
 

 

Orientação nº 17/2020 – Transferências de Recursos Federais e Estaduais para 

enfrentamento ao COVID-19– Orientação CONASEMS (Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde). 

1- Como contabilizar Transferências de Recursos Federais e Estaduais recebidos 
pelos Municípios para enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus). 
 

Os municípios vem recebendo recursos Federais e Estaduais para enfrentamento 

do COVID-19 por Transferências Fundo a Fundo, dessa forma, como se deve agir 

em relação ao Orçamento- Execução/2020: 

I – Necessário a alteração dos Orçamentos 2020 dos novos recursos recebidos: 

a) Natureza da Receita dos Recursos Recebidos da União: 1.7.1.8.03.9.1. xx – 

Outros programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo – COVID-

19 – Fonte 1.14 xx 

b) Natureza da Receita dos Recursos Recebidos do Estado: 1.7.2.8.03.1.1.xx 

– Outros programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo – 

COVID-19 – Fonte 1.31 xx 

c) Abertura de Créditos Adicionais Extraordinários - São créditos adicionais 

destinados a despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de guerra, 

comoção interna ou calamidade pública. Não necessitando de autorização 

Legislativa e são abertos por decreto do Poder Executivo, devendo este 

dar imediato conhecimento ao Poder Legislativo; 

d) Abertura de Créditos Adicionais Extraordinários por meio de Decreto 

Municipal criando Ação orçamentária Especifica para COVID-19 no PPA e 

LOA: 

d.1 Tipo da Ação: Atividade 

d.2 Origem: Transferência fundo a fundo 

d.3 Descrição Sugestiva: 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. 

d.4 Produto: Ação realizada 

 



d.5 Especificação do Produto: Realização da ação coordenada de 

enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município. 

d.6 Beneficiário: Sociedade Brasileira 

d.7 Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Saúde 

d.8 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde 

d.9 Programa: Utilizar Programa já existente no Município da Saúde. 

e) Sugestão de Funcional Programática da Ação: 

Função: 10 - Saúde 

Subfunção: 122 - Administração Geral (recomendada) 

Programa: xxxx – (já existente Município) 

Ação: 2.xxx - Enfrentamento da Emergência COVID19 

Elementos de Despesas: Necessários de Custeio e Permanente 

(particularidade município)  

● Fonte Municipal: R$ xxx 

● Fonte Estadual: R$ xxx 

● Fonte Federal: R$ xxx 

II – Recomendamos que todas as Despesas Orçamentárias das Fontes do 

Município, Estado e União sejam alocadas na Ação Nova para gerenciamento e 

controle dos gastos com enfrentamento do COVID-19. 

III – Conforme Nota Conasems - Recurso transferido é livre para toda e qualquer 

ação de enfrentamento ao COVID-19 bastando classificar corretamente no 

respectivo orçamento. 

IV – Conforme Nota Conasems - A prestação de contas sobre a aplicação dos 

recursos relativos ao apoio financeiro previsto nas citadas Portarias será realizada 

por meio do Relatório Anual de Gestão -RAG do ente federativo beneficiado, nos 

termos da Portaria de Consolidação nº 6, de28 de setembro de 2017. 

 

Campo Grande, 07 de abril de 2020. 

 

 


