
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

E-Car
PPA (2012 - 2015) LOA (2012)

Produtos E-Car 2012 2012 - 2015 2012 Meta Fisica Meta Fisica Ação Recurso

-
Beneficiar 30 municípios com implantação e 

melhorias de serviços de drenagem
2 - Beneficiar 2 municípios - Drenagem 3883 2.000.000,00                 

-

Beneficiar 160 municípios com melhorias 

habitacionais para controle da doença de 

Chagas 

40
Beneficiar 160 municípios com Melhorias 

Hab. CDCh.
Beneficiar 40 municípios - MHCDCh 3921 22.000.000,00               

-

Apoiar 1.125 comunidades remanescentes 

de quilombos e rurais com ações de controle 

da qualidade da água na gestão e 

estruturação de medidas de saneamento 

203 -

OE15 - 246 municípios apoiados com ações de 

controle da qualidade da água visando garantir a 

sua potabilidade

246 -

OE2 - Estratificação de 78 municípios para 

intervenção, daqueles 500 municípios silenciosos 

solicitados pela SVS.
- -

OE2 - Capacitação de 78 profissionais dos 

municípios estratificados,em ações de qualidade 

de água  

- -

OE2 - Programa Água para Todos atendidos 

os parametros de Saúde Pública - Elaborar 

documento técnico para nortear as ações do 

programa água para todos em relação à 

legislação de potabilidade nos sistemas de 

abastecimento de água fomentados(Ação)

- -

Implantar obras de saneamento em 375 

comunidades remanescentes de quilombos 
140

Implantar obras de saneamento em 375 

comunidades remanescentes de quilombos

OE16 - E1 - Construção de 13.456 cisternas para 

consumo humano (no semiárido)

OE16 - E1 - Construção de 379 sistemas de 

abastecimento de água para comunidades rurais, 

quilombolas e indigenas (no semiárido) 

METAS FÍSICAS E ORÇAMENTO 2012

20 AF 5.750.000,00                 

Apoiar 246 municípios no Controle da 

Qualidade da Àgua para Consumo 

Humano

7656 73.700,00                      

Apoiar 1.500 municípios com ações de 

controle da qualidade da água na gestão e 

estruturação dos serviços de saneamento 

TRANSVERSALIDADE ENTRE PPA / PNS / E-CAR

Orçamento 2012 (LOA) Nac.PNS - Meta Física

Implantar obras de saneamento em 750 

comunidades rurais, tradicionais e especiais, 

incluindo os assentamentos da reforma 

agrária, ribeirinhos, reservas extrativistas, 

dentre outras 

222

Implantar obras de saneamento em 750 

comunidades rurais, tradicionais e 

especiais.

Beneficiar 203 comunidades rurais, 

tradicionais e especiais.
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METAS FÍSICAS E ORÇAMENTO 2012

TRANSVERSALIDADE ENTRE PPA / PNS / E-CAR

Orçamento 2012 (LOA) Nac.PNS - Meta Física

OE15 - E3 - 26 serviços municipais com gestão 

estruturadas (PAC I)

OE15 - E3 - 5 municípios com apoio a gestão 

consorciadas

OE15 - E3 - 115 municípios com Planos 

Municipais de Saneamento financiados 

Apoiar 800 municípios com capacitação na 

gestão dos serviços de saneamento, com 

ênfase na elaboração de Planos Municipais 

de Saneamento Básico 

115
Apoiar 800 municípios com capacitação na 

gestão dos serviços de saneamento

-
Beneficiar 120 municípios - Resíduos 

Sólidos
10 GG 48.600.000,00               

-
Beneficiar 2 municípios - Resíduos Sólidos 

(B. São Francisco)
10 SL 1.000.000,00                 

-

Beneficiar 500 municípios com população 

abaixo de 50 mil habitantes com a 

implantação de melhorias sanitárias 

domiciliares

193

Beneficiar 500 municípios com a 

implantação de melhorias sanitárias 

domiciliares

Beneficiar 193 municípios - MSD.                  7656 103.000.000,00             

OE15 - E2 - 156 obras contratadas de sistemas 

de esgotamento sanitário
Beneficiar 85 municípios - SES. 10 GE 296.600.000,00             

OE15 - E2 - 271 obras de sistemas de 

esgotamento sanitário em execução ou 

implantados ou ampliados

Beneficiar 2 municípios - SES (BRSF) 10 SK 6.400.000,00                 

120

Beneficiar 400 municípios com população 

abaixo de 50 mil habitantes com implantação 

ou ampliação de sistema de resíduos sólidos 

urbanos 

Beneficiar 400 municípios com população 

abaixo de 50 mil habitantes com 

implantação ou ampliação de sistema de 

resíduos sólidos urbanos

26

Apoiar 320 municípios na melhoria da 

gestão ou na estruturação dos serviços de 

saneamento, nas sedes e/ou nas áreas 

rurais

38.500.000,00               
Beneficiar 183 municípios - apoio a 

gestão. 

-

Contratar R$ 1.280 bilhão para apoio à 

execução de intervenções de esgotamento 

sanitário em municípios com população 

abaixo de 50 mil habitantes com baixos 

índices de acesso aos serviços ou 

qualidade ofertada insatisfatória

-

20 AG

Apoiar 320 municípios na melhoria da gestão 

ou na estruturação dos serviços de 

saneamento, nas sedes e/ou nas áreas 

rurais 
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METAS FÍSICAS E ORÇAMENTO 2012

TRANSVERSALIDADE ENTRE PPA / PNS / E-CAR

Orçamento 2012 (LOA) Nac.PNS - Meta Física

OE15 - E1 - 112 obras contratadas de sistemas 

de abastecimento de água
Beneficiar 140 municípios - SAS. 10 GD 280.075.000,00             

OE15 - E1 - 197 obras de sistemas de 

abastecimento de água em execução ou 

implantados ou ampliados.

Beneficiar 3 municípios - SAS (BRSF) 10 SV 6.100.000,00                 

OE15 - E1 - 871 projetos de sistemas de 

abastecimento de água elaborados. Alterar 870 

projetos.

Elaborar 2 projetos de Saneamento - 

BRSF
10 TA 425.000,00                    

- 10 GD 280.075.000,00             

- 10 GE 296.600.000,00             

OE 15 - E5 - 700 municípios com fomento nas 

ações de Educação em Saúde Ambiental e 

Saneamento Básico.

- -

OE 16 - E1 - 172  municípios do semiárido com 

multiplicadores capacitados para atuarem na 

capacitação de    agentes de saúde para 

realização de ações educativas de saúde 

ambiental relacionadas à melhoria da qualidade 

da água para consumo humano, valtadas para as 

famílias beneficiadas com a construção de 

cisternas do Programa Água para Todos.

- -

OE15 - E4 - 20 Pesquisas financiadas - -

Apoiar 34 estudos e pesquisas com vistas à 

sustentabilidade dos serviços e ações de 

saúde e saneamento ambiental

Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento 

de Tecnologias Alternativas 

Regionalizadas, com vistas à 

Sustentabilidade dos Serviços e Ações de 

Saúde e Saneamento Ambiental

Pesquisa apoiada - 6

20K2

Fomento à Educação em Saúde voltada 

para o Saneamento Ambiental

Município atendido - 700

-

OE15 - E2 - 981 projetos de sistemas de 

esgotamento sanitário elaborados.

- 6.908 3.150.000,00                 

-

Contratar R$ 960 milhões para apoio à 

execução de intervenções de 

abastecimento de água em municípios com 

população abaixo de 50 mil habitantes com 

baixos índices de acesso aos serviços ou 

qualidade ofertada insatisfatória

Contratar 2.699 projetos de engenharia de 

sistemas de abastecimento de água ou 

esgotamento sanitário, para apoio à 

execução de intervenções de abastecimento 

de água ou esgotamento sanitário em 

municípios com população abaixo de 50 mil 

habitantes com baixos índices de acesso aos 

serviços ou qualidade ofertada insatisfatória. 

-

1.851
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METAS FÍSICAS E ORÇAMENTO 2012

TRANSVERSALIDADE ENTRE PPA / PNS / E-CAR

Orçamento 2012 (LOA) Nac.PNS - Meta Física

OE15 - E5 - 10 Associações  / Cooperativas de 

coleta e reciclagem  de materias apoiadas com 

obras e equipamentos

- -

Fomento e fortalecimento de 200 

cooperativas/associações e redes de 

cooperação de catadores de materiais

recicláveis para atuação na coleta seletiva e 

nas cadeias da reciclagem

Implementação de Projetos de Coleta e 

Reciclagem de Materiais

Unidade apoiada - 11

20 AM 2.500.000,00                 

- - - -

Fortalecimento da Saúde Ambiental para 

Redução dos Riscos à Saúde Humana em 

Municípios com menos de 50 mil 

habitantes

Município apoiado - 120

20 T6 20.000.000,00               

- - - -

Capacitação de Servidores Públicos 

Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação

Servidor capacitado - 1.600

2115.4572 4.000.000,00                 

- - - -

Modernização e Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação da FUNASA

Sistema e processo

modernizado - 30

2115.6881 30.000.000,00               
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