GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

PROPOSTAS PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2018
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
NOME DO PROJETO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO AMAPÁ
OBJETO

Custeio
Incremento
Temporário
(mac)

ÓRGÃO
CONCEDENTE

36000 –
MINISTÉRIO
DA SAÚDE UO
36901 - Fundo
Nacional de
Saúde (FNS)

ÓRGÃO
PROPONENTE

FES

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

4525 – Apoio à
Manutenção de
Unidades
de Saúde

A solicitação de incremento temporário do limite financeiro
do (mac) se faz necessário para complementar os custos de
serviços continuados de limpeza, higienização, desinfecção
nas unidades de assistência a saúde, assim como prestação
continuada dos serviços de produção e distribuição de
alimentação coletiva destinada a pacientes internados,
acompanhantes e plantonistas, fornecimento de gases
medicinais liquefeitos incluindo a disponibilidade do
respectivo sistema de armazenamento com manutenção
preventiva e corretiva, apoio de maqueiro, recepcionista,
carregador, eletricista e setores administrativos e operacionais
das unidades hospitalares de media e alta complexidade do
estado do amapá.

ESTIMATIVA/

R$ 0,00

VALOR DA EMENDA

R$ 10.000.000,00

CUSTEIO

R$ 10.000.000,00

GND
INVESTIMENTO

R$ 0,00

NOME DO PROJETO: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

ÓRGÃO
PROPONENTE

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA/

VALOR DA EMENDA

CUSTEIO

GND
INVESTIMENTO

A solicitação de recurso para a estruturação de unidades de
atenção especializada em saúde (aquisição de equipamento e
material permanente para unidade de atenção especializada
em saúde) justifica-se pela ampliação do acesso por demanda
reprimida das unidades, bem como o desgaste da vida útil dos
equipamentos, obsolescência tecnológica e implantação de
novos serviços.as referidas unidades de saúde estão com
recursos garantidos para obras, conforme orientações do
ministério da saúde os equipamentos das unidades devem ser
pleiteados por meio de emenda parlamentar. Unidades que
deverão ser equipadas são:

36000 –
Estruturação
MINISTÉRIO
de Unidades de
DA SAÚDE UO
Atenção
36901 - Fundo
Especializada
Nacional de
em Saúde
Saúde (FNS)

FES

8535 Estruturação de
Unidades de
Atenção
Especializada em
Saúde

*hospital do oiapoque, ambiência pré-parto; parto e pós-parto
ppp.

R$ 500.000,00
R$ 0,00

R$ 14.900.000,00

*hospital de santana ambiência centro de parto normal

R$ 500.000,00

*unidade mista do amapá ambiência ppp- pré-parto; parto e
pós-parto ppp

R$ 500.000,00

* casa da gestante bebe e puérpera em santana.

R$ 500.000,00

* hospital mãe luzia ambiência ppp- pré-parto; parto e pósparto ppp

R$ 500.000,00

*hospital da criança, complementação de equipamentos para
todos os ambientes.

R$ 5.000.000,00

*equipamentos para area que compreende porta de entrada
hospitalar de urgência e emergência e para as áreas de
ampliação do hospital estadual de santana.

R$ 2.000.000,00

*equipamentos para a área de ampliação compreendendo os
ambientes de uti e enfermarias no hospital de emergência
doutor osvaldo cruz.

R$ 5.400.000,00

NOME DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Construção de
36000 –
Unidade
de MINISTÉRIO
Unidades de DA SAÚDE UO
Atenção
36901 - Fundo
Especializada
Nacional de
em Saúde
Saúde (FNS)

ÓRGÃO
PROPONENTE

FES

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FEDERAL

GND
JUSTIFICATIVA

Construir área para implantação do centro de referência para
atenção em saúde mental em macapá, garantir atenção
integral às pessoas portadoras de transtornos mentais em
8535 consonância com os princípios e diretrizes do sus, da lei
Estruturação de 10.216/01 e portarias ministeriais.
Unidades de
Propiciar aos usuários atendimento especializado em saúde
Atenção
mental no sentido da superação suas dificuldades nas relações
Especializada em interpessoais.
Saúde
Garantir a atenção a pessoas portadoras de transtornos
mentais em todos os níveis de complexidade incluindo
atenção diária, prevenção e atenção à crise, propiciando a sua
reinserção social.

ESTIMATIVA/ VALOR DA EMENDA
CONTRAPARTI
DA (0,1% -

R$ 0,00

R$ 20.000.000,00

CUSTEIO

INVESTIMENTO

R$ 0,00

R$ 20.000.000,00

NOME DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE AMBIÊNCIA (PORTA DE ENTRADA) DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
GND
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Construção de
ambientes
36000 –
(porta
de MINISTÉRIO
entrada)
do DA SAÚDE UO
hospital
de 36901 - Fundo
atenção
Nacional de
especializada
Saúde (FNS)
do oiapoque.

ÓRGÃO
PROPONENTE

FES

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FEDERAL

JUSTIFICATIVA

O estado reformou e ampliou a unidade mista do oiapoque e
transformou em o hospital de médio porte, entretanto as
8535 ambiências porta de entrada não foram construídas
Estruturação de
funcionando de forma improvisada. (portaria ms 2.395 art. 5º
Unidades de
portas de entrada hospitalares de urgência os serviços
Atenção
instalados em uma unidade hospitalar para prestar
Especializada em
atendimento ininterrupto ao conjunto de demandas
Saúde
espontâneas e referenciadas de urgências clínicas, pediátricas,
cirúrgicas e/ou traumatológicas).

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTI VALOR DA EMENDA
DA (0,1% LDO 2018)

R$ 0,00

R$ 10.000.000,00

CUSTEIO

INVESTIMENTO

R$ 0,00

R$ 10.000.000,00

