: 2005.551638.729145). Em 14 de
Dezembro de 2020 houve publicação da ANVISA no DOU referente à aprovação da alteração de método do Entecavir, assim ficou uma parte da entrega para
finalizar o contrato n°97/2019 para ser realizado em 2021. Em janeiro de 2021 foram entregues 337.720 unidades, restando apenas 1 lote para finalização do
contrato. Esse lote já está produzido e está aguardando a autorização da vigilância sanitária para ser liberado.

Em relação a talidomida, medicamento usado para atender aos programas de hanseníase, lúpus e Aids, do MS, a pandemia do covid-19 impactou no
cronograma de produção desse medicamento. Houve atraso para assinatura do contrato da talidomida por parte do MS que foi assinado apenas em 22/09/2020
e na conclusão dos processos de aquisição dos insumos necessários para iniciar a produção. A primeira entrega de 503.550 comprimidos foi enviada ao MS em
setembro e as demais entregas desse contrato serão realizadas em 2021.

A execução orçamentária a menor deve-se em especial a não conclusão dos processos de aquisição de insumos e equipamentos que estão em fase interna e
não chegaram na fase de liquidação.  A gestão da Funed iden�ficou necessidades de melhoria na cadeia de suprimentos da ins�tução de forma a garan�r mais
asser�vidade dos processos de compras e redução do tempo de resuprimento. Para isso, grupos de trabalhos e planos de ações direcionados a melhorias no
processo de compras e de gestão de estoque estão nas prioridades da gestão para atuação em 2021.

 

Ação (4288) PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS

Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias

- Finalidade: Atender ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, que é des�nado à prevenção de doenças por meio de vacinação, ao
tratamento terapêu�co de acidentes com animais peçonhentos e outras doenças, como raiva e tétano, e ao componente especializado da assistência
farmacêu�ca, que é uma estratégia de acesso à medicamentos no âmbito do SUS, em nível ambulatorial
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- Jus�fica�va de desempenho anual

 

Foram entregues 17.641.990 de doses de vacina Meningocócica C de janeiro a dezembro de 2020. Diante do momento de pandemia o recebimento de doses
ocorreram por meio de voos charter e os lotes recebidos são entregues de forma agrupada ao MS. Em 2020, foi dada a con�nuidade do processo de
transferência de tecnologia da vacina Meningite C (Men. C) com a execução das a�vidades previstas no cronograma, relacionadas a fase III da transferência ,
como, qualificações das u�lidades na unidade V. O cronograma de a�vidades é complexo e a ins�tuição mantem reuniões semanais de forma a monitorar essas
a�vidades e garan�r a execução conforme planejado. Algumas ações não foram concluídas conforme planejamento devido especialmente a: impactos da
pandemia do covid-19 no fornecimento de equipamentos e prestação de serviço; iden�ficação de desvios no processo; equipamentos com defeito (necessidade
de compra de peças) e limitação de recursos humanos. Apesar do ano desafiador a Funed progrediu sa�sfatoriamente no que se refere às instalações
(qualificações das u�lidades e equipamentos da Unidade V) e os riscos do projeto estão sendo devidamente gerenciados.

Em relação a retomada da produção dos soros, que foi interrompida há alguns anos devido a necessidade de adequações na estrutura fabril, a retomada estava
condicionada a aquisição de todos os insumos, uma vez que havia sido finalizada todas as etapas de adequações na infraesturura. Em 2020 a Anvisa realizou
uma auditoria na unidade e autorizou a retomada da produção. O documento atesta que a Funed está apta a produzir oito �pos de soros u�lizados para o
tratamento em caso de envenenamento e picadas por jararacas, cascavéis, surucucus,corais verdadeiras, escorpiões, além dos soros an�rrábico e an�tetânico.
Entretanto, em dezembro de 2020, foi iden�ficado durante a manutenção preven�va pela área da Divisão de Engenharia um vazamento de ar nos dutos do AVAC
(Aquecimento, Ven�lação e Ar-Condicionado) de uma das salas da fábrica de Produção de Soros responsável pelo envase assép�co do produto. Esse fato
superveniente comprometeu a qualificação do Sistema de AVAC, requisito fundamental para atendimento às Boas Prá�cas de Fabricação (BPF), de acordo com
os critérios da RDC ANVISA n°301/2019. As intervenções já estão sendo providenciadas pela área de Engenharia. Diante disso, após constatação da correção da
não-conformidade e da qualificação do sistema atendendo a BPF, a Diretoria Industrial terá condição fidedigna de precisar a data para retomada da produção de
Soros.

A execução orçamentária foi maior que o planejado devido em especial a variação cambial, com elevação da moeda estrangeira, uma vez que nessa ação há
pagamentos em euro para o parceiro da transferência de tecnologia. Ao longo do ano foram realizados remanejamentos das demais ações para essa de forma a
garan�r os empenhos necessários para viabilizar a entrega das vacinas ao MS.

Ação (1030) DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO

Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias

- Finalidade: Manter e ampliar por�ólio de medicamentos Funed em condições de registro sa�sfatórias, de forma a permi�r que estrategicamente sejam
realizadas ações para o fornecimento de medicamentos em atendimento de demandas dos componentes da assistência farmacêu�ca no âmbito do SUS,
favorecendo o acesso a medicamentos.

- Jus�fica�va de desempenho anual

O produto desta ação foram 02 pe�cionamentos. O obje�vo principal é manter e ampliar o por�ólio de medicamentos FUNED em condições de registro
sa�sfatórias de forma a permi�r que estrategicamente sejam realizadas ações para o fornecimento de medicamentos em atendimento de demandas dos
componentes da assistência farmacêu�ca no âmbito do SUS. Os obje�vos específicos estão relacionados à execução dos projetos de transferência de
tecnologia, desenvolvimento e de o�mização de produtos biológicos e sinté�cos. Incluem-se também parcerias para o desenvolvimento produ�vo (PDP),
prospecção de novas parcerias e novos produtos com parceiros públicos e privados além de estudos e planos estratégicos para operacionalização do parque
fabril. A meta planejada foi cumprida com dois pe�cionamentos, captopril e entecavir. Em julho, foi realizado o pe�cionamento  do medicamento Captopril 25
mg comprimido, referente a  melhorias no registro do medicamento e em setembro foi solicitado pe�cionamento na ANVISA de novo método de
desenvolvimento analí�co para o Entecavir. Esse novo método mostrou-se mais vantajoso por representar redução dos reagentes u�lizados e tempo de análise
além de seguir parâmetros de compêndio oficial, conforme recomendado pela Anvisa. Além disso, ao longo do ano foram realizadas a�vidades relacionadas ao
desenvolvimento e o�mização de outros produtos como: desenvolvimento do Soro An�-SARS-CoV-2; Insulina regular, Insulina NPH, Talidomida 50 mg,
transferência da produção de Soros para a unidade V, Lenalidomida, dentre outros. Em relação ao desempenho orçamentário subes�mado foi em razão da
suplementação do saldo financeiro de recursos do convênio n.º 767898/2011, firmado com o Ministério da Saúde em 30 de dezembro de 2011, no valor de
R$3.344.807,26 e do saldo financeiro da contrapar�da do convênio n.º 767898/2011, firmado com o Ministério da Saúde em 30 de dezembro de 2011, no valor
de R$22.089,66 que não haviam sido planejados. Devido a finalização do convênio (vencimento em fevereiro de 2020) esses recursos foram devolvidos ao MS.

callto:3.344.807,26
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Além disso, foi necessário uma suplementação para pagamento de folha de pessoal, devido a um erro operacional que ocorreu nos primeiros meses do ano, no
qual a despesa de pessoal não foi rateada entre as demais ações da Diretoria Industrial. Esse erro foi corrigido por volta de março, mas impactou no
desempenho orçamentário.

 

Programa 0705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

Ação (7009) COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: Viabilizar os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garan�r o pagamento dos
proventos dos servidores ina�vos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

- Jus�fica�va de desempenho anual

A ação diz respeito aos valores pagos ao Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP. Não houve  intercorrências e a execução �sica e orçamentária foram
conforme planejado.

 

Ação (7004)  PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Unidade Orçamentária:  02261 – Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias
transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

- Jus�fica�va de desempenho anual

A meta �sica e orçamentária desta ação refere-se às demandas de ações judiciais em que não é possível mensurar o quan�ta�vo mensal corretamente, apenas
es�mar os dados de acordo com a série histórica. A meta programada para esta ação considerou o histórico do úl�mo ano, no entanto, foi recebido um número
muito maior de demandas de pagamentos de RPVs em 2020 jus�ficando o desempenho subes�mado.

 

Ação (2500)  ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Unidade Orçamentária:  02261 – Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: Viabilizar a execução de serviços técnicos-administra�vos de gerenciamento e suporte da área meio dos órgãos e en�dades, elencando os recursos
que não podem ser diretamente distribuídos nas ações finalís�cas
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- Jus�fica�va de desempenho anual

Não houve intercorrências em relação a essa ação. A execução �sica e orçamentária foram conforme planejado.

 

b) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das
ações programadas;

Dados já contemplados na letra "a".

c) informações sobre a execução dos programas e ações do governo, sob a responsabilidade das en�dades, com iden�ficação de ação governamental
estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução �sica e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores ins�tucionais de desempenho, se for
o caso; 

A Funed não tem nenhuma ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023.

d) relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às en�dades do terceiro setor,
conforme o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as En�dades do
Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554,  de 07/12/2018, que regulamentam, respec�vamente, a qualificação de
pessoa jurídica de direito, sem fins lucra�vos, como Organização Social e a ins�tuição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público e a ins�tuição do termo de parceria, informando o impacto das a�vidades executadas por meio dessas en�dades do terceiro setor na
implementação das ações governamentais;

Em 2020 não ocorreram repasse de recursos às en�dades do terceiro setor.

e) demonstração da execução �sica e financeira de projetos, subprojetos, a�vidades e suba�vidades objetos de financiamento nacional e internacional,
especificando as partes envolvidas, detalhando os valores totais previstos e os valores realizados no exercício e até o exercício, bem como as contrapar�das
oferecidas e os mo�vos que inviabilizaram a plena conclusão de etapa ou da totalidade da ação proposta, indicando as providências adotadas, quando
aplicável; 

 

SICONV 767898/11 - Desenvolver novos produtos para adequar a produção e fabricação de medicamentos objetos de parcerias para o desenvolvimento produ�vo
(nºSIAFI 9001694)
Concedente - Ministério da Saúde Vigência: 30/12/2011 a 29/02/2020
Valor
Pactuado
(R$)

Valor
Concedente
(R$)

Valor
Contrapar�da
(R$)

Execução até
31/12/2019
(R$)

Procedência
execução até
31/12/2019

Execução
em 2020
(R$)

Recursos
repassados em
2020 (R$)

Data do
primeiro
repasse

Valor do
primeiro
repasse (R$)

Data do depósito
de contrapar�da

2.950.000,00 2.360.000,00 590.000,00 346.941,78 Repasse - Fonte
24.1 0,00 N/A 12/06/2012 2.360.000,00 14/12/2016

Ações programadas:  Contratação de serviços especializados para desenvolvimento de novos produtos fruto das parcerias de desenvolvimento produ�vo com o
MS. Aquisição de mateirais de consumo para o desenvolvimento de novos produtos fruto das parcerias de desenvolvimento produ�vo com o MS.

Ações executadas: Aquisição de colunas cromatográficas para validação de metodologias*.
* Contratação de serviços de estudos técnicos de bioequivalência/biodisponibilidade rela�va e equivalência farmacêu�ca. O recurso do convênio foi em grande
parte empregado no Projeto de Desenvolvimento Produ�vo (PDP) do medicamento Entecavir, para contratação de serviços de estudos de equivalência
farmacêu�ca e bioequivalência necessários para o registro do medicamento.

 

SICONV 863140/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS
ESTRATÉGICAS PARA O SUS - (Nº SIAFI 9178283)
Concedente - Ministério da Saúde Vigência: 30/12/2017 a 09/12/2021
Valor
Pactuado
(R$)

Valor
Concedente
(R$)

Valor
Contrapar�da
(R$)

Execução até
31/12/2019
(R$)

Procedência
execução até
31/12/2019

Execução
em 2020
(R$)

Recursos
repassados em
2020 (R$)

Data do
primeiro
repasse

Valor do
primeiro
repasse (R$)

Data do depósito
de contrapar�da

1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 N/A 0,00 1.355.560,91 10/12/2020 1.355.560,91 N/A

Instrumento vigente

Situação atual: Aguardando a entrega do microscópio confocal para cumprir com o objeto de pesquisa relacionado à Toxoplasmose.
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CARTA ACORDO SCON186/2020 - Análise de Açúcares em alimentos dentro do Plano de Redução de Açúcares  (Nº SIAFI 9261577)
Concedente - OPAS/OMS Vigência: 19/08/2020 a 15/02/2022
Valor
Pactuado
(R$)

Valor
Concedente
(R$)

Valor
Contrapar�da
(R$)

Execução até
31/12/2019
(R$)

Procedência
execução até
31/12/2019

Execução
em 2020
(R$)

Recursos
repassados em
2020 (R$)

Data do
primeiro
repasse

Valor do
primeiro
repasse (R$)

Data do depósito
de contrapar�da

304.630,68 304.630,68 0,00 0,00 N/A 10.800,00 53.130,00 18/09/2020 53.130,00 N/A

Instrumento vigente

A�vidades do plano de trabalho já cumpridas: Apresentar o levantamento das empresas, dos respec�vos produtos no mercado e avaliar a rotulagem destes
produtos (Lista de ingredientes e tabela nutricional).  Receber as amostras dos alimentos incluídos no plano de redução de açúcares conforme o plano de
amostragem, de acordo com orientação esta�s�ca. . Definir, aperfeiçoar, verificar ou validar os métodos de análise química para cada categoria de produtos,
considerando relação de custo, efe�vidade e complexidade da matriz.

 

f) outras informações consideradas relevantes pela en�dade para demonstrar a conformidade e o da gestão no exercício, em face do planejamento
organizacional e do alcance dos resultados, u�lizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso.

g) informações rela�vas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos úl�mos dois anos.

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Elemento Item Despesa
- Código

Número
Empenho

Projeto_A�vidade -
Código Razão Social Credor Valor Despesa

Empenhada
Valor Despesa
Liquidada

Ano de
Exercício

9201 18 2417 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 188.215,36 188.215,36 2019
9201 940 2417 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 1.100,43 1.100,43 2019
9202 311 7009 FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA 14.525,29 14.525,29 2019
9202 1054 2035 INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA -ME 87.808,19 87.808,19 2019
9201 57 2500 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 3.406,96 3.406,96 2020
9201 68 4272 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 1.040,54 1.040,54 2020
9201 80 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 7.357,43 7.357,43 2020
9201 407 4187 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 358,99 358,99 2020
9202 937 4288 IN TIME LOGISTICA EIRELI - EPP 5.482,64 5.482,64 2020
9202 939 4288 IN TIME LOGISTICA EIRELI - EPP 841,32 841,32 2020

9202 1731 4187 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA
BIOTECNOLOGIA LTDA. 116.289,03 116.289,03 2020

9202 1732 4288 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA
BIOTECNOLOGIA LTDA. 29.072,25 29.072,25 2020

 
6. Sustentabilidade ambiental:

A Funed possui um setor dedicado a propor e executar ações direcionadas a mi�gar os impactos advindos das a�vidades da Fundação como geração de
resíduos, emissão de efluentes atmosféricos e líquidos.

A atuação envolve três eixos: gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, licenciamento ambiental e educação ambiental.

Em relação ao gerenciamento dos resíduos a Funed possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde aprovado e considerado implantado
pelos órgãos competentes, monitoramento da geração de cada �po de resíduo, coleta sele�va com repasse do material para coopera�va de catadores, e todos
os fornecedores de coleta, tratamento e des�nação desses resíduos possuem licenciamento ambiental. Anualmente são realizados treinamentos para toda a
Funed e auditorias internas para verificação da adequação dos laboratórios e áreas produ�vas às normas ambientais.

O eixo licenciamento ambiental trata da manutenção da licença de operação da Funed e cumprimento das condicionantes dessa licença. O licenciamento é em
nível municipal e foi renovada pelo período de 5 anos (nº 0084/2021 - expedido em 01/03/2021). São realizados monitoramentos da geração de resíduos,
monitoramento do efluente líquido, monitoramento de ruído e monitoramento atmosférico.

O eixo de educação ambiental obje�va trabalhar a conscien�zação dos funcionários para a redução e racionalização do consumo de recursos, a par�cipação na
correta separação dos resíduos para a coleta sele�va, monitoramento do consumo de água e energia. A Funed par�cipa do Programa AmbientAÇÃO do Governo
de Minas Gerais em que diversas ações de educação ambiental são realizadas.

Para a aquisição dos serviços de coleta e tratamento dos resíduos sólidos é exigido que os fornecedores atendam as legislações ambientais para a coleta,
tratamento e des�nação final dos resíduos, como a apresentação para habilitação técnica da licença ambiental que autorize a execução dessas a�vidades.
Além disso, é exigido ao longo da execução do contrato que o fornecedor mantenha o atendimento a essas legislações. A aquisição dos serviços de
monitoramentos, efluentes líquidos, ruído e atmosférico, segue a determinação da Resolução COPAM 216/2017, em que é determinado que os laboratórios
responsáveis por análises ambientais sejam aprovados pelo INMETRO ou pela Rede Metrológica. Ademais está implantado na ins�tuição a Especificação de
Requerimentos do Usuário (ERU) que consiste em um formulário de preenchimento obrigatório para os solicitantes de aquisição de equipamentos, no qual há
uma análise da gestão ambiental quanto ao impacto do equipamento no ambiente de forma a orientar a quisição ou não.

Além disso, a Funed atua com ações para redução de consumo de recursos naturais, dentre elas é possível citar o uso de papel reciclado em subs�tuição ao
papel branco e o estabelecimento de cotas de pacotes de papel para as diversas unidades evitando o acúmulo do material nos setores e a aquisição sem
necessidade. É ins�tuída pela Funed a u�lização de canecas individuais em subs�tuição aos copos descartáveis e o monitoramento de consumo de água em
locais com hidrômetro individualizado.

 

7. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis:

 

A Fundação Ezequiel Dias possui apenas uma en�dade contábil que conta com o Serviço de Contabilidade, composto por sete servidores públicos.

As informações contábeis e análises orçamentárias e financeiras com a perspec�vas dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial estão disponíveis nas
notas explica�vas às demonstrações contábeis do exercício 2020.

 

8.Conclusão

O ano de 2020 foi um ano extremamente desafiador para a Saúde Global e toda a população mundial. A Fundação Ezequiel Dias, como órgão integrante do
Sistema Estadual de Saúde, foi diretamente afetada por essa pandemia e teve que se superar e se adaptar a nova realidade imposta por essa emergência em
saúde global. Vale lembrar que no dia 12 de março de 2020, a Funed realizou a primeira análise para diagnós�co da covid-19 via exame molecular, PCR em
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tempo real. Um dia antes, a Organização Mundial de Saúde (OMS) oficializou a situação de pandemia no mundo e, no dia 18 de março, o isolamento social foi
decretado em Belo Horizonte. Ao longo deste ano, as pessoas da Fundação, cada uma em sua área de atuação, fizeram toda a diferença para minimizar os
impactos da pandemia no estado.

Dentro desse ano a�píco para a Saúde Pública houveram várias consequências na demandas do serviço público, em especial para os órgãos de saúde, como ter
afetado a cadeia de suprimentos global e inserção da nova lógica de teletrabalho em várias áreas no serviço público do estado. Apesar de todo essa contexto, a
Funed con�nuou empenhada em desempenhar a sua Missão de “Par�cipar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, protegendo e promovendo a saúde”,
sempre prezando pela qualidade de suas entregas para o SUS e para toda a população.  Através dos seus  programas previstos no PPAG “ENFRENTAMENTO DOS
EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19”, “INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA”, “VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA”, “DESENVOLVIMENTO E
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)” e “APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS” e das metas programadas para 2020, a Funed
atuou visando alcançar seus obje�vos no ano e cumprir seu papel dentro do Sistema Estadual de Saúde.

Em 2020, foram entregues 17.641.990 doses da vacina meningocócica C ao MS, 5.423.790 unidades do medicamento entecavir e  503.550 de talidomida.  Foram
realizados mais de 700.000 exames e análises de vigilância em saúde e ainda a ins�tuição teve uma grande atuação para o desenvolvimento da ciência com a
publicação de 79 ar�gos cien�ficos, o depósito de seis novas patentes totalizando atualmente 37 registros e aprovação de projetos de pesquisas importantes
para contribuir com soluções para a Saúde Pública do Brasil.

Desse modo, 2020 foi um ano de muito aprendizagem para essa Fundação que possui uma história centenária em prol da saúde pública. A par�r dos resultados
e sucessos alcançados e também das lições aprendidas no ano, a Funed mira se aprimorar ainda mais para o ano de 2021, sempre buscando mecanismos para
potencializar seu desempenho e entregas para a população.

9. Anexo

Complementação de dados após a análise da Controladoria Seccional do Relatório de Gestão

 

Ação 1025 - Diagnós�co Laboratorial da COVID-19[2]:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) oficializou a situação de pandemia da covid-19 no mundo no mês de março de 2020. A Lei do Orçamento Anual (LOA)
para o exercício de  2020 do Estado de Minas Gerais foi publicada em janeiro (Lei 23.579, de 15/01/2020) e portanto não houve a previsão de uma ação
específica para covd-19.

A Lei 23.632 de 02/04/2020, criou o Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19 e autorizou a abertura de crédito especial ao Orçamento
Fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias. O inciso II do ar�go segundo define a ação 1025 - Diagnós�co laboratorial da Covid-19 –, sob a
responsabilidade da Fundação Ezequiel Dias – Funed e traz em seu anexo as metas �sicas e orçamentárias aprovadas para essa ação, a saber meta �sica de
250.000 exames e meta orçamentária de R$ 25.000.000.

Cabe destacar que a definição dessas metas ocorreram sem nenhum histórico de ocorrência e no momento inicial da pandemia no qual havia poucas
informações do novo coronavírus.

Em relação a execução �sica da meta proposta, conforme explicado no Relatório Anual de Gestão (RAG) 2020, no primeiro semestre, a produção foi menor que
o esperado reflexo da escassez de insumos (kits de diagnós�cos) e devido a descentralização de parte da demanda de análise do estado para a rede de
laboratórios parceiros que foi implementada. No segundo semestre, houve um aumento da demanda devido a ampliação dos critérios de testagem pela
Secretaria Estadual de Minas Gerais. A Funed aumentou sua capacidade operacional com a automação do processo e contratação de pessoal técnico
possibilitando a realização de maior número de exames e análises do covid-19.

Em relação ao percentual de execução da meta �sica, considerando que não foi definido uma meta inicial na LOA, esse percentual deve ser calculado com base
na meta �sica planejada, definida pela Lei 23.632/2020, (250.000) frente ao valor executado informado no Sigplan (265.020), totalizando 106% de execução e
não 93%, como informado anteriormente no RAG enviado.

 

Ação 1030: Desenvolvimento Tecnológico Farmacêu�co:

No que se refere ao pedido de complementação de informações sobre a ocorrência de suplementação para pagamento de folha de pessoal por erro operacional,
informamos que:

Em 2020, O Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG/MG), alterou a metodologia de
planejamento orçamentário de todos os órgão e en�dades do Estado. A principal mudança dessa nova metodologia foi o formato de alocação das despesas, no
qual pra�camente todas as despesas dos órgãos e en�dades �veram que ser alocadas nas ações/projeto a�vidade de entregas finalís�cas. Essa mudança
impactou diretamente na execução da folha de pagamento e sua operacionalização, que é realizada pela SEPLAG, pois até 2019 exis�a uma ação/projeto
a�vidade (2417) padronizada em todos os órgãos e en�dades para alocar as despesas de pessoal do órgão.

Considerando a diretriz dessa nova metodologia, a despesa de pessoal foi rateada entre as ações/projeto a�vidade finalís�cas de cada órgão. Assim, a Funed
fez a separação/indicação de dotações orçamentárias para alocação das despesas de pessoal de acordo com o organograma da FUNED cadastrado no Sistema
Integrado de Administração de Pessoal (SISAP).

O Programa 0116 - Desenvolvimento e produção de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS)- contempla três ações/projeto a�vidade. Dessa forma,
a separação/indicação de dotações orçamentárias para alocação da despesa de pessoal foi realizada considerando o quan�ta�vo aproximado de recursos
humanos em cada ação. No entanto, no momento de execução da despesa, não houve o rateio entre as três ações do programa 0116, e toda a folha de
pagamento da Diretoria Industrial foi incluída na ação 1030, nos meses de janeiro, fevereiro e março, acarretando na execução de todo o orçamento planejado
para o ano de 2020 e sendo necessário um ajuste orçamentário. Vale destacar, que os sistemas coorpora�vos estão passando por ajustes para melhor
parametrização permi�ndo a efe�va implementação dessa metodologia. 

A correção ocorreu a par�r do mês de abril, por meio do SISAP, que passou a alocar a despesa de cada servidor da Diretoria Industrial na ação/projeto a�vidade
relacionada a sua entrega. Por fim, é importante informar que a finalidade dessa ação e a con�nuidade das a�vidades finalís�cas não foram prejudicadas.

 

Ação 4187 - Pesquisa e Desenvolvimento

Em relação aos processos de aquisição de insumos e equipamentos que não foram concluídos em 2020, a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD)
informou que: Do total de 380 processos planejados para 2020, 172 processos foram finalizados no exercício, 137 não finalizaram no respec�vo ano,
estendendo-se para o ano de 2021, e  71 processos �veram resultado nos pregões fracassados ou desertos. O impacto financeiro dos processos que �veram
resultado nos pregões fracassados ou desertos, totalizou um valor aproximado de R$ 746.000,00. Não é possível avaliar o impacto financeiro dos processos que
não foram finalizados. É importante destacar que esses processos estão em andamento para aquisição em 2021. Existem várias causas da não execução de
todo o planejamento de compras, entre elas podemos citar a complexidade dos processos de aquisição da Funed que contempla itens para diferentes negócios,
como, pesquisas, análises laboratoriais de vigilância em saúde e produção industrial de medicamentos, e o volume de processos na Ins�tuição.

O planejamento de aquisições da DPD de 2020 contemplava diferentes itens necessários para realização das análises de pesquisa como: reagentes para
detecção de DNA, reagentes de bioquímica, reagentes para cul�vo celular, para citometria de fluxo, para análises �sico-químicas, entre outros e também alguns
equipamentos laboratoriais como; estereomicroscopio, estufa de laboratório, microscópio elétrico, estação dissolutora de fluxo con�nuo, leitor de microplacas,
pipetadores automá�cos, entre outros. Os itens do planejamento da DPD são necessários para a realização das análises e ensaios laboratoriais para
con�nuidade dos projetos de pesquisa e desenvolvimento da Diretoria, bem como ampliação e inovação do parque tecnológico da ins�tuição.



24/05/2021 SEI/GOVMG - 27275187 - Relatório de Gestão

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31780657&infra_sistem… 16/17

É importante destacar que a meta orçamentária não tem uma relação direta com a meta �sica. O financeiro dessa ação refere-se ao pagamento de despesas
fixas, como da conta de água, auxílio creche, estagiários, vencimentos de servidores e outros e de pagamentos de despesas variáveis necessárias para a
realização das metodologias dos projetos de pesquisa, como compra de reagentes, equipamentos, consumíveis, bem como estruturação e manutenção da
infraestrutura laboratorial. A meta �sica relaciona-se com a geração de produtos cien�fico-tecnológicos, compreendendo patentes depositadas, produtos ou
processos tecnológicos desenvolvidos descritos em relatórios técnicos e ar�gos cien�ficos publicados em revistas indexadas.

Apesar da não aquisição de todo o planejamento de 2020, a Diretoria conseguiu dar andamento nos projetos de pesquisa com insumos em estoque,
equipamentos atuais e parcerias com outras ins�tuições. Assim, a finalidade dessa ação foi man�da e o obje�vo proposto para o exercício de 2020 foi
alcançado. Foram publicados 79 ar�gos cien�ficos, contribuindo para o compar�lhamento do conhecimento cien�fico. Ao longo do ano também houve o
depósito de seis novas patentes totalizando atualmente 37 registros, entrega importante para contribuir para a geração de novos produtos para a saúde e
ampliação do por�ólio de tecnologias da Funed que pode gerar futuras receitas para a ins�tuição por meio de licenciamentos e acordos de co-desenvolvimento
de produto.

 

CONTEÚDO ESPECIFICO REFERENTE ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19

Descrição pormenorizada da alocação dos recursos na implementação das ações de combate aos efeitos da pandemia de COVID 19, considerando a meta �sica
e financeira e os resultados alcançados:

No dia 12 de março de 2020, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) realizou a primeira análise para diagnós�co da covid-19 via exame molecular, PCR em tempo
real. Um dia antes, a Organização Mundial de Saúde (OMS) oficializou a situação de pandemia no mundo e, no dia 18 de março, o isolamento social foi
decretado em Belo Horizonte. A Gestão da Fundação procurou respeitar todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da
Saúde. 

Ainda no início da pandemia, foi realizada na ins�tuição a campanha de vacinação contra Influenza de forma a prevenir outros agravos com sintomas parecidos
e auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnós�co para o coronavírus. Foram imunizados cerca de 500 servidores, no final de março/2020, com as
doses enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda em março foram suspensas as a�vidades que geravam aglomerações como: capacitações,
treinamentos, eventos comemora�vos, culturais ou espor�vos, assembleias e visitas. Por meio da Portaria Funed nº 27/2020, houve a regulamentação para o
teletrabalho, considerando o decreto que declarou situação de emergência em saúde pública em Minas e da Lei nº 13.979 que dispõe sobre o enfrentamento de
emergência em saúde pública de importância internacional em decorrência do novo coronavirus. Outras medidas adotadas foram: a reorganização no refeitório
com alteração na disposição das mesas, com espaçamentos de segurança entre elas, distribuição de  borrifadores e frascos individuais de álcool 70% para toda
a Fundação, distribuição de máscaras �po cirúrgica para u�lização nas dependências da ins�tuição e ainda, pensando na saúde dos trabalhadores,  foram
realizadas diversas ações de humanização do servidor, como ginás�ca laboral on line e a publicação semanal de bole�ns de saúde mental buscando orientar os
servidores.

Além disso, a Funed atuou diretamente no diagnós�vo da covid-19. O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/Funed) foi uma das áreas mais demandadas
neste novo cenário de saúde pública. Dessa forma, foi necessário a reorganização dos fluxos internos para que fosse possível atender a demanda crescente por
exames. Diversas áreas receberam reforços em relação a recursos humanos de equipes de outras áreas da Funed e também por meio de contratação
emergencial. Além disso, foi criada uma rede de laboratórios para apoiar a realização do diagnós�co no Estado. A Funed habilitou 25 laboratórios para
realização das análises laboratoriais de COVID-19 pelo método RT-PCR em tempo real abrangendo diversos municípios do Estado e capacitou mais de 50 novos
usuários para uso do GAL – Gerenciador de Ambiente Laboratorial para padronização das etapas pré-analí�cas, analí�cas e pós analí�cas das análises.

Ao longo de 2020 foram recebidas pela rede de diagnós�co da COVID-19, coordenada pelo IOM, mais de 209.000 amostras de casos suspeitos de COVID-19. É
importante destacar que uma amostra muitas vezes requer a realização de mais de uma análise, conforme estabelece o protocolo específico do agravo. Dessa
forma, especificamente na estrutura do Lacen/Funed, no ano de 2020, foram realizados 233.288 exames relacionados ao diagnós�co da covid-19. Em setembro,
o Ins�tuto Octavio Magalhães (IOM) aumentou a capacidade operacional de realização das análises do COVID na estrutura da Funed com a aquisição de
plataformas automa�zadas de RT-PCR e extrator de DNA/RNA. Antes da aquisição desses equipamentos a capacidade analí�ca do IOM estava em torno de 160
amostras/dia; após essas aquisições, a capacidade aproximada atual é de 1.800 amostras/dia.

Para além da atuação direta no diagnós�co da COVID-19, a Fundação está atuando em em outras frentes realizando a�vidades de pesquisas e desenvolvimento
farmacêu�co para contribuir para o enfrentamento da epidemia como:

- Projeto  de soroterapia para covid-19 que propõe uma soroterapia u�lizando a fração F(ab)2 de IgG purificada de equinos imunizados;

- Projeto proteína recombinante, que é uma parceria com Bio-Manguinhos e CT Vacinas/UFMG, no qual o papel da Funed é fornecer proteína recombinante,
insumo necessário para a produção do kit diagnós�co para covid-19;

- Projeto de desenvolvimento de biosensor eletroquímico para o diagnós�co da covid-19, que tem o obje�vo desenvolver um método de detecção precoce do
covid-19;

- Projeto de sequenciamento gené�co do vírus SARS-Cov-2 : a Funed é uma das ins�tuições que está atuando no projeto “Estruturação da Rede Nacional de
Sequenciamento Gené�co para a Vigilância em Saúde” do Ministério da Saúde, no qual é realizado o sequenciamento gené�co do vírus com a finalidade de
inves�gar as novas variantes de COVID-19 circulantes no Brasil;

- Vacina covid-19: a Fundação, junto ao Governo do Estado de Minas, está em contato com empresas para trata�vas de parcerias para o desenvolvimento de
vacina contra o coronavírus na ins�tuição.

Em relação à execução das despesas diretamente relacionadas à covid-19, os gastos, relacionados à compra de insumos e equipamentos laboratoriais, foram
executados na ação orçamentária 1025 - Diagnós�co Laboratorial para COVID-19, incluída no Programa 0026 criado pelo Projeto de Lei no 1.750/2020, de
autoria do governador do Estado[LMR1] .  

O desempenho orçamentário da ação 1025 (conforme evidenciado no item 5 do Relatório de Gestão) ficou abaixo do crédito autorizado devido as dificuldades
encontradas no mercado quanto à oferta de insumos e equipamentos para tal diagnós�co, bem como, a grande elevação dos preços destes materiais que

http://www.funed.mg.gov.br/2020/06/destaque/conheca-o-rt-pcr-em-tempo-real-metodo-utilizado-para-o-diagnostico-de-covid-19/
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es�mulou a busca por alterna�vas mais imediatas e menos onerosas aos cofres públicos, como: o fornecimento de insumos pelo Ministério da Saúde; a
celebração de cessões de uso de equipamentos com ins�tuições parceiras; e a formação de uma rede de laboratórios parceiros. É importante pontuar que o
planejamento dessa meta ocorreu sem nenhum histórico de ocorrência e no momento inicial da pandemia no qual haviam poucas informações relacionadas ao
novo coronavírus.

 

O quadro abaixo apresenta os dados de execução orçamentária e financeira da ação:

Execução Orçamentária e Financeira- covid-19 – Funed:

Ano Projeto_A�vidade
- Código

Projeto_A�vidade -
Descrição

Valor Despesa
Empenhada

Valor Despesa
Liquidada

Valor Pago
Financeiro

2020 1025
DIAGNOSTICO
LABORATORIAL DA
COVID-19

R$4.767.246,28 R$1.399.097,32 R$1.327.209,92

2021 1025
DIAGNOSTICO
LABORATORIAL DA
COVID-19

R$353.720,00 R$83.000,00 R$5.000,00

TOTAL R$5.120.966,28 R$1.482.097,32 R$1.332.209,92

Fonte: Armazém de Informações SIAFI – atualizado até 09/03/2021

 

Execução de Restos a Pagar – covid 19 – Funed

Ano Empenho Valor inscrito RPP Valor Inscrito RPNP Despesa Liquidada RPNP Saldo RPNP
2020 R$0,00 R$3.003.684,26 R$251.310,40 R$2.752.373,86

Fonte: Armazém de Informações SIAFI – atualizado até 09/03/2021

 

Documento assinado eletronicamente por Rosângela Ta�ana da Silva, Servidora, em 29/04/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Morais Rocha, Chefe da Unidade, em 30/04/2021, às 06:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dario Brock Ramalho, Presidente, em 04/05/2021, às 19:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 27275187 e o código CRC 36B7C5AD.

Referência: Processo nº 2260.01.0002801/2021-23 SEI nº 27275187
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