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Tabela 1- Ações passíveis de transferência de recursos

Itens

Coleta e transporte Aquisição de veículos e/ou equipamentos para coleta e/ou
transporte.

Construção de unidade de transbordo.

Aquisição de equipamentos para operacionalização da uni-
dade de transbordo.

Destinação final - Unidade de
recuperação de recicláveis

Construção de galpão de triagem.

Aquisição de veículos e/ou equipamentos para coleta se-
letiva.

Aquisição de equipamentos para unidade de recuperação de
recicláveis.

Destinação final - Unidade de
compostagem

Construção de pátio de compostagem.

Aquisição de veículos para coleta diferenciada.

Aquisição de equipamentos para operacionalização unidade
de compostagem.

Disposição final - Aterro sa-
nitário

Construção de unidade de disposição.

Aquisição de equipamentos para a operacionalização da
unidade de disposição.

2 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Município que possua população de até 50.000 habitantes,

excluindo aqueles pertencentes à região metropolitana ou Região In-
tegrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE);

No caso de consórcio intermunicipal, este deve estar cons-
tituído sob a forma de associação pública e formados pela maioria
simples de municípios com população de até 50.000 habitantes e que
ao menos um município de até 50.000 habitantes seja beneficiado
com a execução do projeto proposto;

Apenas serão considerados elegíveis os proponentes que pos-
suam Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos -
PMGIRS, no caso de municípios, ou o Plano Intermunicipal de Ges-
tão Integrada de Resíduos Sólidos, no caso de Consórcios Inter-
municipais, de acordo com a Lei nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010.
Serão aceitos os Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB,
conforme § 1º do artigo 19 da Lei 12.305, respeitado o conteúdo
mínimo previsto para o PMGIRS.

Municípios que tenham constituído, por meio de ato nor-
mativo, órgão colegiado de controle social dos serviços de sanea-
mento, conforme Decreto nº 7217 de 21 de Junho de 2010;

Não serão passíveis de financiamento os sistemas de resíduos
sólidos cujas operações estejam sob contrato de prestação de serviço
com entidades privadas com fins lucrativos;

Possuir planta situacional do empreendimento, em escala
adequada para entendimento do projeto, conforme os objetos listados
abaixo:

Se o objeto contemplar obras, anexar planta situacional das
unidades (existentes e a serem implantadas) que compõem o sistema
de gerenciamento de resíduos;

Se o objeto contemplar a aquisição de veículos para coleta,
anexar planta contendo a rota de coleta e o local de destinação;

Se o objeto contemplar a aquisição de equipamentos, anexar
planta com a locação dos equipamentos na unidade existente e/ou a
ser implantada.

Possuir Licenciamento Ambiental do empreendimento, con-
forme objetos listados abaixo:

Se o objeto contemplar a construção de unidades de des-
tinação/ disposição final, anexar a Licença Ambiental de Instalação
(LI).

Se o objeto contemplar unicamente a aquisição de veícu-
los/equipamentos, anexar a Licença Ambiental de Operação (LO) da
unidade já existente, onde os mesmos serão utilizados/instalados.

Se o objeto contemplar a construção de unidades de des-
tinação/disposição final, juntamente com a aquisição de veículos e/ou
equipamentos para sua operacionalização, anexar a Licença Ambien-
tal de Instalação (LI) da unidade a ser construída.

Possuir documento que comprove a titularidade da área onde
o objeto será executado.

O valor do projeto não pode ser inferior a R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) para execução de obras e serviços de
engenharia e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição exclusiva
de veículos ou equipamentos.

3 - CRITÉRIOS DE PRIORIDADE
As propostas elegíveis serão classificadas segundo os cri-

térios de prioridades definidos a seguir:
Projetos ou propostas que apresentarem soluções consorcia-

das intermunicipais;
Projetos ou propostas que contemplarem sistema de reci-

clagem (coleta seletiva e unidade de recuperação de recicláveis), com
a participação de cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

Município com maior índice de incidência de dengue (LI-
RAa Jan/fev 2014);

Município com maior número de domicílios particulares com
rendimento nominal mensal per capita de 1 a 70 reais (IBGE - Censo
2010);

Município com menor Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal - IDH-M constante no banco de dados do PNUD (2010).

Municípios que possuem Plano Municipal de Saneamento
Básico, conforme Lei n.º 11.445/2007

ANEXO II

PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICI-
LIARES

1 - AÇÕES PROMOVIDAS
Este programa tem como objetivo fomentar a construção/ins-

talação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para controle de doenças
e prevenção de agravos ocasionados pela falta ou inadequação das
condições de saneamento básico nos domicílios, por meio das se-
guintes ações:

Tabela 1 - Ações passíveis de transferência de recursos

Itens

Suprimento de água potável Ligação domiciliar/ intradomiciliar de água

Poço freático (raso)

Sistema de captação e armazenamento de água de
chuva (cisternas)

Reservatórios

Utensílios sanitários Conjunto sanitário

Pia de cozinha

Tanque de lavar roupa

Filtro doméstico

Recipiente para resíduos sólidos (lixeiras)

Destinação de águas residuárias Tanque séptico/ filtro biológico

Sumidouro

Vala de filtração e/ou infiltração

Sistema de aproveitamento de água

Ligação intradomiciliar de esgoto

2 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Município que possua população de até 50.000 habitantes;
Municípios que tenham constituído, por meio de ato nor-

mativo, órgão colegiado de controle social dos serviços de sanea-
mento, conforme Decreto nº 7.217 de 21 de Junho de 2010;

Municípios que tenham elaborado a Ficha de Levantamento
de Necessidades de MSD (LENE), conforme modelo disponível em
w w w. f u n a s a . g o v. b r :

Municípios que possuam as plantas situacionais georrefe-
renciadas dos domicílios a serem beneficiados pelas MSDs, por lo-
calidade;

O valor do projeto não pode ser inferior a R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) para execução de obras e serviços de
engenharia e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição exclusiva
de veículos ou equipamentos.

3 - CRITÉRIOS DE PRIORIDADE
Os proponentes elegíveis serão classificadas segundo os cri-

térios de prioridades definidos a seguir:
Municípios pertencentes à áreas endêmicas de esquistosso-

mose (Ministério da Saúde)
Municípios com menor percentual de esgotamento sanitário

(SNIS, 2013);
Municípios com maior déficit de banheiros (IBGE - Censo

2010);
Municípios com maior número de domicílios particulares

com rendimento nominal mensal per capita de 1 a 70 reais (IBGE -
Censo 2010);

Municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal - IDH-M, constante no banco de dados do PNUD
(2010).

PORTARIA No- 586, DE 17 DE AGOSTO DE 2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inciso VIII do
Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010,
publicado no DOU de 20 de outubro de 2010, combinado com o art.
103, inciso VIII do Regimento Interno da Funasa aprovado pela
Portaria GM/MS nº 270, de 27 de fevereiro de 2014,

Considerando a constante necessidade de atualização das in-
formações acerca da situação das obras e demais ações contratadas
por meio de recursos financeiros da Funasa, e, ainda,

Considerando a necessidade de planejamento de visitas téc-
nicas de acompanhamento às obras e demais ações financiadas pela
Funasa, resolve:

Art. 1º Instituir periodicidade de 4 (quatro) meses para in-
clusão do Relatório de Andamento, os quais são de responsabilidade
exclusiva dos convenentes/compromitentes, para fins de acompanha-
mento da situação de execução das obras e demais ações pela Fu-
nasa.

§ 1º: Caso os convenentes/compromitentes não apresentem
Relatórios de Andamento, por dois períodos consecutivos, conforme
especificado no caput deste artigo, o status da obra/ação deverá ser
alterado para paralisada pela área técnica competente, conforme es-
tabelece Ordem de Serviço do DENSP nº 01, de 17/08/2015 pu-
blicada no BS nº 37.

§ 2º: Os técnicos das Divisões de Engenharia de Saúde
Pública (DIESP) e do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica
(NICT), a partir do recebimento do Relatório de Andamento, deverão
emitir Relatório de Avaliação do Andamento, ou, ainda, poderão
emitir Relatório de Visita Técnica, caso a mesma tenha sido rea-
lizada.

Art. 2º Para as obras e ações com status de paralisada, as
Superintendências Estaduais da Funasa (SUEST) deverão notificar os
convenentes/compromitentes para a identificação dos motivos da pa-
ralisação.

§ 1º Após confirmação de recebimento da notificação que
trata o caput, o prazo para protocolo de ofício em resposta junto à
SUEST deverá ser de 30 (trinta) dias.

§ 2º A manifestação que trata o caput deverá apresentar os
motivos para paralisação, incluindo as medidas adotadas, bem como o
prazo previsto para retomada da obra/ação.

Art. 3º Para as obras e ações com status de Concluída sem
início de operação, as Superintendências Estaduais da Funasa
(SUEST) deverão notificar os convenentes/compromitentes para a
identificação dos motivos pelos quais o empreendimento não entrou
em operação.

§ 1º Após confirmação de recebimento da notificação que
trata o caput, o prazo para protocolo de ofício em resposta junto à
SUEST deverá ser de 30 (trinta) dias.

§ 2º A manifestação que trata o caput deverá apresentar os
motivos pelos quais o empreendimento não entrou em operação, in-
cluindo as medidas adotadas, bem como o prazo previsto para pleno
funcionamento da obra/ação.

§ 3º Caso não haja manifestação do convenente/compro-
mitente ou o empreendimento não entre em operação no prazo pre-
visto no parágrafo anterior o status deverá ser alterado para Encerrada
sem etapa útil.

Art. 4º Findo o prazo estabelecido no § 1º do Art. 2º e § 1º
do Art. 3º, os técnicos da DIESP ou NICT responsáveis pelo acom-
panhamento do instrumento de repasse deverão emitir Relatório de
Avaliação do Andamento, Relatório de Visita Técnica ou Relatório
Informativo em até 30 dias.

§ 1º A exposição de motivos que não estiver em confor-
midade com o § 2º do Art. 2º e § 2º do Art. 3º, deverá ter o
instrumento de repasse diligenciado pela(s) área(s) técnica(s) com-
petente(s), para consecução do objeto pactuado.

§ 2º A não manifestação do convenente/compromitente en-
sejará na possibilidade de cancelamento do instrumento de repasse.

Art. 5º A SUEST se responsabilizará pelas medidas neces-
sárias para o cancelamento do instrumento de repasse, sem prejuízo
de prestações de contas e demais procedimentos administrativos per-
tinentes.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

CONSULTA PÚBLICA No- 1/2015

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em conformidade

com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28
de dezembro de 1990, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº.
11.445, de 05 de janeiro 2007, Lei nº. 13.115, de 20 de abril de 2015,
Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010, Decreto nº 6.170, de 25
de julho de 2007, Decreto 7.568, de 16 de setembro de 2011, Portaria
Interministerial nº 507/2011/CGU/MF/MP, de 24 de novembro de
2011, torna pública a consulta para a aquisição de dados com vistas à
subsidiar a execução do Programa de "Melhorias Sanitárias Domi-
ciliares" - MSD. Este programa contemplará intervenções promovidas
nos domicílios, com o objetivo de atender às necessidades básicas de
saneamento das famílias, por meio de instalações hidrossanitárias
mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino ade-
quado dos esgotos domiciliares.

2. OBJETO
Esta consulta tem por objeto a aquisição de dados para ali-

mentação de informações com vistas a subsidiar a execução das
seguintes ações:

Suprimento de água potável - ligação domiciliar/ intrado-
miciliar de água, poço freático (raso), sistema de captação e ar-
mazenamento de água de chuva (cisternas), reservatórios;

Utensílios sanitários - conjunto sanitário, pia de cozinha,
tanque de lavar roupa, filtro doméstico, recipiente para resíduos só-
lidos (lixeiras);

Destinação de águas residuárias - tanque séptico/ filtro bio-
lógico, sumidouro, vala de filtração e/ou infiltração, sistema de apro-
veitamento de água, ligação intradomiciliar de esgoto.

3. ABRANGÊNCIA
A presente consulta abrange municípios com até 50.000 ha-

bitantes, mas poderá atender municípios acima de 50.000 habitantes
desde que os investimentos sejam em áreas rurais.
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