
 
Ministério Programas apreciados Valor para o Ministério 

 
 
 
 
Ministério da 
Educação 

- Infraestrutura para a Educação 
Básica; 
- Aquisição de transportes escolares 
para a Educação Básica (Programa 
Caminho da Escola). 
- Expansão das instituições federais de 
ensino superior; 
- Expansão da rede federal de 
educação profissional; 
- Modernização das Instituições 
Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica; 
- FUNDEB; 

R$ 804.700.000 
 

Ministério da 
Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Incremento temporário ao custeio 
dos serviços de Atenção Básica em 
Saúde e de Assistência Hospitalar; 
- Implantação e melhoria dos sistemas 
públicos de manejo de resíduos sólidos 
em municípios pequenos (até 50.000 
hab.) 
- Estruturação de unidades de Atenção 
Especializada em Saúde 
- Estruturação da rede de serviços de 
Atenção Básica de Saúde;  
- Fundação Nacional de Saúde 
 

R$ 1.340.300.000 
 

Ministério da 
Infraestrutura 

- Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT, a 
manutenção de trechos rodoviárias na 
Região Norte, a adequação de trechos 
rodoviários - Pedra Branca - Divisa 
SE/AL - na BR-101/SE, e Demerval 
Lobão - na BR316/PI; 
 

R$ 70.000.000 
 

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento 

- Fomento do setor agropecuário; 
- EMBRAPA; 
- Transferência de tecnologias 
desenvolvidas para a agropecuária 

R$ 250.500.000 
 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Regional 

- Apoio a projetos de desenvolvimento 
sustentável; 
- Aquisição de equipamentos; 
- Implementação de obras de 
infraestrutura hídrica; 
- CODEVASF 

R$  1.009.060.000 

Ministério da 
Infraestrutura 

- Manutenção de rodoviárias e 
rodovias da Região Norte e Nordeste; 

R$ 1.140.000.000 



- Administração Direta; 
- DNIT; 
- Fundo Nacional da Aviação Civil 

Ministério da 
Defesa 

- Implementação de infraestrutura 
básica de municípios e do 
desenvolvimento sustentável da 
Região Norte; 
- Administração Direta; 
- Comando da Marinha; 
- Empresa Gerencial de Projetos Navais 

R$ 4.411.000.000 

Ministério da 
Ciência, 
Tecnologia, 
Inovações e 
Comunicações 

- Pesquisa e desenvolvimento; 
- Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia; 
- Administração direta 

R$ 3.000.000 
 

Ministério da 
Justiça e 
Segurança 
Pública 

- Fortalecimento e a modernização das 
instituições de segurança pública; 
- Administração direta 
 

R$ 13.000.000 
 

Ministério da 
Mulher, da 
Família e dos 
Direitos 
Humanos 

-Na Administração direta, a construção 
da Casa da Mulher Brasileira e de 
centros de atendimento às mulheres 
nas Regiões de Fronteira Seca. 
 

R$ 6.500.000 
 

Ministério do 
Turismo 

-Na Administração direta, o apoio a 
projetos de infraestrutura turística;  
 

R$ 147.500.000 
 

Ministério da 
Cidadania 

- Na Administração Direta, a promoção 
e o apoio ao desenvolvimento do 
futebol masculino e feminino e a 
defesa dos direitos do torcedor, o 
desenvolvimento de atividades e o 
apoio a projetos e eventos de esporte, 
educação, lazer, inclusão social e 
legado social; e no Fundo Nacional de 
Assistência Social, a estruturação da 
rede de serviços do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS);  
 

R$ 17.000.000 
 

Total:  R$ 9.512.560.000  
 


