NOTA DE
ESCLARECIMENTO
Prezados Secretários Municipais de Saúde, no dia 16 de março de
2020, o Ministério da Saúde Publicou a Portaria de nº 395 que que stabelece
recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser
disponibilizado aos Estados e Distrito federal, destinados ás ações e saúde
para o enfretamento do COVID 19 , no valor de R$ 14.242.312,00 (quatorze
milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e doze reais) a ser
disponibilizado em parcela única ao Estado do Maranhão e no dia 23 de
março de 2020 editou nova Portaria de nº 480, também destinado ás ações e
saúde para o enfretamento do COVID 19, sendo esta no valor de R$
20.175.480,46 (vinte milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e
oitenta reais e quarenta e seis centavos) a ser disponibilizado em parcela
única ao Estados e municípios.em parcela única ao Estados e municípios.
O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão, visando
dar transparência as pactuações realizadas, vem informar que a portaria de
nº 395 foi destinada integralmente para Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão.

Considerando as dificuldades que os 217 municípios do Estado do
Maranhão vem enfrentando devido a Pandemia do COVID-19,90% do
recurso da Portaria de nº 480, foi destinado aos municípios.
Fica aqui o nosso agradecimento ao Presidente da Federação dos
Municípios do Maranhão, Prefeito Erlânio Furtado Luna Xavier, que
nos

momentos

mais

difíceis

esteve

ao

nosso

lado

lutando

incansavelmente, fortalecendo o municipalismo, e sobretudo pela
compreensão e empatia no ato de divisão do recurso, agradecemos
também por disponibilizar sua estrutura para distribuir os EPIs para
os municípios, nosso muito obrigado por estar conosco nesse
momento tão difícil de nossas vidas.
Nosso agradecimento ao Secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula pela compreensão e constante diálogo com o COSEMS/MA e
FAMEM.
Deixamos também o nosso agradecimento à equipe do COSEMS
pela dedicação constante.
Não poderíamos deixar de agradecer a todos os Guerreiro do
SUS, os Secretários Municipais de Saúde, que estão na linha de frente
na luta não só contra o COVID-19, mas por um SUS mais justo e igual
para todos, é a confiança de todos vocês e dos nossos parceiros que
nos motiva a seguir em frente.

E para dar mais transparência ao rateio dos recursos
segue a divisão dos mesmos:

Valor total das portarias nº 395 e nº 480

Valor destinado para Secretaria de
Estado da Saúde do Maranhão
Valor destinado para os 217 municípios
do Maranhão.

R$ 34.417.792,46
R$ 16.242.312,00
R$ 18.175.480,46

Vinícius Araújo
Presidente do COSEMS/MA

