
 

 

 
NOTA TÉCNICA COSEMS/MA Nº 02/2020 

 
 

ASSUNTO:   Normas sobre o financiamento do SUS estabelecidas em decorrência do 

COVID-19 – Esclarecimentos sobre a Portaria GM/MS nº 744 de 09 de abril de 2020. 

 
Desde a Portaria GAB/MS nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 que declarou 

Emergência em Saúde Pública em decorrência do novo Coronavírus, muitas normas 

relacionadas ao financiamento do SUS foram estabelecidas. 

Em 03 de abril de 2020, o CONASEMS emitiu nota técnica com orientações aos 

municípios para execução dos recursos oriundos do programa de trabalho 

10.122.5018.21C0.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional Decorrente do Coronavírus. Transferências Federais – 

Exclusivamente para execução COVID19. 

Reconhecendo a relevância do assunto e necessidade de esclarecimentos sobre o 

uso dos recursos oriundos da Portaria GM/MS nº 744 de 09/04/2020 que visa 

estabelecer que os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e 

serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e 

hospitalar decorrente do coronavírus – COVID 19. 

Transcrevemos aqui as orientações contidas na NT CONASEMS e outras: 

a) Do orçamento: 

Os valores repassados pelo MS no Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 – 

Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

Decorrente do Coronavírus, até o momento, foram transferidos no Bloco de Custeio 

das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Custeio SUS, Grupo: Coronavírus COVID-

19 e devem ser recepcionados nos orçamentos dos municípios. (grifo nosso) 

Para isso será necessário a alteração dos orçamentos informando os novos recursos e 

as atividades que serão desenvolvidas. Diante da abertura desses créditos 

extraordinários feita por meio de Decreto Municipal, recomendamos a criação de 

uma ação orçamentária específica para a execução destes recursos. Entretanto, 

de imediato, a gestão municipal deverá comunicar à Câmara de Vereadores sobre a 

abertura desses créditos extraordinários. 

No tocante à natureza da receita, os recursos deverão ser classificados a título de 

Transferências da União na conta contábil 1.7.1.8.03.9.0 (Transferência de Recursos 

do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo) 

conforme disposição do rol de contas do Ementário da Receita da Secretaria do 

Tesouro Nacional. 



 

 

Tipo da Ação: Atividade 

Origem: Transferência fundo a fundo da União 

Descrição: Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), mediante ações 

de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas 

necessárias para o enfrentamento do Coronavírus. 

Base Legal: Lei n. 4320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 97, de 9 de 

junho de 1999 (Capítulo VI), Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 (Ministério da 

Saúde), Diretriz Ministerial nº 2/2020, de 4 de fevereiro de 2020 (Ministério da Defesa), 

Lei nº 8080/1990; Lei nº 8.142/1990 e Lei Complementar nº 141/2012. Medida 

Provisória nº 924/2020. 

Produto: Ação realizada 

Especificação do Produto: Realização da ação coordenada de enfrentamento do 

Coronavírus no âmbito do Município. 

Beneficiário: Sociedade brasileira 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Saúde de xxxx 

Forma de Implementação: Direta 

Detalhamento da Implementação: Financiamento de ações e serviços públicos de 

saúde compreendidos por ações de atenção básica, vigilância, média e alta 

complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, 

aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária 

de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas 

necessárias para o enfrentamento do Coronavírus. 

Sugestão de Funcional Programática a ser criada: 

Função: 10 – Saúde 

Subfunção: 122 – Administração Geral (recomendada) 

Programa: xxxx – 

 

 



 

 

 

Ação: xxx – Enfrentamento da Emergência COVID19 

 Fonte Municipal: R$ xxx 

 Fonte Estadual: R$ xxx 

 Fonte Federal: R$ xxxx 

Recomendamos que todos os recursos destinados por meio de Portarias do 

Ministério da Saúde, oriundos da Funcional Programática: 

10.122.5018.21C0.6500, sejam alocados na ação orçamentária criada para as 

ações de enfrentamento da COVID-19. 

Vale destacar que a criação desta ação orçamentária no município também será útil 

para inclusão de outros recursos como os estaduais, e mesmo de recursos municipais, 

voltados ao enfrentamento da COVID-19.  

Vale destacar ainda que o uso do recurso transferido é livre para toda e qualquer ação 

de enfrentamento ao COVID-19 bastando classificar corretamente no respectivo 

orçamento. 

b) DO PLANEJAMENTO. 

A utilização dos recursos transferidos fundo a fundo por meio do Programa de 

Trabalho - Funcional Programática: 10.122.5018.21C0.6500 deve ser embasada 

sempre em um processo de planejamento permanente e pela transparência de sua 

utilização, em consonância com o Plano de Contingência Municipal-COVID19, 

Regional e Estadual. 

Considerando o estabelecido na Lei nº 8142/90, Resolução CNS 453/2012 e Lei 

Complementar nº 141/2012 no tocante a participação do controle social por meio do 

Conselho de Saúde, que tem caráter deliberativo sobre a utilização dos recursos 

financeiros destinados ao SUS lembramos a necessidade de aprovação do Plano de 

Contingência e suas atualizações, quando necessário, por essa instância deliberativa. 

No tocante ao Plano de Contingência Municipal – COVID19 por se tratar de uma nova 

doença, atualizações de ações são necessárias à medida que novos conhecimentos 

são divulgados e difundidos. É preciso haver consonância com o Ministério da Saúde 

e com a Secretaria de Estado da Saúde, seguindo seus protocolos, fluxos e as 

declarações de cada situação epidemiológica nacional e estadual, por exemplo, 

mudança das fases de contenção para mitigação, mudanças para a fase de 

transmissão sustentada. 

 

Procedimento similar de atualização deverá ser adotada em relação a Programação 

Anual da Saúde - PAS considerando que em havendo incremento de recursos 



 

 

financeiros este instrumento de planejamento necessitará ser reapreciado pelo 

Conselho de Saúde, também. 

c) DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E AGILIDADE PARA EXECUÇÃO DE 

PROCESSOS LICITATÓRIOS COM RECURSOS RECEBIDOS PARA 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. 

Estes recursos somente poderão ser utilizados para viabilizar a execução de 

ações e serviços vinculados ao setor saúde, mesmo que tenha sido constituído no 

âmbito do município, um Comitê Municipal de Acompanhamento de Ações de 

Prevenção e Controle do COVID19, composto por representantes de outras políticas 

públicas (educação, desenvolvimento social, etc...) 

Com relação a utilização da modalidade de “dispensa de licitação’ para enfrentamento 

da calamidade, nos termos do Art.º 24, inciso IV, da Lei nº 8666, de 21 de junho 

de1993 e do Art.º 4º da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 

recomendamos observar se há dispositivo legal (Decreto), expedido pelo Gestor 

Municipal (Prefeito),que ampare esse procedimento frente a situação sanitária vigente. 

d) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos relativos ao apoio financeiro 

previsto na Portaria será realizada por meio do Relatório de Gestão – RG 

(quadrimestrais e anuais) do ente federativo beneficiado, nos termos da Portaria de 

Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017. 

COSEMS-MA, abril de 2020 

 

 

Domingos Vinícius de Araújo Santos 

Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão 

 

 

 
 

 

 


