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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

 

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016-2019 

Programa 2068: SANEAMENTO BÁSICO 

Objetivo Metas Iniciativas Ações Orçamentárias 

 
04OK - Apoiar a elaboração de estudos e projetos de 
engenharia em 369 municípios, visando a ampliação 
da oferta e do acesso aos serviços de saneamento 
básico.  
(Responsável: MCidades; contribuinte:MS/Funasa) 
 
Esta meta não será quantificada uma vez que a 
Funasa não tem previsão de contratação de projetos 
para o período 2016-2019. 
 
 
00OL - Ampliar de 10% para 32% os municípios 
com plano municipal de saneamento básico. 
* Esforço Amplo (envolve outras esferas do SUS). 
 
Meta Funasa: alcançar 22% dos municípios abaixo de 
50 mil habitantes 
 

OBJETIVO 0353 - 
Implementar medidas 
estruturantes que assegurem a 
melhoria da gestão e da 
prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico, 
considerando o abastecimento de 
água potável, o esgotamento 
sanitário, a drenagem e manejo 
de águas pluviais, a limpeza e 
manejo de resíduos sólidos 
urbanos,  (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES) 

04ON - Executar ações de apoio ao controle da 
qualidade da água para consumo humano em 2.000 
Municípios. 

 
 
 
 
 
 
04KO - Fomento à inovação e o desenvolvimento 
científico e tecnológico em saneamento básico. 
 
04KM - Apoio ações de melhoria da gestão, da 
qualidade e da sustentabilidade dos serviços de 
saneamento básico, incentivando o fortalecimento da 
regulação e fiscalização a participação e controle 
social,em especial por meio de assistência técnica e 
capacitação. (responsável: MCidades e MS/Funasa) 
 
06JT - Apoio, implementação e fomento às ações e ou 
projetos de educação em saúde ambiental em 1.600 
municípios, comunidades rurais, tradicionais e grupos 
populacionais em estado de vulnerabilidade 
socioambiental e sanitária. 

Ação 20AF - Apoio ao Controle de 
Qualidade da Água para Consumo 
Humano para Prevenção e Controle de 
Doenças e Agravos. 
 
Ação 20AG - Apoio à Gestão dos 
Sistemas de Saneamento Básico em 
Municípios de até 50.000 Habitantes. 
 
Ação 6908 - Fomento à Educação em 
Saúde voltada para o Saneamento 
Ambiental para Prevenção e Controle de 
Doenças e Agravos. 



04I6 - Ampliar de 6,8 para 7,4 milhões o número de 
domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição 
ou poço ou nascente com canalização interna. 
(Responsável: MS/Funasa) 
* Esforço Amplo (envolve outras esferas do 
Governo: Atuação de outros executores em 
saneamento rural). 

04I7 - Ampliar de 2,8 para 3,0 milhões o número de 
domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa 
séptica para os excretas ou esgotos sanitários. 
(Responsável: MS/Funasa). 
* Esforço Amplo (envolve outras esferas do 
Governo: Atuação de outros executores em 
saneamento rural). 

04I8 - Ampliar de 6,0para 6,4 milhões o número 
domicílios rurais, com renda de até três salários 
mínimos mensais, que possuem unidades 
hidrossanitárias. (Responsável: MS/Funasa) 
* Esforço Amplo (envolve outras esferas do 
Governo: Atuação de outros executores em 
saneamento rural) 

OBJETIVO 0355 - 
Implementar medidas estruturais 
e estruturantes em áreas rurais e 
comunidades tradicionais, que 
assegurem a ampliação do 
acesso, a qualidade e a 
sustentabilidade das ações e 
serviços públicos de saneamento 
básico. (Programa Saneamento 
Básico) (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE) 

04K3 - Executar ações de apoio ao controle da 
qualidade da água para consumo humano em 3.000 
Comunidades Rurais e Tradicionais. 

06IV - Formulação e implementação do Programa 
Nacional de Saneamento Rural do Plansab. 
(MS/Funasa). 
 
06IW - Realização de assistência técnica e capacitação 
em saneamento básico em comunidades rurais, 
buscando  a sustentabilidade da prestação  deste 
serviços públicos. (MI/Codevasf e Funasa) 
 
06IX - Implantação, ampliação ou melhoria de ações de 
saneamento básico em 320 comunidades rurais e 
tradicionais, orientadas para a integralidade dos 
componentes. (Codevasf e Funasa)  Iniciativa Funasa 
 
06IY - Implantação, ampliação ou melhoria de ações de 
saneamento básico em 116 comunidades quilombolas, 
orientadas para a integralidade dos componentes. 
(Codevasf e Funasa) - Iniciativa Funasa 
 
06IZ - Implantação, ampliação ou melhoria de ações de 
abastecimento de água em 10.000 domicílios rurais 
dispersos por meio de tecnologias apropriadas.  
(Funasa) Iniciativa Funasa 
 
06NK - Estabelecimento e implementação de formas de 
atuação específica para quilombolas e outros povos e 
comunidades tradicionais. (Funasa) 

Ação 116F - Abastecimento Público de 
Água em Comunidades Ribeirinhas dos 
Rios São Francisco, do Parnaíba, do 
Itapecuru e do Mearim. - Água para 
Todos (Codevasf).  
 
Ação 7656 - Implantação, Ampliação ou 
Melhoria de Ações e Serviços 
Sustentáveis de Saneamento Básico em 
Comunidades Rurais e Tradicionais. 
 
Ação 20AF - Apoio ao Controle de 
Qualidade da Água para Consumo 
Humano para Prevenção e Controle de 
Doenças e Agravos. 

 
 
OBJETIVO 0610 - 
Implementar medidas estruturais 
em áreas urbanas, por meio de 
ações que assegurem a 
ampliação da oferta e do acesso 
aos serviços públicos de 
saneamento básico. (Programa 
de Saneamento Básico) 
(MINISTÉRIO DAS 
CIDADES) 

04Q9 - Ampliar de 27,5 para 30,1 milhões o número 
domicílios urbanos com renda de até três salários 
mínimos mensais que possuem banheiros no 
domicílio ou na propriedade. (Responsável: 
MS/Funasa)* Esforço Amplo (envolve outras esferas 
do Governo: Atuação de outros executores em 
saneamento rural).Meta Funasa: ampliar em 30 mil 
domicílios 

04KR - Contribuição para a redução dos resíduos 
sólidos recicláveis dispostos em aterros sanitários e 
ampliação do número de municípios com soluções 
ambientalmente adequadas de destinação de resíduos 
sólidos e de disposição final de rejeitos. (MMA e 
MTE)04KT - Ampliação dos empreendimentos em 
saneamento básico orientados pelos princípios da 
equidade e integralidade, com focalização em áreas 
com elevado déficit na prestação dos serviços. 
(responsável: MCidades, MS/Funasa, 
Codevasf/MI)04KU - Apoio e indução a intervenções 

Ação 10GD - Implantação e Melhoria 
de Sistemas Públicos de Abastecimento 
de Água em Municípios de até 50.000 
Habitantes, Exclusive de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões Integradas 
de Desenvolvimento Econômico 
(RIDE).Ação 10GE - Implantação e 
Melhoria de Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário em Municípios 
de até 50.000 Habitantes, Exclusive de 
Regiões Metropolitanas ou Regiões 



04Q9 - Ampliar de 27,5 para 30,1 milhões o número 
domicílios urbanos com renda de até três salários 
mínimos mensais que possuem banheiros no 
domicílio ou na propriedade. (Responsável: 
MS/Funasa)* Esforço Amplo (envolve outras esferas 
do Governo: Atuação de outros executores em 
saneamento rural).Meta Funasa: ampliar em 30 mil 
domicílios 

040M - Ampliar de 46,8 para 49,6 milhões o número 
de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou 
fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários.  
(Responsável: MCidades; contribuintes: MS/Funasa e 
Codevasf/MI) 
Meta Funasa: ampliar em 1,08 milhão de domicílios 

OBJETIVO 0610 - 
Implementar medidas estruturais 
em áreas urbanas, por meio de 
ações que assegurem a 
ampliação da oferta e do acesso 
aos serviços públicos de 
saneamento básico. (Programa 
de Saneamento Básico) 
(MINISTÉRIO DAS 
CIDADES) 

040N - Ampliar de 4,5 para 4,8 bilhões de m3 o 
volume anual de esgoto tratado. (Responsável: 
MCidades; contribuintes: MS/Funasa e Codevasf/MI) 
Meta Funasa: ampliar em 394 mil m3 

estruturais de drenagem urbana sustentável. 
(responsável: MCidades  e MS/Funasa)04KV - 
Formulação e implementação do  Programa Nacional 
de Saneamento Integrado do Plansab. (responsável: 
MCidades) 

Integradas de Desenvolvimento 
Econômico (RIDE).Ação 10GG - 
Implantação e Melhoria de Sistemas 
Públicos de Manejo de Resíduos 
Sólidos em Municípios de até 50.000 
Habitantes, Exclusive de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões Integradas 
de Desenvolvimento Econômico 
(RIDE).Ação 3883 - Implantação e 
Melhoria de Serviços de Drenagem e 
Manejo das águas pluviais Urbanas para 
Prevenção e Controle de doenças e 
agravos.Ação 7652 - Implantação de 
Melhorias Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de Doenças e 
Agravos. 
 
 

 

040L - Ampliar de 54,80 para 57,8 milhões o número 
de domicílios urbanos abastecidos por rede de 
distribuição de água ou poço ou nascente com 
canalização interna.  
(Responsavel: Mcidades; Contribuintes: MS/Funasa e 
Codevasf/MI) 
* Esforço Amplo (envolve outras esferas do SUS). 
Meta Funasa: ampliar em 385 mil domicílios 

  

 



 

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016-2019 

Programa 2015: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Objetivo Metas Iniciativas Ação 

0714 - Reduzir e prevenir riscos 
e agravos à saúde da população 
por meio das ações de vigilância, 
promoção e proteção, com foco 
na prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis, 
acidentes e violências, no 
controle das doenças 
transmissíveis e na promoção do 
envelhecimento saudável. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

- 

06JC - Executação de ações estratégicas de saúde 
ambiental em municípios e comunidades afetadas por 
emergências, para a prevenção e mitigação de impactos 
à saúde.   
* Esforço Amplo (envolve outras esferas do SUS). 
 
06JD - Fomento de estudos e pesquisas com o objetivo 
de produzir e validar novas tecnologias e 
procedimentos para as áreas de saúde ambiental, 
visando à promoção da saúde.  
* Esforço Restrito (depende exclusivamente do MS). 
 
02QB - Redução do quantitativo de habitações cujas 
condições físicas favorecem a colonização do inseto 
hematófago Triatomíneo, transmissor do agente 
patogênico Trypanosoma cruzie (Doença de Chagas).  
* Esforço Restrito (depende exclusivamente do MS). 

Ação 3921 - Implantação de Melhorias 
Habitacionais para Controle da Doença 
de Chagas. 
 
Ação 20T6 - Fortalecimento da Saúde 
Ambiental para Redução dos Riscos à 
Saúde Humana. 
 
Ação 20K2 - Fomento à Pesquisa e 
Desenvolvimento de Tecnologias 
Alternativas Regionalizadas, com vistas 
à Sustentabilidade dos Serviços e Ações 
de Saúde Ambiental. 

 
PLANO PLURIANUAL - PPA 2016-2019 

Programa 2083: QUALIDADE AMBIENTAL 

Objetivo Metas Iniciativas Ação 

1102 - Reduzir a pressão sobre 
os recursos naturais e a poluição 
por meio da implementação da 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos com a inclusão 
socioeconômica de catadores de 
materiais recicláveis.    

20AM - Implementação de Projetos de 
Coleta e reciclagem de Materiais. 



 

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016-2019 

Programa 2115: GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Objetivo Metas Iniciativas Ação 

   

 
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes 
 
2000 - Administração da Unidade 
 
2011 - AuxílioTransporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 
 
 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares 
 
 00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade 
 
 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 
 
 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação 
 
 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais 
 
 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 
 
 20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União 
 
 6881 - Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA 
 
 20Q8 - Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico e Ações de 
Saúde Ambiental 
 

 


