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

PROPOSTAS PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2018
ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SVS
NOME DO PROJETO: MODERNIZAÇÃO DA SVS

OBJETO

AÇÃO
ÓRGÃO
ÓRGÃO
ORÇAMENTÁRIA
CONCEDENTE PROPONENTE
FEDERAL

36000 –
Aquisição de MINISTÉRIO
equipamentos
DA SAÚDE
e
materiais UO 36901 permanentes
Fundo
para SVS.
Nacional de
Saúde (FNS)

SVS

JUSTIFICATIVA

A Superintência de Vigilância em Saúde, por meio de sua Diretoria
Executiva Laboratorial -DEVL (LACEN-AP), tem como objetivo desenvolver
ações de vigilância em saúde através do diagnóstico laboratorial de média e
alta complexidade das doenças de interesse da saúde pública; do
monitoramento e controle de qualidade de produtos de risco a saúde
(alimentos, medicamentos e água); análises de amostras ambientais com
vistas à identificação de contaminantes; análises voltadas à saúde do
trabalhador, além de realizar de pesquisas cientificas na área da saúde
coletiva no Estado. Neste contexto, surge a necessidade de aquisição do
objeto proposto para a modernização do parque tecnológico institucional,
8535
os quais serão empregados em atividades técnico-administrativas, assim
Estruturação de
como, para geração de laudos on-line que irão alimentar os sistemas de
Unidades
informação de doenças de notificação compulsória, e as redes de
Atenção
informações hospitalares, visando disponibilizar em tempo real a emissão
Especializada em
de laudos laboratoriais e assim diminuir o tempo resposta aos tratamentos
Saúde
dos pacientes internados.
O projeto aqui apresentado encontra-se alicerçado no Programa do
Ministério da Saúde de Atenção Especializada – Serviço Ambulatorial e
Hospitalar de Média e Alta Complexidade, o qual também contempla o
fortalecimento de laboratórios clínicos, onde o DEVL (LACEN/AP) está
inserido. Em consonância com o Plano Plurianual 2016 -2019 do Estado do
Amapá, no Eixo Desenvolvimento Social, conforme descrito no segundo
Macro objetivo da saúde: “2. Implantar ações eficazes de vigilância e
promoção da saúde;” e contempla a ação do Laboratorial de: Promoção
das ações em vigilância e saúde pública.

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTID
A (0,1% - LDO

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

R$ 0,00

R$ 1.033.136,00

R$ 0,00

GND
INVESTIMENTO

R$

1.033.136,00

