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PORTARIA Nº 422, DE 17 DE JULHO DE 2003 

 

 

 

O Presidente da Fundação Nacional de Saúde - Funasa no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 14, II e V do Decreto n.° 4727, 09.06.03 e, com base nas condições 

consignadas no Decreto n.º 825, de 28.5.92, observadas as disposições da Lei n.º 4.320, de 

17.3.64, do Decreto n.º 93.872, de 23.12.86 e da Instrução Normativa n.º 01/STN/MF, de 

15.1.97, no que couber, resolve:  

 

Art. 1º. Descentralizar recursos do orçamento da Funasa, Ministério da Saúde, 

objetivando viabilizar as ações de multivacinação em áreas de difícil acesso, pelo transporte 

aéreo de equipes de profissionais de saúde e insumos necessários a execução dessas ações, 

compreendendo a realização de 18 missões aéreas, totalizando 952 horas, conforme 

detalhamento a seguir:  

 

Processo: 25100.021801/2003-62 

ÓRGÃO CERDENTE: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

ÓRGÃO EXECUTOR: COMANDO GERAL DO AR DO COMANDO DA 

AERONÁUTICA DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

C.F.P: 10.303.0006.4383.0001 - VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO  

NATUREZA DE DESPESA: 339000 

FONTE: 0153 

TOTAL DE DESCENTRALIZAÇÃO: 2.832.495,51 (dois milhões, oitocentos 

trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e um centavos) 

NOTA DE CRÉDITO: 002906, de 09.06.2003 

 

Parágrafo único - o transporte aéreo deverá ser feito em aeronaves da Força 

Aérea Brasileira, cujos trechos deverão compreender áreas de difícil acesso da Amazônia 

legal e região pantaneira. 

 

Art. 2º. O repasse dos recursos de que trata a artigo será efetivado pela 

Fundação Nacional de Saúde, de acordo com as disponibilidades financeiras. Os valores, 

porventura, não empenhados no exercício corrente terão seus saldos anulados em 31/12/2003, 

conforme o artigo 27, do Decreto n.º 93.872, de 23.12.96. 

 

Art. 3º. O período de execução do objeto está compreendido entre julho a 

dezembro de 2003. 

 



Art. 4º. Para a plena execução do objeto desta Portaria, a Funasa fornecerá ao 

Comando Geral do Ar, as informações necessárias a operacionalização das missões aéreas, 

alem de acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações desenvolvidas. 

 

Art. 5º. Ao final de cada missão aérea, deverá o Comando Geral do Ar fornecer 

à Funasa o relatório relativo ao vôo, onde constará o total de horas, o custo do deslocamento e 

certificação pelo Coordenador local das missões. 

 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 

 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU 18/7/2003, seção 1, p. 30. 

 


