Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Orçamento Federal

Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2022

Programa

Número de Ações 1

5023 - Vigilância em Saúde
Ação Orçamentária

Tipo: Atividade

21CH - Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas
Esfera: 20 - Orçamento da Seguridade Social

Função: 10 - Saúde

UO: 36211 - Fundação Nacional de Saúde

Produto:

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Unidade Responsável: Departamento de Engenharia de Saúde Pública

Unidade de Medida: unidade

Domicílio atendido

Especificação do Produto
Domicílios da área endêmica da doenças de Chagas beneficiados
Descrição
A ação visa melhorar as condições físico-sanitárias da casa, bem como o ambiente externo (peridomicílio), constituindo o que denomina-se de
restauração (reforma), tornando-a refratária à colonização de triatomíneos de forma a contribuir para o controle da doença de Chagas. A
restauração compreende, dentre os principais serviços, reboco das paredes internas e externas e pintura das mesmas; calçada de proteção em
torno da casa; cobertura com materiais adequados; piso cimentado ou de madeira; recuperação de abrigo de animais e depósitos; substituição
de cercas; e implantação e/ou recuperação de instalações sanitárias. Em casos especiais em que a habitação não suportar estruturalmente as
melhorias necessárias, a mesma deverá ser demolida e reconstruída.
Forma de Implementação: Direta e Descentralizada
Detalhamento da Implementação
Programação: a eleição, priorização e definição dos recursos dos municípios serão realizadas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) com
base principalmente em indicadores epidemiológicos/entomológicos, sanitários, sociais e ambientais conforme definidos em regulamento
específico ou com base em normativos internos, respeitando os limites orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual. Execução: a ação
será executada prioritariamente de forma descentralizada. Em casos especiais, poderá ser executada diretamente pela Fundação Nacional de
Saúde. Repasse de Recursos: Será realizado por meio de modalidade Convênio, Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento e/ou
Termo de Parceria.
Financeiro
Quantidade:432

Resumo da Ação
Valor Total: 29.345.640

Valor Unitário: 67.930

Detalhamento por Localizador
Código - Descrição
0001 - Nacional
Quantidade:417

Valor Unitário: 59.952

Valor Total: 25.000.000

Valor Unitário: 289.709

Valor Total: 4.345.640

0029 - No Estado da Bahia
Quantidade:15

Base Legal da Ação
Constituição Federal de 1988, Lei 8.080/1990, e Lei 11.445/2007.

Situação em: 26/03/2022
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