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ANEXO I

DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA
A SELEÇÃO

Para participação no processo seletivo solicita-se a apre-
sentação dos seguintes documentos relativos às propostas, por meio
de inserção no SIGA, nas cartas consultas referentes a:

1. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM
ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

a) Apresentação do Projeto Básico, contendo: Planta de im-
plantação da obra, Peças gráficas, Memorial descritivo, Especifica-
ções técnicas, Memorial de Cálculo, Planilha orçamentária, Crono-
grama físico-financeiro, Anotações de Responsabilidade Técnica
(ARTs), devidamente registradas no CREA, em nome dos respon-
sáveis técnicos.

b) Documento de licenciamento ambiental ou a sua dispensa,
quando for o caso, em conformidade com a legislação específica
sobre a matéria;

c) Declaração ou comprovante da titularidade das áreas ne-
cessárias à implantação do empreendimento;

d) Ato normativo de instituição do Órgão Colegiado de Con-
trole Social dos Serviços de Saneamento, conforme artigo 34, § 6º do
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010;

e) Declaração de compromisso em operar e manter o sistema
de abastecimento de água a ser implantado ou documento que com-
prove a forma de gestão estruturada para manter e operar sistemas de
abastecimento de água em áreas rurais;

f) Contrato de concessão e declaração de que a concessão
não cobre as áreas rurais beneficiadas pela proposta (em casos dos
municípios atendidos por concessionárias);

g) Documento comprobatório de que a proposta se destina ao
atendimento de comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas,
ribeirinhas, assentamentos, extrativistas e tradicionais.

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE
ÁGUA DE CHUVA - CISTERNAS

a) Lista de identificação dos beneficiários por localidade
(modelo a ser disponibilizado no site da Funasa);

b) Planta de situação dos domicílios a serem beneficiados,
por localidade, e respectivas coordenadas geográficas;

c) Apresentação do projeto básico, contendo: Peças gráficas,
Especificações técnicas, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo,
Planilha orçamentária, Cronograma físico-financeiro, Anotações de
Responsabilidade Técnica (ARTs), devidamente registradas no
CREA, em nome dos responsáveis técnicos;

d) Documento comprobatório de que a proposta se destina ao
atendimento de comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas,
ribeirinhas, assentamentos, extrativistas e tradicionais.

ANEXO II

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SIS-
TEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS
E COMUNIDADES TRADICIONAIS

1 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Para efeito do presente processo seletivo, somente serão clas-

sificadas as propostas que cumprirem os requisitos listados a se-
guir:

I - Proposta que beneficie comunidades e domicílios lo-
calizados em áreas rurais, ribeirinhos, extrativistas, assentamentos,
comunidades tradicionais, fora do perímetro urbano definido por lei
municipal, e em comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas;
e

II - Proponentes que contam com Projetos Básicos de En-
genharia para Sistemas de Abastecimento de Água elaborados.

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

térios de prioridades definidos a seguir:
I - Projeto de Sistema de Abastecimento de Água que se

destine ao atendimento de comunidades quilombolas certificadas e/ou
tituladas, ribeirinhas, assentamentos, extrativistas e tradicionais;

II - O Sistema de Abastecimento de Água proposto destina-
se a comunidades localizadas em Municípios da região do semiárido
brasileiro;

III - Municípios cujo abastecimento de água esteja em Si-
tuação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, por seca ou
estiagem, atendidos pelo Programa Emergencial de Distribuição de
Água, conhecido como Operação Carro-Pipa para abastecimento de
cisternas, ou qualquer programa emergencial dos Governos Estaduais
ou Municipais.

IV - Empreendimentos que promovam a universalização das
ações e dos serviços de abastecimento de água em áreas rurais e
comunidades tradicionais no município;

V - Propostas que possuam documento de licenciamento
ambiental ou a sua dispensa, quando for o caso, em conformidade
com a legislação específica sobre a matéria;

VI - Propostas que possuam declaração ou comprovante da
titularidade das áreas necessárias à implantação do empreendimen-
to;

VII - Comunidades rurais e tradicionais localizadas em Áreas
de Preservação Permanente ou em Unidades de Conservação, ou
outras áreas de preservação ambiental nos termos da legislação am-
biental vigente;

VIII - Municípios que tenham gestão estruturada para manter
e operar sistemas de abastecimento de água em áreas rurais ou de-
claração de compromisso em operar e manter o sistema de abas-
tecimento de água a ser implantado;

XI - Municípios que apresentem maior percentual de do-
micílios rurais sem sistemas de abastecimento de água, conforme
IBGE;

X - Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH-M);

XI - Municípios que possuem Plano Municipal de Sanea-
mento Básico, ou estão em fase de elaboração em parceria com a
Funasa ou com recursos próprios, conforme Lei n.º 11.445/2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 e Decreto nº 8.211, de 21
de março de 2014.

ANEXO III

SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO
DEÁGUA DE CHUVA EM DOMICÍLIOS E COMUNIDADES RU-
RAISE TRADICIONAIS.

1 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Para efeito do presente processo seletivo, somente serão clas-

sificadas as propostas que cumprirem os requisitos listados a se-
guir:

I - Proposta que beneficie comunidades e domicílios lo-
calizados em áreas rurais, ribeirinhos, extrativistas, assentamentos,
comunidades tradicionais, fora do perímetro urbano definido por lei
municipal, e em comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas;
e

II - Proponentes que tenham anexado à carta consulta a Lista
de identificação dos beneficiários por localidade, conforme modelo
disponível em www.funasa.gov.br.

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

tériosde prioridades definidos a seguir:
I - Implantação de cisternas em comunidades quilombolas

certificadas e/ou tituladas, comunidades ribeirinhas, assentamentos,
extrativistas e tradicionais;

II - Propostas que apresentem planta de situação dos do-
micílios a serem beneficiados, por localidade, e respectivas coor-
denadas geográficas;

III - Empreendimentos que promovam a universalização dos
domicílios rurais com sistemas de captação e armazenamento de água
de chuva;

IV - Implantação de Sistemas de Captação e Armazenamento
de Água de Chuva - Cisternas em comunidades localizadas em Mu-
nicípios da região do Semiárido Brasileiro.

V- Municípios que apresentem maior percentual de domi-
cílios rurais sem sistemas de abastecimento de água, conforme IB-
GE;

VI - Municípios com os menores Índices de Desenvolvi-
mento Humano (IDH-M);

XI - Municípios que possuem Plano Municipal de Sanea-
mento Básico ou estão em fase de elaboração em parceria com a
Funasa ou com recursos próprios, conforme Lei n.º 11.445/2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 e Decreto nº 8.211, de 21
de março de 2014.

PORTARIA No- 655, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016

Torna sem efeito a Portaria 395, de 13 de
maio de 2016, publicada no DOU de 16 de
maio de 2016, que estabelece os critérios e
procedimentos básicos para aplicação de
recursos orçamentários e financeiros do
Programa de Resíduos Sólidos Urbanos.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, II e XII, do
Anexo I, do Decreto nº 7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U. de
20.10.2010;e em conformidade com a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro 2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho 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, Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015; e considerando a
necessidade de adequação dos critérios a serem estabelecidos por
ocasião da seleção de pleitos que tenham como objetivo as ações do
Programa de Resíduos Sólidos Urbanos, frente aos recursos orça-
mentários disponibilizados no presente exercício, resolve:

Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria 395, de 13/05/2016,
publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de maio de 2016, que
estabelece os critérios e procedimentos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros do Programa de Resíduos Sólidos Ur-
banos da FUNASA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

PORTARIA No- 656, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016

Torna sem efeito a Portaria 375, de 10 de
maio de 2016, publicada no DOU de 12 de
maio de 2016, que estabelece os critérios e
procedimentos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros do Programa
de Melhorias Habitacionais para Controle
da Doença de Chagas.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, II e XII, do
Anexo I, do Decreto nº 7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U. de
20.10.2010;e em conformidade com a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro 2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho 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, Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015; e considerando a
necessidade de adequação dos critérios legais a serem estabelecidos
por ocasião da seleção de pleitos que tenham como objetivo as ações
do Programa de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de
Chagas, assim como frente aos recursos orçamentários disponibi-
lizados no presente exercício, resolve:

Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria 375, de 10/05/2016,
publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de maio de 2016, que
estabelece os critérios e procedimentos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros do Programa de Melhorias Habitacionais
para Controle da Doença de Chagas da FUNASA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

PORTARIA No- 657, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016

Torna sem efeito a Portaria 376, de 10 de
maio de 2016, publicada no DOU de 12 de
maio de 2016, que estabelece os critérios e
procedimentos básicos para aplicação de
recursos orçamentários e financeiros do
Programa de Melhorias Sanitárias Domici-
liares.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, II e XII, do
Anexo I, do Decreto nº 7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U. de
20.10.2010; e em conformidade com a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro 2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho 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, Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015; e considerando a
necessidade de adequação dos critérios a serem estabelecidos por
ocasião da seleção de pleitos que tenham como objetivo as ações do
Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, frente aos recursos
orçamentários disponibilizados no presente exercício, resolve:

Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria 376, de 10/05/2016,
publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de maio de 2016, que
estabelece os critérios e procedimentos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros do Programa de Melhorias Sanitárias
Domiciliares da FUNASA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 1.061, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016

Exclui e habilita leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva Neonatal - UTIN.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
ções,

Considerando a Portaria nº 930/GM/MS, de 10 de maio de
2012, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de
Unidade Neonatal;

Considerando a Proposta SAIPS 10.221, aprovada em
11/04/2016, que pleiteia a qualificação dos leitos de UTI Neonatal no
Hospital Geral Universitário, no município de Cuiabá/MT; e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica excluído o número de leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal - UTIN, do hospital a seguir relacio-
nado:

CNES Hospital Nº leitos Proposta
SAIPS

2659107 Hospital Geral Universitá-
rio - Assoc de Proteção a
Maternidade e a Infância
de Cuiabá - Cuiaba/MT

26.02 10 10.221

Art. 2º Fica habilitado o número de leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal - UTIN do hospital a seguir relacionado:

CNES Hospital Nº leitos Proposta
SAIPS

2659107 Hospital Geral Universitá-
rio - Assoc de Proteção a
Maternidade e a Infância
de Cuiabá - Cuiaba/MT

26.10 10 10.221

Art. 3º A referida unidade poderá ser submetida à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, terão suspensos os efeitos de
sua habilitação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

suellen.silva
Realce
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