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ATUALIZAÇÃO SOBRE O FUNDO MESTRE DE INVESTIMENTOS 
DE CAPITAL E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MESTRE 

DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL 

Introdução 

1. Como informado na Atualização sobre o Fundo Mestre de Investimentos de Capital 
(Documento CE170/24), a Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA ou Repartição) 
iniciou um projeto de reforma parcial com base na Avaliação das Condições da Propriedade 
realizada no edifício da Sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) entre 2014 
e 2015. Essa avaliação identificou 13 projetos recomendados e foi resumida no Informe 
sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y la nueva evaluación de los proyectos 
relativos a los bienes inmuebles incluidos en el Plan Maestro de Inversiones de Capital 
[Relatório sobre o Fundo Mestre de Investimentos de Capital e a nova avaliação dos 
projetos relativos aos bens imóveis incluídos no Plano Mestre de Investimentos de Capital] 
(Documento CE156/24, Rev.1). Este último documento assinalou que os sistemas de 
eletricidade, aquecimento e refrigeração do edifício da Sede haviam ultrapassado o tempo 
de vida útil recomendado e necessitavam de substituição. 

Antecedentes 

2. O edifício da Sede da OPAS foi construído em 1964 e é formado por dois prédios 
interligados: uma torre de dez andares, composta predominantemente de escritórios, e um 
edifício circular de três andares, denominado Rotunda, com espaço para conferências, onde 
costumam ser realizadas as reuniões dos Órgãos Diretores da OPAS. Embora tenha havido 
a manutenção necessária, em razão das restrições de recursos, foram poucas as reformas 
dos sistemas do edifício desde a construção há quase 60 anos. Especificamente, caso não 
substituído, o equipamento atual pode acarretar riscos à segurança, inclusive com possíveis 
impactos negativos sobre a saúde e uma ou mais falhas nos sistemas básicos do edifício. 

3. Em meados de 2021, enquanto o pessoal ainda estava em teletrabalho de 
emergência por causa da pandemia de COVID-19, a RSPA começou a avaliar como 
preparar o edifício da Sede para o futuro retorno às instalações. Ciente das dificuldades 
existentes com os antigos sistemas de eletricidade, aquecimento e refrigeração, a Diretora 
da RSPA determinou que a implementação de parte das melhorias recomendadas pela 
Avaliação de 2015 seria fundamental para o retorno às instalações após a pandemia. 
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A implementação deve ter como alvos específicos os componentes da reforma mais 
diretamente associados à manutenção da saúde, do bem-estar e da segurança do pessoal no 
edifício da Sede. 

Escopo e objetivos 

4. Atualmente, estão em execução quatro dos projetos identificados na Avaliação de 
2015. Entre as melhorias específicas na reforma em andamento estão a substituição dos 
sistemas eletromecânico, de aquecimento e de refrigeração originais, bem como a 
atualização dos sistemas audiovisuais (AV). A seguir, apresenta-se uma visão geral 
das melhorias. 

5. Os objetivos da atual reforma são: 

a) Atualizar o equipamento que está muito além da vida útil recomendada a fim de 
reduzir o risco de falhas. 

b) Melhorar a qualidade do ar em recintos fechados para manter o ambiente de 
trabalho saudável e seguro. 

c) Modernizar a tecnologia da sala de conferências para possibilitar a realização de 
reuniões e conferências híbridas. 

Sistema de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar (HVAC) 

a) Substituir 10 unidades de tratamento de ar do edifício. Essas unidades 
ultrapassaram a vida útil recomendada. A substituição aumentará a confiabilidade 
e controlabilidade e reduzirá os custos de manutenção. 

b) Melhorar a qualidade do ar no 1º e 2º andares da Rotunda. O novo equipamento 
aumentará e redirecionará a ventilação por ar externo em todo o edifício para 
eliminar o ar viciado, úmido e com odor desagradável. 

Equipamento elétrico 

a) Substituir o sistema de entrada de energia no edifício. Isso incluirá o alimentador 
e os dispositivos de manobra e comando que distribuem a energia a fim de assegurar 
o fornecimento confiável de eletricidade ao edifício. 

b) Substituir os principais quadros de distribuição de carga. Os circuitos terminais 
existentes não são confiáveis e o quadro de distribuição nunca foi substituído. 
Novos quadros de distribuição aumentarão consideravelmente a segurança e a 
confiabilidade do circuito elétrico e adequarão o sistema ao uso atual. 
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Espaços abertos e de conferência no 1º, 2º e 10º andares 

a) Audiovisual. Atualizar o sistema AV de acordo com os padrões de exibição e 
funcionalidade do século XXI. Isso incluirá a incorporação de mecanismos de 
flexibilidade para comportar diversos tipos de reunião e recursos de transmissão de 
vídeo e para integrar melhor os participantes virtuais. 

b) Arquitetura. Aumentar a acessibilidade para pessoas com deficiência, reconfigurar 
os assentos, acrescentar luz natural e melhorar o isolamento acústico para lidar com 
reuniões virtuais e presenciais. 

c) Engenharia. Substituir unidades de indução para melhorar o fluxo de ar. Substituir 
sistemas elétricos para melhorar o uso de energia e permitir o uso de telas adicionais 
para integrar os usuários híbridos. 

Processo: fase de concepção 

6. A fase de concepção do projeto de reforma durou vários meses, do final de 2021 a 
meados de 2022. Foi liderada pelo escritório de arquitetura contratado pela RSPA, com a 
colaboração de empresas de engenharia e de tecnologia audiovisual, que trabalharam com 
uma equipe interfuncional na RSPA. Realizaram-se reuniões semanais com representantes 
dos departamentos de Administração, Operações de Serviços Gerais, Compras, Serviços 
de Tecnologia da Informação, e Comunicações da RSPA e do Escritório dos Órgãos 
Diretores. Além disso, criou-se um grupo de trabalho interfuncional com representantes do 
Departamento de Planejamento, Orçamento e Avaliação da RSPA, do Escritório 
do Assessor Jurídico e da Associação de Pessoal da OPAS. 

Processo: fase de implementação 

7. Estão sendo realizadas reuniões semanais de coordenação com a participação da 
RSPA, do escritório de arquitetura e do empreiteiro geral, durante as quais são discutidos 
e estabelecidos prazos, orçamentos e pendências. A fase de implementação começou em 
agosto de 2022 e deve continuar até meados de 2023. A RSPA assinala que o equipamento 
necessário para os sistemas de eletricidade, AV e HVAC pode sofrer com as perturbações 
atuais da cadeia global de suprimentos. 

8. Em vista da idade do edifício da Sede e da prévia remoção do amianto do 3º ao 9º 
andar, uma empresa independente de higiene industrial fez uma avaliação da presença de 
amianto. Identificou-se a presença de material com amianto nas áreas do edifício a serem 
reformadas. Uma empresa especializada em remoção de amianto foi contratada para 
realizar a desamiantagem, o que ocorrerá em outubro de 2022. O projeto será executado 
em conformidade com as regulamentações aplicáveis para a remoção de amianto. 
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Projeção do orçamento 

9. O custo total estimado do projeto é de US$ 28,7 milhões,1 distribuídos da seguinte 
maneira: 

Tabela 1. Orçamento projetado, em 31 de agosto de 2022 
(em US$) 

Local Descrição Total 

Sede, 
Washington, DC 

Fase de concepção 
HVAC e eletricidade 
Reforma do 1º, 2º e 10º andares 
Salas de conferência/AV 

1.816.225 
13.961.809 

5.643.936 
7.315.019 

Total  28.736.989 

Recursos 

10. Do custo total da reforma, $20,4 milhões serão financiados pelo Fundo Mestre de 
Investimentos de Capital (FMIC). Isso inclui o uso de $1,0 milhão da Reserva do FMIC, 
$2,3 milhões do Excedente Orçamentário, $2,1 milhões que a RSPA solicita por meio desta 
que sejam transferidos do saldo excedente do Sistema de Informação para a Gestão da 
RSPA (PMIS, na sigla em inglês)2 e $8,3 milhões a serem financiados por outras fontes de 
recursos flexíveis controladas pelo Diretor, também incluindo recursos da OMS. A tabela 
adiante mostra a distribuição dos $20,4 milhões do FMIC. 

Tabela 2. Necessidades de recursos, em 31 de agosto de 2022 
(em US$) 

Fonte de recursos Total 
Fundo Subsidiário de Manutenção e Melhoria de Bens Imóveis 
Reserva do FMIC 
Excedente orçamentário 
Saldo excedente do Sistema de Informação para a Gestão da RSPA (PMIS) 

15.000.000 
1.000.000 
2.300.000 
2.102.000 

Total de recursos do FMIC 20.402.000 
Outras fontes 8.334.989 
Total geral 28.736.989 

Futuras reformas do edifício da Sede 

11. Com base nas recomendações dos consultores de engenharia, no futuro, a 
Organização deve priorizar mais dois dos 13 projetos incluídos na Avaliação de 2015. 

 
1 A não ser que outra moeda esteja indicada, todos os valores monetários neste documento estão expressos 

em dólares dos Estados Unidos. 
2 De acordo com Resolução CSP28.R16 (2012), delegou-se ao Comitê Executivo a autoridade para examinar 

e aprovar propostas sobre o uso do saldo excedente do PMIS. 
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Com um custo total estimado de $26 milhões, esses dois projetos contribuiriam ainda mais 
para a regulação térmica no edifício e aumentariam a eficiência energética. A seguir é 
apresentada uma visão geral dos projetos. 

a) Substituição de janelas (vidros), calculada em $21 milhões. O edifício tem janelas 
com vidros simples, da época da construção original. Essas janelas deixaram de ser 
usadas em novas construções, porque permitem a fácil transferência de calor e frio 
do exterior, exigindo mais energia para aquecer e refrigerar o edifício. 
A substituição das janelas por um sistema de vidros duplos, com maior eficiência 
energética, propiciaria considerável redução dos gastos com energia, redução 
da infiltração de água e aumento da proteção contra explosões e da 
segurança patrimonial. 

b) Substituição do sistema de HVAC do 3º ao 9º andar, calculada em $5 milhões. 
Esse equipamento foi substituído entre 2001 e 2002, mas as unidades estão 
chegando ao fim da vida útil recomendada, com diminuição da eficiência de 
funcionamento. Não se encontram mais peças de reposição. 

Conclusão 

12. A Repartição está solicitando a transferência de $2,1 milhões do saldo excedente 
do Sistema de Informação para a Gestão da RSPA (PMIS) para o Fundo Subsidiário de 
Manutenção e Melhoria de Bens Imóveis do Fundo Mestre de Investimentos de Capital 
com a finalidade de financiar a reforma descrita. Essa obra no edifício da Sede da OPAS, 
que tem 60 anos de idade, é necessária para manter e melhorar as condições de segurança 
e saúde do pessoal da RSPA e de visitantes do edifício. Embora o projeto atual não abranja 
todas as melhorias necessárias, concentra-se nos componentes essenciais da Avaliação de 
2015, incluindo os sistemas de eletricidade, aquecimento e refrigeração. O projeto também 
melhorará as reuniões dos Órgãos Diretores da OPAS pela modernização das salas de 
conferência, incluindo a acústica, os sistemas audiovisuais e a acessibilidade. Em termos 
gerais, o projeto permitirá que a Organização mantenha um ambiente de trabalho seguro 
durante os anos vindouros. 

Ação pelo Comitê Executivo 

13. Solicita-se ao Comitê Executivo que tome nota deste relatório, faça os comentários 
que julgar pertinentes e considere a aprovação da transferência de $2,1 milhões do saldo 
excedente do PMIS para o Fundo Subsidiário de Manutenção e Melhoria de Bens Imóveis 
do FMIC, conforme consta do projeto de resolução apresentado no Anexo. 

Anexo 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

USO DO SALDO EXCEDENTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A 
GESTÃO DA RSPA 

A 171ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 

(PP1) Tendo considerado a Atualização sobre o Fundo Mestre de Investimentos 
de Capital e Implementação do Plano Mestre de Investimentos de Capital (Documento 
CE171/6); 

(PP2) Reconhecendo que o saldo excedente do Sistema de Informação para a 
Gestão da RSPA (PMIS) é necessário para apoiar a implementação em curso do Plano 
Mestre de Investimentos de Capital; 

(PP3) Observando que se delegou ao Comitê Executivo a autoridade para 
examinar e aprovar propostas de uso do saldo excedente do PMIS em conformidade com a 
Resolução CSP28.R16 (2012) da Conferência Sanitária Pan-Americana, 

RESOLVE: 

(OP) Aprovar a alocação de US$ 2.102.000 do saldo excedente do Sistema de 
Informação para a Gestão da RSPA (PMIS) ao Fundo Subsidiário de Manutenção e 
Melhoria de Bens Imóveis do Fundo Mestre de Investimentos de Capital para uso no 
projeto de reforma em curso. 

- - - 


