PORTARIA FUNASA Nº 5.461, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020
Estabelece critérios para aplicação de recursos orçamentários e financeiros do ano de 2020
quanto ao Programa de Fomento às ações de Educação de Saúde Ambiental da Funasa para
estados e municípios, voltados para sustentabilidade das ações de saneamento em áreas rurais
e de seleção de propostas.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelos incisos II e XII, do artigo 14 do Anexo I do Decreto nº 8.867, de 3 de outubro
de 2016, publicado no DOU de 4 de outubro de 2016, que aprovou o Estatuto da Funasa e
alterado pelo Decreto nº 10.476, de 27 de agosto de 2020, publicado no DOU de 28 de agosto
de 2020, e
Considerando o artigo 2º e o artigo 12, Anexo I, do Decreto nº 8.867, de 3 de outubro de 2016,
publicado no D.O.U. de 4.10.2016, que aprovou o Estatuto da Funasa;
Considerando o art. 6º, inciso II, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando o art. 75, § 4º, da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras
providências;
Considerando o art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico;
altera as Leis nºS 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, alterada pela Lei
nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico e dá
outras providências;
Considerando o § 7º, do art. 1º da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de
2016, que estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de
julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União
mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº
507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências;
Considerando o artigo 1º, da Instrução Normativa nº 01, de 7 de março de 2005, que
regulamenta a Portaria nº 1.172/2004/GM, no que se refere às competências da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde ambiental; e
Considerando as metas definidas no âmbito do PPA 2020-2023, aprovando critérios e
procedimentos, para priorização de repasse de recursos orçamentários e financeiros do
programa de Fomento em Saúde Ambiental da Funasa, resolve:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Estabelecer critérios para aplicação de recursos orçamentários e financeiros do ano de
2020 quanto ao Programa de Fomento às ações de Educação em Saúde Ambiental da Funasa
para Estados e Municípios, voltados para sustentabilidade das ações de saneamento em áreas
rurais e de seleção de propostas.
Art. 2º A execução de ações e projetos no campo da Educação em Saúde Ambiental deverá
contemplar populações rurais e/ou tradicionais (extrativistas, ribeirinhas assentamentos e
quilombolas certificados) localizados em áreas rurais fora do perímetro urbano definido por lei
municipal, contemplados com ações de saneamento básico em áreas rurais, nas seguintes
Portarias de Chamamento Público da Fundação Nacional de Saúde:
I - Portaria Funasa nº 973, de 13 de julho de 2017;
II - Portaria Funasa nº 919, de 27 de junho de 2017;
III - Portaria Funasa nº 654, de 2 de setembro de 2016;
IV - Portaria Funasa nº 728, de 21 de setembro de 2016;
V - Portaria Funasa nº 9.636, de 3 de dezembro de 2019; e
VI - Portaria Funasa nº 9.637 de 3 de dezembro de 2019.
Parágrafo único. A abrangência do projeto de educação em saúde ambiental deverá beneficiar
as famílias que foram atendidas nos pleitos citados acima.
Art. 3º Serão consideradas elegíveis, as propostas dos entes federativos estaduais, municipais
e distrital que cumprirem os seguintes requisitos:
I - atenda as populações residentes em comunidades e domicílios localizados em áreas rurais
fora do perímetro urbano definido por lei municipal e comunidades tradicionais (extrativistas,
ribeirinhas, assentamentos e quilombolas certificados); contemplados com ações de
saneamento básico em áreas rurais, conforme art. 2º; e
II - não tenham sido contemplados nos últimos 5 (cinco) anos com ações de Educação em
Saúde Ambiental financiadas pela Funasa.
Parágrafo único. Serão consideradas áreas rurais aquelas por exclusão das áreas urbanas,
definidas em lei municipal específica.
CAPÍTULO II
DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS
Art. 4º A seleção das propostas obedecerá às etapas a seguir:
I - inscrição com envio de propostas, via Plataforma + Brasil do Governo Federal, disponível no
sítio eletrônico http://plataformamaisbrasil.gov.br/.
II - publicação do Resultado final decorrerá após 5 (cinco) dias corridos da análise conclusiva,
na Plataforma + Brasil.

§ 1º O prazo para inscrição de propostas será de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de
publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por até 5 (cinco) dias corridos;
§ 2º O proponente deverá habilitar-se e possuir cadastro e senha na Plataforma + Brasil do
Governo Federal.
Art. 5º O proponente deverá inscrever uma única proposta no programa específico
disponibilizado na Plataforma + Brasil, no prazo definido, juntamente com Termo Referência e
Projeto de Educação em Saúde Ambiental que deverão ser anexados em aba específica no
referido sistema, atendendo os requisitos do Programa de Fomento às Ações de Educação em
Saúde Ambiental, conforme estabelecido na Portaria Funasa nº 560/2012.
§ 1º As propostas de educação em saúde ambiental deverão seguir as orientações técnicas
contidas no Termo de Referência nº 01/2020 para elaboração de Propostas no campo de
educação em saúde ambiental, disponível no sítio eletrônico http://www.funasa.gov.br, e na
Plataforma + Brasil.
§ 2º O Termo de Referência nº 01/2020 visa oferecer aos municípios orientações para
elaboração do Projeto de Educação em Saúde Ambiental voltados à população rural, contendo
em seu escopo os eixos de atuação, as linhas do programa e os itens financiáveis para este
programa.
§ 3º Somente serão válidas as propostas encaminhadas por meio da Plataforma + Brasil no
prazo estabelecido nesta Portaria e no Termo de Referência nº 01/2020.
§ 4º Não será admitida a agregação de documentos e substituições, acréscimos ou
modificações no conteúdo das propostas encaminhadas depois de esgotado o prazo fixado
para recebimento de propostas.
§ 5º Não serão aceitas propostas enviadas com itens e/ou componentes incompletos,
inadequados ou em formato diferente do padrão estabelecido no Termo de Referência nº
01/2020;
§ 6º Caso o proponente encaminhe propostas em quantidade superior à admitida, será
considerada apenas a última enviada.
§ 7º Caso o proponente verifique a necessidade de correção do Projeto de Educação em Saúde
Ambiental e no Termo de Referência já enviado, deverá encaminhar nova proposta,
observando o prazo estipulado nesta Portaria.
§ 8º A integridade dos arquivos anexados é de responsabilidade do proponente, não se
responsabilizando a Funasa por falhas nos arquivos enviados que impossibilitem sua
visualização.
Art. 6º O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase desta Portaria. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua
imediata desclassificação, ou, caso tenha sido contemplado com recursos da Funasa, voltados

para ações de Educação em Saúde Ambiental, na rescisão do Termo de Convênio, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
Art. 7º A Fundação Nacional de Saúde não se responsabiliza pela inscrição, via internet, de
propostas não enviadas por motivos de falhas de transmissão, comunicação, ou por quaisquer
outros fatores de ordem técnica que venham a impossibilitar o proponente de efetuar o
cadastro e envio de propostas na referida Plataforma + Brasil.
Art. 8° O proponente poderá inscrever uma única proposta nos valores entre R$ 100.000,00
(cem mil reais) até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Parágrafo único. Serão desconsideradas as propostas que não obedecerem aos valores
estipulados nesta Portaria.
CAPÍTULO III
DA HABILITAÇÃO DE PROPOSTAS
Art. 9º Para efeito do processo seletivo, somente serão habilitadas as propostas que
cumprirem os seguintes requisitos:
I - sejam destinadas às populações residentes em comunidades rurais e/ou tradicionais
(extrativistas, ribeirinhas, assentamentos e quilombolas certificados) localizados em áreas
rurais fora do perímetro urbano definido por lei municipal;
II - considerem nos projetos de educação em saúde ambiental em áreas rurais pelo menos 5
(cinco) dos elementos abaixo:
a) sustentabilidade das ações de saneamento nas comunidades rurais;
b) segurança da água para consumo humano;
c) inclusão social;
d) cuidados com os resíduos domésticos;
e) metodologias participativas;
f) controle social;
g) fortalecimento da cultura de promoção e proteção da saúde;
h) respeito ao saber, cultura e práticas locais;
i) mobilização social;
j) território de produção de saúde e desenvolvimento socioambiental; e
k) comunicação de risco.

III - estejam contempladas conforme o inciso I, artigo 2º desta Portaria e que estão em fase de
implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico da Funasa nas comunidades
rurais e/ou comunidades tradicionais.
Parágrafo único. A proposta deverá conter Projeto de Educação em Saúde Ambiental com a
descrição do objeto, justificativa, valores e prazo de execução, as ações descritas no projeto
deverão ser voltadas para Educação em Saúde Ambiental. Deverá conter, ainda, Termo de
Referência e Plano de Trabalho com descrição do objeto, justificativa, cronograma
físico/financeiro (descrição das metas e etapas), cronograma de desembolso e plano de
aplicação detalhado, conforme Termo de Referência Funasa nº 01/2020.
CAPÍTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
Art. 10 As propostas elegíveis serão classificadas segundo os critérios de prioridades definidos
a seguir:
I - projeto que contemple ações estruturantes de educação em saúde ambiental
contemplando comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas, ribeirinhas,
assentamentos, extrativistas e tradicionais;
II - projeto que contemple comunidades rurais localizadas em municípios da região do
semiárido brasileiro;
III - municípios que abrangem comunidades rurais que estejam em Situação 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 - projetos que promovam a sustentabilidade, a participação e a inclusão e o controle social
na universalização das ações e dos serviços de abastecimento de água em áreas rurais e
comunidades tradicionais no município;
V - municípios que apresentem maior percentual de domicílios rurais sem sistemas de
abastecimento de água, conforme IBGE;
VI - municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH-M);
VII - municípios com maior Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa, 2015) elaborado
pelo Ministério da Saúde;
VIII - municípios com maior déficit de banheiros em áreas rurais (PNAD 2010);
IX - municípios com maior número de domicílios rurais particulares com renda de até três
salários mínimos mensais (IBGE - 2010); e
X - municípios e estados que atingirem pontuação maior que 9 Pontos, da tabela descrita no
Anexo I desta Portaria.

Art. 11 Na seleção de propostas serão observados os critérios de pontuação definidos no
Anexo I desta Portaria.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 O atendimento dos pleitos estará condicionado à disponibilidade e à programação
orçamentária, podendo a Funasa:
I - solicitar alteração dos valores e percentuais consignados para este chamamento em razão
de eventuais mudanças ou determinações superiores na ordem econômica do País;
II - a seu critério, solicitar alterações nos valores das propostas, objetivando permitir uma
maior abrangência da ação, em função do recurso orçamentário disponível.
III - selecionar propostas por meio deste processo e utilizar a aplicação de recursos de
programação no fomento às ações de educação em saúde ambiental para prevenção e
controle de doenças e agravos em áreas rurais nos próximos exercícios de 2021 e 2022.
Parágrafo único. A seleção da proposta não gera direito adquirido à celebração do
instrumento, que somente ocorrerá de acordo com a oportunidade e conveniência do órgão
concedente e dependerá da disponibilidade orçamentária da autarquia, bem como da
observância pelo proponente das condicionantes de acesso aos recursos federais.
Art. 13 O instrumento a ser celebrado com o proponente selecionado e habilitado terá
vigência com prazo estabelecido de 24 meses após assinatura e poderá ser prorrogado por
igual período.
Art. 14 Não será exigida contrapartida para propostas apresentadas por Estados, Distrito
Federal e Municípios, por se tratar de transferência de recursos no âmbito do SUS.
Art. 15 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIOVANNE GOMES DA SILVA
ANEXO I
Condições específicas:
I - A pontuação final de cada proposta será obtida pela soma das pontuações em cada um dos
critérios de priorização definidos no item, conforme quadro abaixo:
Quadro 1 - Pontuação atribuída aos critérios de priorização
Critérios de priorização

Pontos

Projeto que contemple ações estruturantes de educação em saúde ambiental 2
contemplando comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas, ribeirinhas,

assentamentos, extrativistas e tradicionais (Funasa)
Projeto que contemple comunidades rurais localizadas em Municípios da região do
3
semiárido brasileiro (IBGE)
Municípios que abrange comunidades rurais que estejam em Situação 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 2
abastecimento de cisternas, ou qualquer programa emergencial dos Governos
Estaduais ou Municipais (MDR)
Municípios que apresentem maior percentual de domicílios rurais sem sistemas de
3
abastecimento de água, conforme IBGE
Municípios com maior Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRA 2015) elaborado
2
pelo Ministério da Saúde
Municípios com maior déficit de banheiros em áreas rurais (PNAD 2010)

3

Municípios com maior número de domicílios rurais particulares com renda de até três
3
salários mínimos mensais (IBGE - 2010)
II - Serão considerados como critérios de desempate a sequência abaixo listada:
a) maior percentual de domicílios rurais sem sistemas de abastecimento de água; e
b) projetos que promovam a sustentabilidade a participação e a inclusão social na
universalização das ações e dos serviços de abastecimento de água em áreas rurais e
comunidades tradicionais no município
c) menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M).

