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MENSAGEM

 

A Fundação Ezequiel Dias - Funed é uma ins�tuição centenária que cumpre um importante papel na área da saúde pública, com 03 (três) grandes
áreas de atuação, quais sejam: desenvolvimento farmacêu�co, vigilância laboratorial e pesquisa e desenvolvimento. Além do fornecimento de
vacinas e medicamentos para distribuição pelo Ministério da Saúde, a Funed possui grande importância na área da saúde pública, em sua atuação
como Ins�tuto de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais - ICTMG, com exper�se no desenvolvimento de pesquisas na área de biotecnologia
em saúde, e por meio da sua relevante atuação como Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (Lacen-MG).

No ano de 2021, a Fundação Ezequiel Dias - Funed direcionou esforços para superar os desafios atrelados ao alcance dos seus resultados e entregas
finalís�cas, como, por exemplo, a realização de estudos, reflexões e discussões visando manter a aderência entre seus produtos e serviços às
necessidades do Sistema Único de Saúde, e de forma compa�vel com a sua capacidade produ�va; a aproximação e atuação integrada com outros
laboratórios e ins�tuições públicas; a prospecção de novas parcerias, vislumbrando a disponibilização dos seus produtos e serviços bem como a
ampliação de seu por�ólio, de forma a garan�r maior perenidade dos seus negócios; e discussões visando o fortalecimento da sua capacidade
laboratorial, buscando a o�mização dos processos de coleta, transporte e tratamento de amostras bem como impulsionar sua atuação na rede de
vigilância laboratorial e interlocução com os laboratórios macrorregionais. Do ponto de vista da pesquisa e desenvolvimento, além da produção
técnico-cien�fica, novas patentes e de popularização da ciência, avançamos nos norma�vos e procedimentos necessários para viabilizar a
contratualização de fundações de apoio.

Da mesma forma, foram tomadas inicia�vas visando superar os desafios estruturantes para a ins�tuição, aqueles com impactos transversais. Neste
sen�do, foram implementadas ações para fortalecer a governança corpora�va e aprimorar a qualidade na tomada de decisão; para o aprimoramento
e modelagem de processos crí�cos, em especial, atrelados à a�vidade meio da ins�tuição; para a adequação da infraestrutura �sica e predial; para a
melhoria da gestão do trabalho; dentre outras ações direcionadas à ampliação da segurança jurídica, aprimoramento do controle interno e
fortalecimento da capacidade ins�tucional.

Cumpre destacar que todas as inicia�vas empreendidas foram realizadas em um contexto pandêmico, em razão da Covid-19, e de limitações
impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo deste documento, serão compar�lhadas as principais entregas e resultados ob�dos, em 2021,
realizadas com o apoio do corpo técnico da Funed, para o qual registramos o nosso agradecimento e reafirmamos o compromisso de seguirmos
firmes no desempenho da nossa missão ins�tucional de “par�cipar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, protegendo e promovendo a
saúde”.

 

Eduardo Campos Prosdocimi 

Presidente da Funed

 

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 07 de abril de 2020, que contém o Estatuto da Fundação, a ins�tuição 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. Assim, a Funed é integrante do  Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais, que é composto, pela Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais- SES/MG, pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig, pela Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Estado de Minas Gerais – Hemominas e pela Escola de Saúde Pública do  Estado de Minas Gerais – ESP/MG.

Atualmente, a  Funed possui 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

Com quase 114 anos de existência, a Funed tem a missão de par�cipar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, protegendo e
promovendo a saúde por meio de três grandes frentes de atuação: pesquisas para o desenvolvimento cien�fico e tecnológico no campo da saúde
pública, produção e desenvolvimento de medicamentos e vacinas, e vigilância laboratorial, no campo dos agravos à saúde cole�va,  em consonância
com as diretrizes estabelecidas pela polí�ca estadual de saúde. A ins�tuição é um importante Ins�tuto de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas
Gerais e abriga o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (Lacen-MG), composto por 42 laboratórios que realizam análises e
exames de úl�ma geração para as vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador.

Desde 2010, a ins�tuição é cer�ficada na norma ISO 9001:2015, no escopo “Pesquisa, Desenvolvimento, Produção de Medicamentos e Análises
Laboratoriais”, abrangendo as quatro diretorias da Fundação. Além da ISO 9001:2015, 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 - BPF.

 

2.GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

 

Governança

Dentro do sistema de governança da Funed, merece destaque a recomposição, em 2021, do Conselho Curador, órgão colegiado que atua, em caráter
permanente e delibera�vo, na formulação de estratégias e no controle da execução da polí�ca de saúde na instância correspondente, inclusive no
que tange aos aspectos econômicos e financeiros. O Conselho Curador, cuja a finalidade é fiscalizar e deliberar sobre atos e a�vidades da ins�tuição,
compõe a estrutura orgânica da Funed, como unidade colegiada, e teve a sua composição alterada com a publicação do Decreto nº 47.910, de 7 de
abril de 2020 (Estatuto da Funed). Atualmente, o Conselho Curador da Funed é composto por dois membros natos: o Secretário de Estado de Saúde
e o presidente da Funed, que é o Presidente do Conselho. As demais ins�tuições que compõe o referido Conselho, como membro indicado, são o
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG; a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; a Secretaria de Estado de Fazenda –
SEF/MG e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG. Os membros indicados são designados pelo Governador do Estado e tem o
mandato de 02 anos, permi�da uma recondução por igual período. Observa-se que o referido Conselho encontrava-se ina�vo desde novembro de
2019. Em maio de 2021, houve a rea�vação e atualização do comitê, com a designação dos novos membros e retomada das reuniões ordinárias, em
21/05/2021 (30ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da Funed). A realização das primeiras reuniões �veram, como pauta, a elaboração e
aprovação do regimento interno, a análise e aprovação dos relatórios de gestão de 2019 e 2020, a definição do cronograma de reuniões para o
exercício de 2021, dentre outras discussões per�nentes àquele contexto. No período de maio de 2021 a dezembro de 2021, foram realizadas três
reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária, totalizando quatro reuniões no ano. Desde seu restabelecimento, o Conselho Curador tem �do
uma atuação a�va e proposi�va na fiscalização e planejamento futuro da ins�tuição.

Outro componente importante para a promoção da integração e governança ins�tucional  é o Comitê Gestor da Funed. Em 2021, houve a retomada
das reuniões do Comitê Gestor, que atua como uma diretoria execu�va, e possui, dentro os seus obje�vos, a) promover o alinhamento interno, o
direcionamento estratégico e comunicação entre a alta direção, b) possibilitar o monitoramento das metas, entregas e resultados ins�tucionais, c)
propor alterna�vas para a resolução de problemas e conflitos internos,  d)  promover a discussão de pautas estratégicas e de assuntos, processos e
norma�vos que impactam na gestão interna da ins�tuição, dentre outras ações. Ins�tuído pela Portaria n°20 de 25 de junho de 2018, e alterada pela
Portaria nº  41, de 27 de abril de 2021, é composto pelo presidente, vice-presidente, chefe de gabinete, diretores e assessores-chefe da Fundação,
sob coordenação do primeiro. A par�r de 2021, a Procuradora-chefe e Controlador Seccional também passaram a par�cipar das reuniões do Comitê
Gestor.
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Outro ponto que merece destaque, referente ao  sistema de governança da Funed , é a presença, em sua estrutura organizacional, da Controladoria
Seccional (CSEC) que é subordinada tecnicamente à Controladoria-Geral do Estado (CGE) e tem por finalidade promover, no âmbito da Funed, as
a�vidades rela�vas à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria, correição administra�va, incremento da transparência, do
acesso à informação e ao fortalecimento da integridade e da democracia par�cipa�va. Em 2021, houve a reestruturação da Controladoria Seccional
da Funed, com a criação da Unidade de Auditoria, Transparência e Integridade (Ua�), por meio da Ordem de Serviço nº 12, de 08 de abril de 2021,
tendo como referência a estrutura existente nos órgãos da administração pública estadual. 

Para consolidar o propósito de apresentar a estrutura de controle interno aos servidores, a Funed promoveu entre os dias 16 e 19 de novembro de
2021, a primeira Semana do Controle Interno da ins�tuição, coordenado pela Controladoria Seccional. Mais que exposição de termos, levou à
compreensão que o controle é função de toda a organização e teve como finalidade garan�r o alcance dos obje�vos públicos dentro da legalidade e
com a devida segurança aos agentes públicos, executores das polí�cas. A programação contou com palestras de profissionais representa�vos na
temá�ca, abordando as facetas do controle de forma dinâmica e aplicadas à realidade da Funed. Após breve apresentação, os convidados receberam
perguntas dos servidores da ins�tuição em mesas redondas, nas quais foram possíveis esclarecimentos, troca de experiências e impressões acerca
dos temas de cada dia.

Outra ação implementada, no intuito de aprimorar o sistema de governança e oferecer mais agilidade nos trâmites processuais mais técnicos e de
ro�na da Funed foi implementado o processo de delegação de competências, por meio da Portaria nº. 104, de 23 de setembro de 2021. A Portaria,
que se adapta às demandas das áreas, torna os processos mais céleres sem interferir na qualidade e segurança do que está sendo executado e
permite ao Gabinete maior dinâmica nos processos estratégicos da Fundação.

Ainda em 2021, a Funed aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, uma proposta adotada pela Estratégia Nacional de Combate à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), com coordenação e execução da Rede de Controle nos Estados, patrocinada pela Controladoria-Geral da
União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Conta com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do
Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), do
Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).  O Programa é voltado a todos os gestores das
organizações públicas (das três esferas de governo e dos três poderes em todos os estados da federação) e tem o obje�vo de reduzir os níveis de
fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos.  A primeira etapa de par�cipação consis�u em um diagnós�co da
ins�tuição, baseado nos critérios: Prevenção, detecção, inves�gação, correção, monitoramento, transparência e par�cipação social.

No intuito de reunir as melhores prá�cas de prevenção e envolvendo os servidores, em outubro de 2021, foi  publicada a Portaria nº 109/2021, que
“Ins�tui grupo de trabalho des�nado a elaborar o Plano de Integridade da Fundação Ezequiel Dias nos termos do Decreto Estadual nº 47.185, de 13
de maio de 2017, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Promoção da Integridade – PMPI”, coordenado por representante da presidência

No tocante à Lei de Acesso à informação, em abril de  2021, houve a publicação de Portaria nº 44/2021, em, alterada pela Portaria 68/2021, que
atualizou os membros da Comissão de Gestão da Informação, ins�tuída pela Portaria 05/2019, responsável por promover o acesso dos cidadãos às
informações públicas no âmbito da Fundação Ezequiel Dias – Funed. Na ocasião, houve a inclusão de representante da Presidência na referida
Comissão . Em 2021, foi realizada a avaliação e elaboração de relatório de transparência a�va apresentado para a Comissão de Gestão da Informação
e para Assessoria de Comunicação, para adequações imediatas, conforme previsto pela legislação de referência

Outro avanço importante relaciona-se a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n° 13.709/2018, vigente a par�r de agosto de 2020, que
dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com o obje�vo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Cabe a cada ins�tuição estabelecer e providenciar meios de forma a garan�r a conformidade à LGPD. Em maio de 2021, foi publicada a Portaria nº
43/2021, alterada pela Portaria 94/2021 que ins�tuiu Grupo de trabalho, com o obje�vo de promover a implementação das disposições LGPD no
âmbito da Funed, incluindo par�cipação de representante da presidência nas a�vidades. O Grupo de trabalho posiciona-se na Fase 3 de adequação
da Funed aos critérios da LGPD, conforme metodologia estabelecida pelo Comitê Estadual de Proteção de Dados Pessoais (CEPD).Destaca-se que, em
2021, foram realizada ações como: a capacitação dos membros do Grupo de Trabalho, o preenchimento do “Diagnós�co de Maturidade
Ins�tucional”, a construção e disponibilização do documento “Dúvidas Frequentes” para acesso dos servidores,  atualização da intranet e do “Jornal
Mural”, produção de materiais de comunicação (como a Car�lha) e preparação e realização do inventário de dados (piloto), junto à equipe da
Diretoria do Ins�tuto Otávio Magalhães.

 

Estratégia e alocação de recursos

Desde 2003, a Funed adota a 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 da Funed foi elaborado tendo como referência as diretrizes con�das no Planejamento Estratégico Situacional (PES), os programas e ações
constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e demais instrumentos de planejamento governamentais e do Sistema Único de
Saúde (SUS), como, por exemplo, o Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais. A Funed u�liza este modelo de gestão para manter a aderência entre
 essas diretrizes globais e o trabalho de cada uma das áreas e pessoas no dia-a-dia da ins�tuição, por meio da adoção de conjunto de técnicas e
prá�cas que auxiliam a reflexão, a ação sistemá�ca con�nuada e a tomada de decisão. Atualmente, a iden�dade organizacional está representada
por meio de sua Missão e Valores, quais sejam:

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.

 

Figura 1 - Macro Fluxo Funed
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A Figura 1 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. Como
processos de apoio, para a realização do seu produto, tem-se a captação de recursos, o Planejamento da Produção, a Gestão de Suprimentos,
Biossegurança, a Gestão Ambiental, a 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 aprimora 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. Neste sen�do, cumpre destacar que a Funed possui um Sistema da Gestão da Qualidade consolidado na ins�tuição. Em
2021, a Funed passou por auditoria externa para verificação da conformidade dos processos de “Pesquisa, Desenvolvimento, Produção de
Medicamentos e Análises Laboratoriais” à norma internacional de gestão da qualidade ISO 9001:2015. A Fundação Vanzolini, organismo cer�ficador
responsável, recomendou a manutenção da cer�ficação da Fundação Ezequiel Dias (Funed), destacando entre os pontos posi�vos a rastreabilidade
dos registros, o comprome�mento dos servidores com o sistema de gestão da qualidade, a metodologia de riscos, e a evolução percebida em todos
os processos. Em agosto, a ins�tuição realizou, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz Minas a sua primeira “Semana da Qualidade”. O
evento promoveu um momento de integração e interação entre as duas ins�tuições, debatendo temá�cas relevantes e de interesse comum. Além
das palestras, foram oferecidos dois minicursos com assuntos importantes e atuais, para ampliação do conhecimento dos servidores.

O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) é o instrumento norma�zador do planejamento da administração pública de médio prazo. Este
instrumento define qual será o escopo de atuação do Estado para um período de quatro anos, refle�do nos programas e ações de governo, com suas
respec�vas metas �sicas e orçamentárias que serão executados durante esse período. Desta forma, o PPAG contém 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 foi
estruturado com cinco programas e dez ações. A tabela 1 evidencia os programas e ações do PPAG no exercício de 2021.

 

Tabela 1: Programas PPAG Funed 2021 e orçamentos aprovados por ação

PROGRAMA E AÇÕES ORÇAMENTO
APROVADO

PROGRAMA 0026 ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19
AÇÃO 1025 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA COVID-19 R$ 6.114.000
PROGRAMA 0076 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
AÇÃO 4187 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO R$ 28.223.239
AÇÃO 4189 POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA R$ 2.862.135
PROGRAMA 0103 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA
AÇÃO 4272 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA R$ 45.763.151
PROGRAMA 0116 DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
AÇÃO 1030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO R$ 7.248.680
AÇÃO 4288 PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS R$ 447.854.913
AÇÃO 4289 PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 59.930.648
PROGRAMA 0705 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS
AÇÃO 2500 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS R$ 34.264.159
AÇÃO 7004  PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS R$ 1.996.969
AÇÃO 7009 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS R$ 25.260.647
TOTAL ORÇAMENTO APROVADO FUNED (LOA 2021) R$ 659.518.541,00

 

Além das metas e entregas previstas no PPAG, o planejamento estratégico da Funed é u�lizado como referência para a definição das  metas anuais da
ins�tuição, de forma a propiciar o alcance dos obje�vos organizacionais, bem como definir os indicadores estratégicos, tá�cos e operacionais
direcionados para a promoção da melhoria con�nua dos processos. Como desdobramento do planejamento de médio prazo, previstos nesses
instrumentos, a Funed realiza o planejamento interno anual com a definição de metas e indicadores estratégicos para o exercício em questão. As
Metas Funed definidas para o exercício de 2021, – Metas Funed 2021, refletem os obje�vos essenciais de cada um dos negócios da ins�tuição e
fazem a conexão entre as diretrizes globais e o trabalho de cada uma das áreas e pessoas desenvolvem no dia-a-dia estão apresentadas na  Figura 2.
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Figura 2: Metas Funed 2021

Cumpre informar que a Funed tem implementado o  Procedimento Operacional Padrão (GA-UGE-001), que estabelece as regras e recomendações
para a elaboração do planejamento estratégico da ins�tuição (definição de metas e indicadores), descreve a responsabilidade das áreas da Funed, a
forma de monitoramento dos resultados, entre outros pontos. As metas estratégicas são desdobradas em indicadores que auxiliam no seu
monitoramento. Mensalmente, são realizadas as análises crí�cas desses indicadores onde são trabalhados os pontos posi�vos, dificuldades e
oportunidades de melhoria. A Funed também gera e disponibiliza, na Intranet, os relatórios com os resultados das Metas Funed de forma a garan�r a
transparência das ações e subsidiar a discussão das lacunas e necessidades de melhoria. Em 2021, o procedimento de Planejamento das Metas
Funed foi revisado com o obje�vo de incluir a realização da metodologia de gestão de riscos estratégicos para subsidiar o planejamento da
Ins�tuição. Assim, em 2021 foram realizadas 16 oficinas de análise de risco das metas Funed definidas no PPAG. Os resultados observados nas
oficinas permi�ram a definição do planejamento estratégico de 2022, contendo as ações e projetos estratégicos para o referido ano e a elaboração
dos indicadores e outros instrumentos de monitoramento para mi�gar ou eliminar os riscos iden�ficados para o próximo exercício.

 

3.RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS:

 

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.
Cabe destacar, que em 2021 a Funed homologou um novo procedimento, o Manual de Gestão de Riscos da Funed - UGSQ-MQ-0008, que ampliou a
u�lização das ferramentas de gestão de risco na ins�tuição. O manual definiu a estrutura de Gestão de Riscos da Funed com o modelo de três linhas
de defesa e incluiu na sistemá�ca dos processos da casa a Gestão de Riscos dos Obje�vos Estratégicos.

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 nas ferramentas de gestão
dos riscos e por meio das auditorias internas é verificado o cumprimento desses procedimentos em todas as áreas da ins�tuição.

 

 

2.Resultados e Desempenho da Gestão:

 

Resultados Finalís�cos

 

Em 2021, a Funed entregou, ao Ministério da Saúde – MS, 8.860.760 doses da vacina meningocócica C, para atendimento das demandas do
Programa Nacional de Imunização (PNI), e 7.666.740 unidades de medicamentos sinté�cos, para atendimento de programas estratégicos, programas
de hanseníase, lúpus, Aids e tratamento de hepa�te. Além da produção e entrega de medicamentos, a Funed atuou no desenvolvimento de novos
produtos e realizou a inclusão da apresentação em frasco para o produto Talidomida 100 mg comprimidos junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA. No período, a ins�tuição atuou em diversos projetos como na con�nuidade da transferência de tecnologia da vacina
meningocócica C, na produção de proteína para teste diagnós�co de Covid-19, no projeto para produção de soros contra Covid-19, nas prospecções
para parcerias para produção de vacinas para Covid-19, na prospecção de parceria para a vacina ACWY, entre outros.

Na área da vigilância laboratorial em Saúde Pública, foram realizados mais de um milhão de exames e análises laboratoriais para diagnós�co e
monitoramento de doenças e agravos de interesse da saúde pública, como, Covid-19, Arbovírus, H1N1, HIV, sarampo, leishmaniose, meningites,
tuberculose, e para o monitoramento da qualidade de produtos, água e saúde do trabalhador. Desse total, 568.184 análises corresponderam,
especificamente, ao diagnós�co da Covid-19. Além disso, a Funed foi uma das quatro ins�tuições selecionadas como referência para par�cipar do
projeto “Estruturação da Rede Nacional de Sequenciamento Gené�co para a Vigilância em Saúde”, do Ministério da Saúde.  A ins�tuição também
atuou na vigilância genômica do SarsCov2, com o monitoramento de variantes do vírus, tendo sido sequenciados mais de 1.200 amostras do vírus.

Outras entregas de 2021 relacionam-se ao desenvolvimento de a�vidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sendo alguns relacionados
diretamente para a busca de soluções para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Em 2021, foram publicados 51 ar�gos cien�ficos, de
diferentes temá�cas, contribuindo para o disseminação do conhecimento cien�fico. Ao longo do ano, houve o depósito de duas novas patentes
totalizando, atualmente, o quan�ta�vo de 44 registros da ins�tuição, entrega importante para contribuir para a geração de novos produtos para a
saúde. No período, 60 projetos de pesquisa biotecnológica, com foco na obtenção de soluções para a saúde pública, encontram-se em execução na
ins�tuição. A Funed promoveu a formação qualificada de recursos humanos para pesquisa e desenvolvimento tecnológico, tendo sido realizadas
mais de 100 orientações à discentes(ensino médio, graduandos, mestrandos e doutorandos) e houve a formação de 11 mestres no Mestrado
Profissional em Biotecnologia da Funed. Outro compromisso  da ins�tuição, no campo da Ciência,  man�do em 2021,  foi a disseminação do
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conhecimento cien�fico para a população, em especial, para o público estudan�l e profissionais de saúde. 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 remodelados para o
formato virtual, mantendo assim o compromisso ins�tucional com a divulgação do conhecimento cien�fico. Em 2021, foram realizadas diversas
ações de Popularização da Ciência, u�lizando de linguagem simples e lúdica nas redes sociais da ins�tuição.

 

Resultados e Avanços transversais

 

Dentre os progressos observados em 2021, de ordem finalís�ca, podemos destacar: a) a maior integração e interlocução com atores externos à
ins�tuição, em especial, outros laboratórios públicos, no intuito de conhecer a sua forma de atuação, buscar a atuação integrada no fornecimento de
novos produtos e serviços e trazer inovações e inves�mento para Funed; b) ampliação do diálogo e interlocução com os demais órgãos e en�dades
governamentais, com maior aproximação da Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG (reuniões mensais de alinhamento), Advocacia Geral do Estado
– AGE,  Ministério da Saúde – MS, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MG; Fundação de Amparo à Pesquisa – Fapemig,
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE/MG, Secretaria de Governo – SEGOV, dentre outros; c) discussão e prospecção de novos
produtos e serviços, junto à Organização Pan Americana de Saúde, o Ministério da Saúde a Associação dos Laboratórios Farmacêu�cos Oficiais do
Brasil – ALFOB, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG.

Do ponto de vista de superação dos desafios estruturantes/transversais, em 2021, a Funed promoveu: a) a reorganização da forma de
relacionamento com a presidência, com a criação de uma estrutura de suporte e facilitação das demandas das diretorias na Presidência, por meio de
assessores técnicos para suporte e interlocução ágil e de reuniões de alinhamento com os diretores; b) reorganização, fortalecimento e
redirecionamento da atuação da Assessoria de Comunicação Social – nova visão da comunicação, como componente da gestão estratégica, ou seja, o
entendimento de que a comunicação não é assunto de um único setor, mas sim parte da gestão; redesenho da equipe e reorganização do trabalho;
aprimoramento dos conteúdos e criação de linhas editoriais; adequação da intranet, suporte às demandas externas, apoio à realização de lives e
eventos remotos; da Assessoria de Gestão e Integração Ins�tucional - que passou a atuar de forma mais integrada com as áreas, com maior
par�cipação nas discussões com a Presidência e no monitoramento dos projetos estratégicos e discussão de parcerias ins�tucionais, na manutenção
do Sistema de Gestão da Qualidade, com a incorporação de procedimento para a análise de riscos estratégicos  e treinamento de mais de 250
colaboradores, atuação na modelagem de processos crí�cos e discussão de sistemas de informação e automação de processos, e mapeamento de 14
serviços a serem oferecidos no Portal MG (Projeto Simplificação) - da Procuradoria e da Controladoria, que passaram a atuar de atuação mais
estratégica e integrada; c) ações para promoção da governança corpora�va, tais como a rea�vação e atualização do Conselho Curador, o
empoderamento do comitê gestor, a delegação de poderes para os diretores, a criação e/ou retomada da atuação dos grupos, comissões e a�vidades
relacionadas a transparência, integridade e segurança da informação, dentre outras ações já citadas neste documento; d) ações para a promoção da
segurança jurídica merecendo destaque a atuação da Procuradoria nos estudos e discussões realizadas para a construção de norma�vos referentes
ao estabelecimento de vínculo com fundações de apoio, para ensejar a pré-qualificação de objetos a serem contratados pela Funed, para a delegação
de poderes pela Presidência da FUNED, em face dos demais órgãos, com ênfase no cumprimento de exigências como segregação de funções, estudos
a�nentes à Gra�ficação de Incen�vo à Eficien�zação dos Serviços - GIEFS, discussão de parâmetros jurídicos a serem observados em contratações de
relevante interesse público, dentre outros, e o trabalho da Controladoria na prevenção de ilícitos e postura educa�va, destacando a promoção da
“Semana do Controle Interno”, para os servidores da ins�tuição; e)  ações para fortalecimento da capacidade interna da Funed, destacando as ações
empreendidas na reestruturação e fortalecimento da Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças, com uma atuação mais próxima das áreas
finalís�cas e da Presidência, na discussão para modelagem de processos crí�cos, junto à Assessoria de Gestão Estratégica e Integração Ins�tucional e
com par�cipação das áreas finalís�cas nas discussões e construção dos documentos – como o Catálogo de Materiais; estruturação do processo de
câmbio financeiro; definição dos tempos de processo de aquisição; par�cipação na construção do manual de fiscalização e instrução norma�va;
minuta da ordem de serviço dos setorialistas; revisão do macro processo de aquisição; discussões a�nentes ao processo de Apuração de
Irregularidade e Indicação de Penalidade - AIIP e desfazimento; organização para a realização do Registro de Preço de Vidraria -  as discussões acerca
do Plano Diretor de Obras, para definição da atuação prioritária do Serviço de Engenharia referente às obras e adequações da estrutura predial da
Funed; o estudo e norma�zação da fórmula de cálculo da Gra�ficação de Incen�vo à Eficien�zação dos Serviços – GIEFS; ações voltadas à gestão de
pessoas, com a  realização processos sele�vos simplificado para recomposição da força de trabalho e enfrentamento à pandemia da COVID-19; a
par�cipação no treinamento da metodologia proposta pela SEPLAG para dimensionamento da força de trabalho (Mapa de Atributo por Processo –
MAP) e a realização, junto com a AGEII, do piloto para aplicação da metodologia em 02 (duas) unidades da Diretoria Industrial; o processo de cessão
de servidores para a Funed; o estudos de vacâncias para negociações junto à Seplag, dentre outros; adesão à polí�ca de teletrabalho permanente,
com a relização do estudo da economia resultante do teletrabalho, elaboração da resolução conjunta Funed/Seplag, treinamento das chefias,
elaboração de material de apoio; discussão e estudos para aquisição de novos sistemas de informação e automação de processos, com a realização
de reuniões para a modelagem do sistema Enterprise Resource Planning - ERP; para aquisição de um Sistema de Gestão Laboratorial; atualização do
Se-Suite; estudos para ferramentas de apoio ao teletrabalho e informa�zação do catálogo de materiais; apoio às ações de enfrentamento à pandemia
do covid-19, com a vacinação dos servidores, emissão de protocolos e orientações aos servidores; contratação emergencial de servidores para
atuação na Diretoria do Ins�tuto Otávio Magalhães; adaptação dos espaços, dentre outros.

 

Composição da Força de Trabalho

Em 2021, a Funed contou com um quadro de 945 servidores, conforme tabela 2.

 

Tabela 2: Distribuição de recursos humanos na FUNED , em 2021

Vínculo Quan�ta�vo
Servidores efe�vos (carreira FUNED) 670
Servidores efe�vos (cedidos de outros órgãos) 110
Servidores comissionados (não efe�vos) 17
Servidores contratados pela MGS 148
Total Geral 945

Fonte: DGP/DPGF/FUNED, em 31/01/2022.

 

Devido ao cenário da pandemia do Covid-19, o fluxo de recebimento de amostras biológicas na Funed foi intenso e a�ngiu níveis sem precedentes na
história da ins�tuição. Houve a necessidade de buscar alterna�vas de reeorganização que dessem conta da demanda. Realocação de servidores e
equipamentos, ampliação dos dias e turnos de trabalho, adoção de regime extraordinário de trabalho, em turnos de plantão, foram algumas das
medidas imediatas adotadas imediatamente pela Fundação. Tendo como referência a legislação vigente, que recomenda adotar, prioritariamente, o
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sistema de compensação por meio de crédito no banco de horas, em um primeiro momento buscou-se adotar tal polí�ca. Todavia, como a demanda
seguia muito elevada, mantendo a necessidade de realização de horas extras, o uso do banco de hora dos servidores como recursos para suprir a
demanda foi se tornando inviável. Com o obje�vo de sanar a questão, em dezembro de 2020,  foi solicitado ao Comitê de Orçamento e Finanças
(Cofin) a autorização para a contratação temporária de 39 novos profissionais, o que foi aprovado em 3 de dezembro de 2020. Essa contratação
possibilitou amenizar a situação da realização de horas extraordinárias, de tal forma que os serviços puderam se reorganizar, agilizar e ampliar a
testagem em um dos momentos mais crí�cos da pandemia. O processo sele�vo simplificado, realizado em janeiro de 2021, teve sua renovação em
julho, para que os contratos administra�vos �vessem sua vigência até o fim do decreto de calamidade, isto é, 31 de dezembro de 2021.  

Além dos profissionais necessários para atuarem no fluxo de diagnós�co da covid-19, em 2021, a Gestão buscou o fortalecimento da força de
trabalho da Ins�tuição, pleiteando as vagas de vacância que a Ins�tuição possuía. Houve a aprovação de 39 vagas de contratos temporários, sendo
14 (quatorze) para a carreira de Analista e Pesquisador em Saúde e Tecnologia (AST I), 1 (um) para Técnico em Saúde e Tecnologia - Nível I (TST I) e 24
(vinte e quatro) para Técnico em Saúde e Tecnologia - Nível II (TST II, pelo período de até 12 (doze) meses.

 

Ações de Desenvolvimento

 

Em 2021, devido à pandemia do COVID 19, observou-se que grande parte dos cursos realizados pelos servidores ocorreram na modalidade remota
(educação a distância) e gratuita. Ao longo do período, 332 servidores foram capacitados, entre cursos de aperfeiçoamento, de caráter informa�vo e
preven�vos. Por meio de recurso próprio, foram custeados 13 cursos, voltados, principalmente, para a atualização de legislações e na área de gestão
de saúde, totalizando o aporte de R$7.300,65 (sete mil e trezentos reais e sessenta e cinco centavos).

Algumas ações de desenvolvimento que merecem destaque foram: a) a par�cipação de servidores no Workshop sobre Resiliência para Líderes,
promovido pela própria Fundação Ezequiel Dias - Funed; b) cursos de aperfeiçoamento, em assuntos técnicos e atrelados à prá�ca do trabalho dos
servidores: “Auxiliar de Produção II”, “Aperfeiçoamento em Vigilância Sanitária” e “Cursos de Informá�ca” (Word, Excel); c) cursos na área
comportamental: “Curso de Inteligência Emocional”; d) Cursos voltados para a atualização e processos das áreas: “Nova Lei de Licitação
14.133/2021”, “Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)”;e e) os cursos ofertados pelo Programa Capacitar, promovido pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, em que foram ofertados 48 cursos, tendo a adesão de 240 servidores.

 

Programa de Capacitação de Recursos Humanos - (PCRH)

Outra ação importante tratou-se da adesão da Funed ao Programa de Capacitação de Recursos Humanos - (PCRH), oportunizado pela Fundação de
Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, por meio da “Chamada FAPEMIG 009/2021 - bolsas de pós-graduação pelo Programa de
Capacitação de Recursos Humanos – PCRH”, em que foram aprovadas 03 (três) solicitações para a Funed, representando o aporte,  no valor de R$ R$
84.562,50 (oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo 02 (dois) bolsistas alocados na Diretorial Industrial e
01 (um) bolsista na Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento. As bolsas aprovadas foram de Doutorado, nas áreas de Farmácia e Gené�ca, e trazem
uma relevante contribuição para melhoria dos processos Funed e do Sistema Único de Saúde.

 

Educação Permanente em Saúde

Além disso, a Funed manteve as demais ações de educação permanente, com ações direcionadas ao público interno e externo, nas problemá�cas
iden�ficadas. Neste sen�do, foram oportunizadas mais de 600 ações, com mais de 8 mil par�cipações, considerando repe�ções de pessoas entre
esses eventos.  Outro ponto que merece destaque é a capacitação con�nua nos procedimentos e fluxos dos processos das áreas da Funed, que
es�mula a gestão do conhecimento, padronização e melhoria con�nua dos processos. Neste sen�do, cabe considerar que o sistema de gestão da
qualidade da Funed fortalece a realização dessas ações.

 

Ações direcionadas ao público externo

Os eventos para o público externo, seja para escolas, universidades, municípios e demais partes interessadas da Funed e do Sistema Único de Saúde,
foram voltados para a disseminação da pesquisa, ciência e tecnologia, além das ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental,
farmacovigilância e ações voltadas paras as temá�cas de medicamentos desenvolvidos e estudados na Funed, tendo grandes ações voltadas para
orientação em relação ao Covid-19 e  para a vacinação contra a Meningite C.

 

Teletrabalho na Funed

 

Desde a implementação do Decreto de Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado, parte das a�vidades da Funed, passíveis de realização
de maneira remota, tem sido realizadas no formato de Teletrabalho, o que reduziu o fluxo de pessoas nas dependências da Funed ao longo desse
período. Durante o período em que foi adotado o regime de teletrabalho especial, evidenciou-se impactos posi�vos em vários processos da
ins�tuição, como o aumento do controle e cumprimento dos prazos, a maior concentração das equipes no desenvolvimento de a�vidades, o
aumento de produ�vidade em setores da ins�tuição, ocasionando melhores resultados ins�tucionais. Dessa forma, a par�r da publicação do Decreto
estadual nº 48.275, de 24 de setembro de 2021, a Funed se organizou para implementar a Polí�ca de Teletrabalho Permanente, na modalidade
parcial, nas unidades administra�vas aderentes às exigências previstas para o desenvolvimento remoto de suas a�vidades (Resolução Conunja
SEPLAG/FUNED n°10.464, de 22/12/21).

 

Desempenho Financeiro e Execução Orçarmentária da Funed

 

Em relação ao desempenho financeiro da ins�tuição, seguem as informações da Funed, referentes ao exercício de 2021, por fonte de recurso:

 

Tabela 4

Total de receitas da Funed, em 2021,  por fonte de recurso

ESPECIFICAÇÃO 2020 2021
RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 60) 753.633.212,66 548.068.502,17
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RECURSOS ALIENAÇÃO (fonte 47) 0,00 42.228,00
RECURSOS CONVÊNIOS (fonte 24) 1.355.655,67 1.605,99

RECURSOS TESOURO (fonte 10) 834.922.704,98 456.135.650,35
RECURSOS CARTA ACORDO (FONTE 70) 53.130,00 218.370,68

TOTAL (R$) 1.589.964.703,31 1.004.466.357,19

Fonte: SIAFI-MG pesquisa DGFO/DPGF/FUNED, em 01/02/2022.

Nota: Estão incluídas receitas intraorçamentárias, repassadas através do Fundo Estadual de Saúde.

 

 

Tabela 5

Despesas Realizadas, em 2021, por fonte de recursos

ESPECIFICAÇÃO 2020 2021
RECURSOS TESOURO (fonte 10) 818.337.192,65 447.891.219,81
RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 60) 26.492.240,77 29.063.072,96

RECURSOS CONVÊNIOS (fonte 24) 4.259.807,26 1.337.255,54
RECURSOS CARTA ACORDO (FONTE 70) 45.828,04 104.229,16

RECURSOS POR DANOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS - VALE (FONTE 95) 812.529,95 0,00
TOTAL (R$) 849.947.598,67 478.395.777,47

Fonte: Armazém de Informações SIAFI- pesquisa DGFO/DPGF/FUNED, em 01/02/2022..

Nota: Entende-se por despesa realizada no exercício, todas as despesas liquidadas somadas aos valores inscritos em restos a pagar não processados.

 

Tabela 6

Saldo de Restos a Pagar, inscritos no exercício2022

Ano Origem
 Restos a Pagar

Valor Inscrito Não Processado
(RPNP) Valor Inscrito Processado (RPP)

2017 0,00 117.792,32
2018 102.348,03 39.485,59
2019 103.571,54 8.496,84
2020 344.893,13 13.285,05
2021 72.893.096,36 112.811.893,77

Total (R$) 73.443.909,06 112.990.953,57

Fonte: Armazém de Informações SIAFI- pesquisa DGFO/DPGF/FUNED, em 01/02/2022.

 

Em relação a execução orçamentária, em 2021, 96% (noventa e seis por cento) do crédito autorizado foi empenhado e 81% (oitenta e um por cento)
liquidado, conforme demonstrado na Tabela 7, deste documento.

 

Tabela 7

Valores da Despesa X Crédito Autorizado

Crédito Autorizado Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
R$ 497.372.897,10 R$ 478.395.777,47 R$ 405.502.681,11 R$ 288.596.698,31

Fonte: Armazém de Informações SIAFI- pesquisa DGFO/DPGF/FUNED, em 01/02/2022.

 

As informações detalhadas, por Programa e Ação da Funed con�das no Plano Anual de Gestão Governamental – PPAG, e suas jus�fica�vas de
desempenho constam do item 5 desse Relatório.

 

5.ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA DN TCEMG Nº 01/2022:

ANEXO IV ART. 5º, III, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

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.

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

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;

 

Desempenho dos Programas e Ações da Funed con�das no Plano Plurianual da Ação Governamental

A seguir, estão apresentadas a execução e jus�fica�vas de desempenho dos Programas e Ações da Funed , con�das no Plano Plurianual da Ação
Governamental – PPAG, em 2021, no que tange ao alcance das metas �sicas e financeiras.
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Programa 0076 - Inovação Cien�fica 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 51 ar�gos cien�ficos publicados em revistas indexadas (121,43%). O
novo cenário de epidemia proporcionou 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, nesse período, foi menor do que geralmente costumaz. Além das publicações de periódicos cien�ficos, a Funed
possuía, em execução, cerca de 60 projetos de pesquisa biotecnológica, com foco na obtenção de soluções para a saúde pública. Em 2021, foram
celebrados 7 (sete)acordos de parceria com universidades/centros de pesquisa – Ins�tuto Federal do Espírito Santo - IFES, ALLEGRO, Universidade
Federal de Ouro Preto - UFOP, Universidade Federal de Minas Gerias - UFMG, Ins�tuto Mário Pena, Mosquito Solu�ons - e houve o depósito de 2
(duas) novas patentes no ano de 2021, totalizando 44 depósitos de patentes.

O desempenho orçamentário foi menor que o planejado. Houve uma redução das despesas fixas ao longo do ano, reflexo da permanência de
servidores no regime de teletrabalho e alguns processos de aquisição de insumos e equipamentos não foram concluídos devido a complexidade da
cadeia de suprimentos da ins�tuição, que além das aquisições direcionadas aos projetos de pesquisa, possui diversos processos de aquisição para
garan�r as entregas da vigilância laboratorial e também a produção industrial de medicamentos. Os processos remanescentes con�nuam em
andamento, para o exercício de 2022. 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.

Em 2021, a Diretoria responsável por essa ação, conseguiu dar prosseguimento nos projetos de pesquisa com insumos em estoque, equipamentos
atuais e parcerias com outras ins�tuições. A Funed tem direcionado esforços para garan�r mais asser�vidade dos processos de compras e redução
do tempo de resuprimento.

 

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:

Diante do novo cenário vivido, decorrente da pandemia da covid-19, desde o ano de 2020, fez-se necessária a adequação no formato das ações de
divulgação de ciência para a adoção de formatos virtuais. Assim em 2021 foram realizadas o total de 45 ações e exposições virtuais de diferentes
programas como:

Falando em Bicho: Como previnir acidentes com abelhas?

Descomplicada Ciência: Soro An�apílico  e pep�deos

Podcast Páginas Histórica

Bole�m da Ciência: Re�noblastoma

FUNED NA ESCOLA.

Exposições virtuais do caminhão do Programa Ciência em Movimento

Lançamento da 1ª Web Série Programa Ciência em Movimento

Destaca-se a realização da Semana de Ciência e Tecnologia, a Funed ComCiência, que ocorreu de 6 a 8 de outubro, sendo a primeira vez que o evento
aconteceu 100% on-line. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada na Funed desde 2009 e marca o importante lugar que a Fundação
ocupa na área de ciência e tecnologia em Minas Gerais. Além da programação com palestras de cien�stas de diferentes áreas e ins�tuições, o evento
também incluiu a entrega do Prêmio Carlos Ribeiro Diniz, que reconheceu trabalhos de pesquisa desenvolvidos na Funed, em 2020 e 2021, sob
orientação de pesquisadores da ins�tuição, com premiações para Estudantes do Ensino Médio, Graduação e da Pós-Graduação em Biotecnologia
da Funed

O desempenho orçamentário dessa ação ficou um pouco acima do planejado devido a aumento da despesa de pessoal, pois foi realizado um ajuste
de pessoas alocadas nessa ação.

 

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 Físico da Ação 4272
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Jus�fica�va de desempenho anual:

O desempenho �sico dessa ação foi sa�sfatório e a Funed atendeu às demandas de exames epidemiológicos e análises de vigilância Sanitária
ambiental e saúde do trabalhador. Nesse ano, observou-se um aumento significa�vo nos exames em todos os agravos em comparação com o ano de
2020, em que houve redução do número de amostras devido à pandemia de COVID-19.  No ano de 2021, percebeu-se a necessidade de adequação
da estrutura �sica do prédio de alguns laboratórios, tendo sido observado uma redução na capacidade de realização de algumas análises. As
intervenções �sicas, nas unidades, foram concluídas em outubro, e as análises então, foram retomadas. Cabe ressaltar, que os exames e análises
específicos para o diagnós�co da covid-19 não foram mensurados nessa ação, por ter uma ação específica para esse agravo (ação 1025).

Além da atuação direta para ofertar os resultados de exames e análises laboratoriais, em 2021, também foram realizadas a�vidades para o
fortalecimento da rede de vigilância laboratorial do Estado. No período, foram implementadas novas metodologias de análises laboratoriais,
aprimoramento do serviço de gerenciamento de amostras biológicas, com revisão de fluxos e processos, maior aproximação com as unidades de
saúde municipais por meio da realização de capacitações remotas, como por exemplo “Treinamento de Cadastro e Envio de Amostras Biológicas para
o LACEN/MG”, que foi transmi�do, em setembro, pelo Canal do Youtube da Funed. Essa ação contou com o apoio da Assessoria de Comunicação
Social e da Assessoria de Gestão e Integração Ins�tucional e teve a par�cipação média (audiência) de 241 municípios e 507 profissionais. O
treinamento é parte do trabalho de modelagem do processo do Serviço de Gerenciamento de Amostras Biológicas – SGAB e demonstra a
preocupação ins�tuiconal em aproximar dos municípios e aprimorar a qualidade das amostras recebidas para análise na ins�tuição, buscando
o�mizar o processo e o tempo de resposta. Outro ponto de destaque foi o avanço nas trata�vas com a Organização Pan Americana de Saúde -Opas
buscando a celebração de parcerias e desenvolvimento de projetos no campo da vigilância em saúde.

O desempenho orçamentário também apresentou desempenho sa�sfatório. Alguns processos de aquisição de insumos e equipamentos não foram
concluídos devido a complexidade da cadeia de suprimentos da ins�tuição, que além das aquisições direcionadas à vigilância laboratorial, também
há processos para garan�r as entregas de projetos de pesquisa e para produção industrial de medicamentos. Os processos remanescentes con�nuam
em andamento no exercício de 2022. Além disso, no caso das ações de vigilância em saúde a ins�tuição também u�liza de outras fontes de recursos
provenientes do Ministério da Saúde.

 

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
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Jus�fica�va de desempenho anual:

O desempenho �sico dessa meta ficou muito acima do planejado (473%), pois sua definição ocorreu no período de elaboração do Plano Plurianual
de Ações Governamentais (PPAG), em agosto de 2020. Naquele momento, a expecta�va era de controle da pandemia de covid-19, a par�r do início
de 2021. Dessa forma, foi definida a meta �sica de 120.000 exames relacionados ao diagnós�co de covid. Entretanto, houve o agravamento da
Pandemia e surgimento de novas variantes o que refle�u no maior número de recebimento de amostras para testagem, frente ao programado,
consequentemente, na maior demanda de exames realizados. Observa-se que foi necessária a adoção de providências imediatas para a
reorganização do serviço, visando o atendimento da demanda, como a) realocação de servidores e equipamentos, b) ampliação dos dias e turnos de
trabalho, c) adoção de regime extraordinário de trabalho, em turnos de plantão, dentre outras.

Além disso, foi necessária a contratação de novos profissionais temporários, uma vez que a adoção do sistema de compensação por meio de crédito
no banco de horas tornou-se inviável frente a demanda muito elevada. A contratação dos profissionais possibilitou amenizar a situação da realização
de horas extraordinárias, de tal forma que os serviços puderam se reorganizar, agilizar e ampliar a testagem em um dos momentos mais crí�cos da
pandemia.

Além da atuação para garan�r o diagnós�co, a Funed atuou no monitoramento das variantes do COVID-19 no Estado, sendo uma das quatro
ins�tuições selecionadas como referência para par�cipar do projeto “Estruturação da Rede Nacional de Sequenciamento Gené�co para a Vigilância
em Saúde”, do Ministério da Saúde , e atuou em outros projetos de coordenação da Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, Fundação Oswaldo
Cruz- Fiocruz/RJ e Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. No total,  foram sequenciados 1.261 genomas do SARS-CoV 2, para possibilitar o
monitoramento das variantes circulantes no Estado e no Brasil.

O desempenho orçamentário dessa ação ficou abaixo do planejado, pois alguns processos de aquisição não foram concluídos, devido às dificuldades
encontradas no mercado, desde o início da pandemia, quanto à oferta de insumos e equipamentos para tal diagnós�co bem como a grande elevação
dos preços destes materiais. Cabe observar que não foram necessárias todas as aquisições inicialmente programadas tendo em vista o recebimento
de insumos, do Ministério da Saúde. Desta forma, esclarecemos que a execução orçamentária a menor não impactou em comprome�mento das
entregas previstas para a ação.

 

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 Farmacêu�ca

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 relacionado aos medicamentos sinté�cos u�lizados para o tratamento de agravos específicos, que possuam perfil
endêmico e tenham impacto socio econômico.

 

Desempenho Orçamentário e Físico da Ação 4289
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Jus�fica�va de desempenho anual:

A ação relaciona-se à entrega de dois medicamentos, entecavir e talidomida, para atendimento de Programas do Ministério da Saúde. O
desempenho da meta ficou abaixo do planejado, pois houve atraso na entrega de entecavir. Em 2021, houve a entrega de 2.710.290 unidades do
entecavir -  medicamento produzido, em parceria com Farmanguinhos, para o tratamento da hepa�te B.  Os atrasos nos processos de aquisições para
a produção, devido à complexidade da cadeia de suprimentos e reflexos do cenário de pandemia nos processos de compras (aumento de preços,
diminuição de oferta de materiais, além de alguns processos fracassados), refle�u no cronograma de produção e parte do quan�ta�vo deste
medicamento (1.324.730 unidades) teve a sua entrega reprogramada, para 2022, junto com a úl�ma parcela do contrato. Cumpre esclarecer que o
Ministério da Saúde trabalha com uma reserva emergencial do referido medicamento, em seu estoque,  para situações como esta, que são passíveis
de ocorrência devido à complexidade e exigências adotadas pelas legislações sanitárias. Em relação a talidomida, foram entregues 4.956.450 de
unidades do medicamento usado para atender aos programas de hanseníase, lúpus e Aids, finalizando todo o contrato formalizado para 2021 com o
Ministério da Saúde. No final de dezembro foi assinado o novo contrato de fornecimento de talidomida para 2022 com este órgão.

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, devido à complexidade da cadeia de suprimentos da ins�tuição, que além das aquisições direcionadas
a produção industrial de medicamentos possui diversos processos de aquisição para garan�r as entregas da vigilância laboratorial e também dos
projetos de pesquisa e desenvolvimento. Os processos remanescentes con�nuam em execução, para o exercício de 2022. Esclarecemos que a Funed
tem direcionado esforços para garan�r maior asser�vidade dos processos de aquisições e para  redução do tempo de resuprimento.

 

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

 

Desempenho Orçamentário e Físico da Ação 4288:

 

Jus�fica�va de desempenho anual:

O desempenho �sico da meta ficou abaixo do planejado devido a queda de demanda da vacina, por parte do Ministério da Saúde - MS. É importante
ressaltar que a definição da meta ocorreu no período de elaboração do Plano Plurianual de Ações Governamentais (PPAG), em agosto de 2020.
Naquele momento a meta foi definida considerando uma expecta�va de demanda por parte do Ministério da Saúde, baseado na demanda do ano
anterior, uma vez que a celebração do contrato de fornecimento ocorreu posteriormente. O contrato celebrado definiu um menor número de doses,
pois o MS possuía um estoque represado. Isso ocorreu devido à queda da procura pela vacinação. Segundo o MS, as baixas coberturas vacinais,
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observadas a par�r de 2016, teve sua situação agravada a par�r de 2020, com a pandemia da covid-19, possivelmente em virtude do receio da
população em buscar os serviços de saúde para a atualização do Calendário de Vacinação. Outro mo�vo apontado pelo MS foi a introdução, no final
de 2020, da Vacina ACWY, em subs�tuição da vacina MenC, direcionada aos adolescentes de 11 e 12 anos de idade. A Funed par�cipou a�vamente
de reuniões estratégicas com MS pautando a importância da garan�a da cobertura vacinal, tendo sido adotada, pelo MS, a estratégia de ampliação
do público-alvo com a disponibilização da vacina para crianças e adolescentes não vacinados até 10 anos de idade. No entanto, não foi suficiente
para a�ngir os valores inicialmente planejados. A Funed entregou todo o quan�ta�vo contratado para 2021 e, no final do ano, foi assinado novo
contrato para fornecimento do produto, em 2022.

Além da produção e entrega de vacinas, em 2021, foi dado con�nuidade à transferência de tecnologia do processo produ�vo da vacina Meningite C
(Men. C). Trata-se de um projeto de grande relevância, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto para a própria Funed, em função da
absorção do conhecimento na área de produtos biológicos e do faturamento advindo da venda dessa vacina. Em fevereiro, houve a renovação do
contrato de transferência com a empresa detentora da tecnologia. Atualmente, o processo de transferência de tecnologia está na Fase III. Estão em
curso a�vidades relacionadas às u�lidades da Unidade V, aos equipamentos para produção, aos estudos de desenvolvimento, às
validações/qualificações e às a�vidades referentes ao processo de transferência analí�ca e testes de controle de qualidade. Diante da complexidade
do projeto, algumas etapas planejadas não foram concluídas sendo necessário alterações nos cronogramas. Para minimizar os atrasos e buscar
alterna�vas que garantam as entregas previstas, as diretorias envolvidas no projeto monitoram todo o processo com reuniões semanais e,
mensalmente, são realizadas reuniões com o corpo dire�vo da Funed, por meio da “Comissão Interdisciplinar de Monitoramento da Transferência de
Tecnologia do processo produ�vo da Vacina Meningocócica”, ins�tuída pela Portaria Funed nº 42, de 28 de abril de 2021, para  para monitoramento
e tomada ágil de decisões.

 

Ainda no escopo dessa ação está a produção de soros hiperimunes. Para 2021, não foram planejadas entregas de unidades, mas foram realizada
diversas ações para garan�r a retomada da produção. Cumpre esclarecer que foi necessária a interrupção da produção de soros pela Funed para
adequação da unidade fabril às exigências das normas sanitárias. Após as adequações necessárias, em 2020, a Anvisa realizou uma auditoria na
unidade e autorizou a retomada da produção. Entretanto, em dezembro de 2020, foi iden�ficado durante a manutenção preven�va um vazamento
de ar nos dutos do AVAC (Aquecimento, Ven�lação e Ar-Condicionado) de uma das salas da fábrica de Produção de Soros sendo necessário novas
intervenções. Ao longo de 2021 todas as intervenções civis foram realizadas, além disso, foram realizadas as calibrações e qualificações de
equipamentos e sistemas da unidade fabril e validação de processos. No período, também foram realizados processos de aquisição dos insumos
necessários para a retomada da produção de soros. A previsão é a conclusão de todas as pendências e retomada da produção dos soros em 2022.

Em relação ao desempenho orçamentário, o percentual de execução abaixo do planejado foi reflexo da queda de vacinas produzias, conforme
explicado acima. Devido a diminuição da demanda do Ministério da Saúde, as quan�dades de vacinas entregues foram menores do que o planejado
impactando diretamente na meta financeira, pois diminuiu o valor de pagamento da empresa parceira da transferência de tecnologia, uma das
principais despesa dessa ação.

 

Ação (1030) Desenvolvimento Tecnológico Farmacêu�co

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.

 

Desempenho Orçamentário e Físico da Ação 1030:

 

Jus�fica�va de desempenho anual

O desempenho �sico e orçamentário dessa ação foi sa�sfatório e, em 2021, foi realizado um pe�cionamento na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA ,com a solicitação de inclusão da apresentação em frasco para Talidomida 100mg . Essa alteração acelera o processo de
embalagem do produto em questão, reduzindo o prazo de produção e facilitando o cumprimento dos contratos com o Ministério da Saúde. Além
disso, reduz a frequência de falhas no processo de embalagem, uma vez que há verificação automá�ca do processo de embalagem em frasco.
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Além desse pe�cionamento, ao longo de 2021, foram realizadas diversas a�vidades relacionadas à execução dos projetos de transferência de
tecnologia, desenvolvimento e de o�mização de produtos biológicos e sinté�cos, 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,
todas as a�vidades necessárias para manutenção e ampliação do por�ólio da Funed. Dentre os projetos em desenvolvimento destaca-se o projeto de
desenvolvimento do Soro An�-SARS-CoV-2; Insulina regular, Insulina NPH, Talidomida 50 mg, transferência da produção de Soros para a unidade V e
Lenalidomida.  

 

Programa 0705 - Apoio às Polí�cas 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.

 

Desempenho Orçamentário e Físico da Ação 7009:

 

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.

Desempenho Orçamentário e Físico da Ação 7004
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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 2021 jus�ficando o desempenho subes�mado.

Ação (2500)  Assessoramento e Gerenciamento de Polí�cas 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

 

Desempenho Orçamentário e Físico da Ação 2500:

 

Jus�fica�va de desempenho anual:

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

 

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, ambos de 07/12/2018, que
regulamentam, respec�vamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, 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;

A FUNED não descentralizou serviços ou repassou recursos para en�dades do terceiro setor em 2021.

 

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 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 09/06/2022
Valor
Pactuado
(R$)

Valor
Concedente
(R$)

Valor
Contrapar�da
(R$)

Execução até
31/12/2020
(R$)

Procedência
execução até
31/12/2020

Execução em
2021 (R$)

Recursos
repassados em
2021 (R$)

Data do
primeiro
repasse

Valor do
primeiro
repasse (R$)

Data do
depósito de
contrapar�da

1.400.000,00 1.400.000,00 n/a 0,00 n/a 1.337.255,54 0,00 10/12/2020 1.355.560,91 N/A

Instrumento vigente

Situação atual: O convênio MS FNS SICONV 863140/17, tem seu objeto relacionado ao projeto de toxoplasmose coordenado pela Diretoria de
Pesquisa e Desenvolvimento cujo obje�vo é a conclusão dos testes de segurança e de eficácia do implante de poli (L-ácido lác�co-co-ácido glicólico)
contendo hidrocloridrato de clindamicina ( implante CLH-PLGA) com a realização de estudos da avaliação funcional e estrutural da re�na, de
acompanhamento clínico e por imagem (tomografia de coerência óp�ca – OCT e angiografia por OCT - OCTA) e de avaliação dos mecanismos de
infecção e tratamento da toxoplasmose após implantação do implante CLH-PLGA em olhos de coelhos.  Assim, com a aquisição, instalação e
colocação em funcionamento do equipamento Micróscopio Confocal, previsto no Plano de Trabalho e adquirido por meio deste convênio, no
início de Março de 2022, será possível cumprir com o objeto e a�ngir/alcançar o obje�vo citado.

callto:1.400.000,00
callto:1.400.000,00
callto:1.337.255,54
callto:1.355.560,91
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Diante do exposto, informamos que foi apurada a cifra de R$ 20.006,19 como saldo financeiro à conta convenial em 31/12/2021, devendo o saldo
financeiro citado, acrescido dos rendimentos apurados a par�r de Janeiro/22 serem integralmente devolvidos ao Concedente quando da Prestação
de Contas Final.

CARTA ACORDO SCON 186/2020 - Análise de Açúcares em alimentos dentro do Plano de Redução de Açúcares  (Nº SIAFI 9261577)

Concedente - OPAS/OMS Vigência: 19/08/2020 a 15/08/2022

Valor
Pactuado
(R$)

Valor
Concedente
(R$)

Valor
Contrapar�da
(R$)

Execução
financeira
até
31/12/2020
(R$)

Procedência
execução
até
31/12/2020

Execução
em 2021
(R$)

Recursos
repassados
em 2021
(R$)

Data do
primeiro
repasse

Valor do
primeiro
repasse
(R$)

Data do
depósito de
contrapar�da

304.630,68 304.630,68 0,00 10.800,00 Fonte 70.1 132.957,00 218.370,68 18/09/2020 53.130,00 N/A

Instrumento vigente

A�vidades do plano de trabalho já cumpridas: A carta acordo SCON 186/20 OPAS/OMS, prevê a realização das seguintes despesas : concessão de
diárias e passagens pactuada na cifra de R$ 20.190,00, para as quais não houve execução devido a pandemia; aquisição de Serviços, materiais e
suprimentos pactuados na cifra de R$ 186.510,68, para as quais já executamos a cifra de R$ 87.717,20 (material de consumo) e concessão de bolsa
(auxílio a pesquisador ) na cifra de R$ 64.800,00, do qual já houve execução de R$ 56.040,00. Ressalta-se que tais despesas possuem como
parâmetro a execução até 31/12/2021. 

Metas Cumpridas: A�vidade 1 - Apresentar o levantamento das empresas, dos respec�vos produtos no mercado e avaliar a rotulagem destes
produtos (Lista de ingredientes e tabela nutricional), A�vidade 2 - Receber as amostras dos alimentos incluídos no plano de redução de açúcares
conforme o plano de amostragem, de acordo com orientação esta�s�ca,  A�vidade 3 - 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, A�vidade 4 - Realizar as análises
químicas dos teores de açúcares totais e de rotulagem das categorias de alimentos para avaliar a conformidade frente às normas vigentes. A�vidade
5 - Realizar o tratamento dos dados, discussão dos resultados e a elaboração de relatórios parciais e finais referentes às análises químicas e de
rotulagem.

 

Novo Convênio 922300/2021: Trata-se de convênio MS FNS SICONV 922300/21, pactuado em 27/12/21, sob nº SIMG 9321271, vigente
até 22/12/22, sob objeto de aquisição de equipamentos para implantação do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Biofármacos, pactuado na
cifra de R$ 3.289.311,00, com a previsão de aquisição de 2 equipamentos Shakers (agitador orbital) e 4 equipamentos Biorreatores em 2022 e sem
repasse de recursos em 2021.

 

f) outras informações consideradas relevantes pela en�dade para demonstrar a conformidade e o desempenho 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.

 

6.SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

A Funed possui um setor dedicado a propor e executar ações direcionadas a mi�gar os impactos ambientais 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 serviços de
saúde, licenciamento ambiental e educação ambiental.

callto:3.289.311,00
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Em relação ao gerenciamento dos resíduos a Funed possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 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. 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 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.

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 renovado 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, dentre outras
condicionantes. A aquisição dos serviços de monitoramentos de 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 acreditados pelo INMETRO ou reconhecidos 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 aquisição ou não.

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 desde, 2008,
do Programa AmbientAÇÃO do Governo de Minas Gerais em que diversas ações de educação ambiental são realizadas. Em 2021 o AmbientAÇÃO foi
reformulado com a criação de um Catálogo de Ações para cada uma das modalidades temá�cas trabalhadas pelo Programa e com a criação do
Projeto Piloto de Cer�ficação AmbientAÇÃO, do qual a Funed par�cipará. Após esta reformulação, a Funed assinou o novo Termo de Cooperação
Técnica do Programa e em 2022 a expecta�va é que o plano de ação seja executado. Dentre as ações para redução de consumo de recursos naturais
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.

Por fim, em 2021, foi realizada a revisão da Polí�ca Ambiental da Funed considerando os três eixos de atuação do setor responsável pelas questões
ambientais – na ocasião, foi reafirmado o compromisso da Funed com prevenção e a mi�gação dos impactos ambientais advindos de suas a�vidades
com a publicação da nova Polí�ca Ambiental, por meio da Instrução Norma�va Nº 01, de 15 de dezembro de 2021.

 

7.INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

As informações desse item estão evidenciadas nas Notas Explica�vas às Demonstrações Contábeis do exercício 2021 presentes na Prestação de
Contas.

 

8. CONCLUSÃO

O ano de 2021, foi um ano  de recomposição de equipes, diagnós�co e proposição de atuação na causa raiz dos gargalos existentes na ins�tuição.
Com a chegada de novos integrantes na gestão da Funed, houve o aprimoramento de processos, inovações e descobrimento dos muitos desafios que
a ins�tuição terá que vencer para que haja avanços nos projetos existentes e para que a Funed con�nue sendo uma ins�tuição de referência
nacional, mantendo a sua missão de fortalecer o Sistema Único de Saúde – SUS.

Apesar de todos os desafios 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 Plano Plurianual da Ação Governamental – PPAG, quais sejam, “Vigilância Laboratorial em Saúde Pública”, “Desenvolvimento
e Produção de Medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS)” e  “Apoio às Polí�cas Públicas” e das metas programadas para 2021 – Metas
Funed 2021 -, a Funed atuou visando alcançar seus obje�vos no ano e cumprir seu papel dentro do Sistema Estadual de Saúde.

Desse modo, 2021 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 busca, em 2022, manter seus esforços e ações visando promover
o fortalecimento ins�tucional, sempre buscando mecanismos para potencializar seu desempenho e entregas para a população.

 

9. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

 

Unidade: Assessoria de Gestão e Integração Ins�tucional

 

Luciana Morais Rocha

Chefe da Unidade de Gestão Estratégica - UGE/AGEII

 

Aline Branco Macedo 

Assessora-chefe de Gestão e Integração Ins�tucional

Unidade: Divisão de Gestão Financeira e Orçamentária

 

Rosângela Ta�ana da Silva

Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Orçamentária

10. ASSINATURA DO DIRIGENTE MÁXIMO

 

Eduardo Campos Prosdocimi

Presidente

 



14/04/2022 08:25 SEI/GOVMG - 44248248 - Relatório de Gestão

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=50910575&inf… 19/19

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rosângela Ta�ana da Silva, Servidora, em 11/04/2022, às 07:30, 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 Aline Branco Macedo, Assessora, em 12/04/2022, às 14:39, 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 Eduardo Campos Prosdocimi, Presidente, em 13/04/2022, às 11:07, 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 44248248 e o código CRC 7268D179.

Referência: Processo nº 2260.01.0002217/2022-74 SEI nº 44248248
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