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NOTA INFORMATIVA Nº 6/2021-CGFIP/DGIP/SE/MS

1. ASSUNTO

1.1. Informações para apoiar os conselhos municipais e estaduais de
saúde na fiscalização das ações da gestão local do Sistema Único de Saúde
(SUS) no combate à pandemia da covid-19 (SARS-CoV-2).

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1. Considerando as prerrogativas de fiscalização conferidas aos
conselhos de saúde em diversos dispositivos legais, tais como o ADCT, art. 77,
§ 3º, a Lei nº 8.080/1990, a Lei nº 8.142/1990, o Decreto nº 1.232/1994 e a Lei
Complementar nº 141/2012, além da Resolução CNS nº 453/2012, a atuação
desses órgãos colegiados na fiscalização das ações da gestão no combate à
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da
pandemia da covid-19 (SARS-CoV-2) é extremamente relevante no que se refere
ao controle dos atos e despesas dos gestores locais para assegurar a boa
aplicação dos recursos do SUS. Por meio de ações de fiscalização, é possível
avaliar como as secretarias de saúde estão aplicando os recursos destinados à
saúde e se as necessidades da população estão sendo atendidas
adequadamente.

2.2. Em que pese as dificuldades impostas pela pandemia e as medidas
de proteção que devem ser tomadas, é importante que as atividades dos
conselhos de saúde possam continuar sendo desenvolvidas. A Resolução CNS nº
654/2021 orienta sobre a “possibilidade de realização de reuniões remotas, bem
como a apreciação e deliberação, pelos respectivos plenos, dos documentos
editados ad referendum durante a vigência da Emergência em Saúde Pública e
do estado de calamidade pública decorrente da COVID-19”. Ressalta, ainda, a
“necessidade de definição local da metodologia de funcionamento das reuniões
virtuais de cada Conselho de Saúde atendendo à necessária flexibilização
normativa para a realização das reuniões por intermédio de tecnologia de
acesso remoto em ambiente virtual, respeitadas as particularidades locais”.

2.3. Observando as orientações das autoridades sanitárias e tomando
todas as medidas de biossegurança para evitar a propagação do novo
coronavírus (covid-19), os conselhos de saúde podem, com as devidas
adaptações, proceder com diversas atividades fiscalizatórias, obtendo muitas
das informações de que necessitam com apoio da tecnologia.

2.4. Para compreender o cenário em seu território, inicialmente, convém
que os conselheiros conheçam e acompanhem a execução do plano de
contingência para a covid-19 elaborado pela gestão local, se houver.

2.5. Por meio do plano de contingência, a gestão dispõe sobre a
organização da rede de atenção para atendimento aos casos de covid-19;
levanta a disponibilidade de leitos de internação e leitos de UTI; difunde
protocolos, fluxos e rotinas para acolhimento, notificação, atendimento,
medidas de prevenção e controle para os serviços de saúde públicos e privados;
subsidia ações de educação permanente em saúde para atualização dos
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profissionais de saúde etc.

2.6. Para garantir a execução do plano de contingência, o plano de saúde
também precisa ser ajustado sempre que necessário, visando incorporar as
diretrizes, objetivos e ações planejadas. O plano revisado com as ações para o
enfrentamento da covid-19 deve ser submetido à apreciação do conselho de
saúde e atualizado no sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento – DGMP
(digisusgmp.saude.gov.br), a fim de garantir a transparência e visibilidade das
ações.   

2.7. De acordo com os artigos 19-A à 19-H da Lei nº 8.080/1990, a União
é responsável pela atenção primária à saúde da população residente em Terras
Indígenas. Assim, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério
da Saúde elaborou o “Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (covid-19) em Povos Indígenas” e os planos de
contingência dos 34 distritos especiais de saúde indígena (DSEI), localizados
em todas as regiões do território brasileiro. Esse material está disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/1ti4y0weLDsJYdLR3r2FuxDf8XWDn2O_

3. AÇÕES DE VACINAÇÃO

3.1. Para acompanhar adequadamente as ações de vacinação, também é
importante conhecer o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra
Covid-19, disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-
covid-19

3.2. De acordo com a Portaria GM/MS nº 69/2021, todos os serviços de
vacinação públicos e privados estão obrigados a registrar a aplicação de vacinas
contra a covid-19 nos sistemas de informação disponibilizados pelo Ministério
da Saúde. O registro deve ser feito diariamente e de forma individualizada com
os dados referentes à aplicação das vacinas contra a covid-19. Na hipótese de
estabelecimentos sem conectividade com internet, o sistema deve ser
alimentado num prazo de 48 horas.

3.3. Em 20/01/2021, foi disponibilizado o Sistema de Informação do
Programa Nacional de Imunizações – SI-PNI (si-pni.saude.gov.br) para registro
das doses aplicadas durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-
19.

3.4. A tempestividade de alimentação do sistema e a qualidade dos
dados registrados são essenciais para subsidiar os gestores na tomada de
decisão no que se refere à vacinação.

3.5. Os conselheiros de saúde podem obter informações sobre o
desempenho da Campanha de Vacinação em seu município ou estado por meio
do Vacinômetro, painéis de dados da vacinação disponíveis no LocalizaSUS:
localizasus.saude.gov.br

Página inicial do LocalizaSUS
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3.6. Para buscar pelos dados de determinado município/estado, basta
utilizar os filtros disponíveis. Nesse painel é possível ter acesso a diversos
relatórios, gráficos e planilhas, que apresentam dados de cobertura vacinal e
doses aplicadas das vacinas contra covid-19, por grupo prioritário, por UF e
município, por um determinado período de tempo, por sexo, por faixa etária, por
tipo de vacina e tipo de dose. É possível consultar também os quantitativos de
doses distribuídas para os estados.

3.7. De acordo com o Anexo III do Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra Covid-19, as competências das três esferas de gestão são:

 
COMPETÊNCIAS DA GESTÃO FEDERAL:

A coordenação do Plano Nacional de Imunização – PNI (incluindo a
definição das vacinas dos calendários e das campanhas nacionais de
vacinação), as estratégias e as normatizações técnicas sobre sua
utilização;
Apoiar os estados, Distrito Federal e os municípios na aquisição de
seringas e agulhas para a Campanha Nacional de Vacinação contra a
covid-19, em conformidade com a Portaria de Consolidação nº
4/2017;
O provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI, considerados
insumos estratégicos; A gestão do sistema de informação do PNI,
incluindo a consolidação e a análise dos dados nacionais e a
retroalimentação das informações à esfera estadual.

COMPETÊNCIAS DA GESTÃO ESTADUAL:

A coordenação do componente estadual do PNI;
Organizar a logística de distribuição de vacinas, seringas e agulhas e a
rede de frio em seu território;
O provimento de seringas e agulhas para a vacinação de rotina;
A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a consolidação e
a análise dos dados municipais, o envio dos dados ao nível federal
dentro dos prazos estabelecidos e a retroalimentação das
informações à esfera municipal.

COMPETÊNCIAS DA GESTÃO MUNICIPAL:

A coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo
PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como
campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação
de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação;
A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos,
incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de
acordo com as normas vigentes;
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O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas
utilizados, conforme as normas técnicas vigentes;
A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o
processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados
provenientes das unidades notificantes, bem como a transferência dos
dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos
âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às
unidades notificadoras.

COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE
INDÍGENA:

Com relação ao processo logístico da Rede de Frio para conservação
dos imunobiológicos, cada DSEI é responsável pela organização e
articulação local. Geralmente, eles realizam essa organização
(planejamento, recebimento, armazenamento e distribuição) junto
aos municípios. Em alguns casos, ocorre diretamente com os estados
ou com a regional de saúde;
Os imunobiológicos são distribuídos, em sua maioria, diretamente do
município para as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI),
as quais se responsabilizam, a partir daí, pelo acondicionamento
durante o transporte e ações de vacinação nas comunidades
indígenas;
Continuamente, os DSEI realizam processos de compra para aquisição
de equipamentos e insumos de forma a atender suas necessidades.

3.8. É importante que a gestão preze pela transparência na execução da
vacinação, divulgando amplamente os resultados alcançados. Considerando o
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, os
conselheiros de saúde podem fiscalizar, por exemplo: o cumprimento da ordem
de prioridade da vacinação; se os estabelecimentos destinados à vacinação
dispõem de estrutura adequada para o registro e envio das informações ao
Ministério da Saúde; se houve aquisição de insumos suficientes para as ações
de vacinação, tais como seringas e agulhas, equipamentos de proteção
individual (EPI); entre outros.

3.9. Recomenda-se a comunicação imediata ao Ministério da Saúde de
quaisquer ocorrências relacionadas às vacinas contra covid-19, a fim de
viabilizar ações efetivas em tempo oportuno. 

3.10. Mais informações podem ser obtidas com a Coordenação-Geral do
Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), por meio do telefone (61) 3315-
3874 e/ou e-mail cgpni@saude.gov.br, e com a Secretaria Extraordinária de
Enfrentamento da COVID-19 (SECOVID), por meio do telefone (61) 3315 2131
e/ou e-mail secovid@saude.gov.br.

4. REGISTRO DE CASOS E INTERNAÇÕES

4.1. De acordo com lista nacional de notificação compulsória de doenças,
agravos e eventos de saúde pública (anexo 1 do anexo V da Portaria de
Consolidação nº 4/2017), a covid-19 é considerada uma doença de notificação
imediata  (até 24 h).

4.2. A notificação e alimentação dos dados epidemiológicos no sistema
de informação em tempo oportuno é imprescindível para subsidiar a gestão na
tomada de decisão em relação às ações de prevenção e controle da covid-19. A
coleta das informações torna o planejamento do enfretamento do novo
coronavírus mais eficiente e transparente.

4.3. Nesse sentido, é importante que os conselhos de saúde conheçam
as ferramentas que a gestão utiliza para registro de casos e internações,
reforçando junto aos gestores a importância de realizar o registro de
informações obrigatórias e colaborando para que este seja feito de forma ampla
e tempestiva.
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Registro de casos suspeitos e confirmados

4.4. Nos termos da Portaria GM/MS nº 1.792/2020, “é obrigatória a
notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico
para detecção da covid-19, realizados por laboratórios da rede pública, rede
privada, universitários e quaisquer outros, em todo território nacional.”

4.5. A notificação deve ser feita mediante registro e transmissão de
informações na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) no prazo de até 24
horas contadas a partir do resultado do teste. A responsabilidade pela
notificação é dos gestores e responsáveis dos respectivos laboratórios, e seu
cumprimento deve ser fiscalizado pelo gestor de saúde local.

4.6. O quadro abaixo indica a forma de notificação em cada caso.

Unidades públicas e privadas
(unidades de atenção primária,
consultórios, ambulatórios, clínicas,
centros de atendimento, pronto
atendimento, Serviços
Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do
Trabalho – SESMT)

Os casos de síndrome gripal (SG) suspeitos ou
confirmados de covid-19 devem ser notificados por
meio do módulo “Notificações” do sistema e-SUS
Notifica: https://notifica.saude.gov.br/login    

Unidades de Vigilância Sentinela de
Síndrome Gripal

Os casos de SG devem seguir os fluxos já
estabelecidos para a vigilância da influenza e outros
vírus respiratórios, devendo ser notificados no
Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica
da Gripe (SIVEP-Gripe):
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/

Todos os hospitais públicos ou
privados

Casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG)
hospitalizados devem ser notificados no Sistema de
Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe):
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/

Em caso de óbito

Os óbitos por SRAG, independentemente de
hospitalização, devem ser notificados no SIVEP-
Gripe: https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/.
O registro do óbito também deve ocorrer,
obrigatoriamente, no Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM).
Nos municípios que não possuem cadastro no SIVEP-
gripe por não terem unidade hospitalar, orienta-se
que o cadastro de óbito por SRAG no SIVEP-Gripe
seja realizado por meio do CNES de suas vigilâncias
para a correta e oportuna notificação.

4.7. Os municípios ou estados que possuírem sistemas próprios para
notificação de casos de síndrome gripal (SG), síndrome respiratória aguda grave
(SRAG) e óbitos precisam compartilhar seus registros com os sistemas oficiais
do Ministério da Saúde por digitação ou transferência digital dos dados.

Registro de internações

4.8. A Portaria nº 758/2020 dispõe sobre o registro obrigatório de
internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de covid-19, nos
estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam serviços no SUS.

4.9. Essas informações devem ser registradas diariamente no módulo de
“Internações –SUS” do sistema e-SUS Notifica: notifica.saude.gov.br    

4.10. Cada estabelecimento de saúde deve cadastrar ao menos dois
profissionais responsáveis pelo preenchimento e envio diário das informações
por meio do sistema.

4.11. Os campos a serem preenchidos referem-se à ocupação hospitalar
total e de SRAG/covid-19 (considerando leitos clínicos/enfermaria e leitos UTI),
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além dos óbitos e altas de casos suspeitos e confirmados de covid-19.

4.12. O registro das referidas internações tem por objetivo o
monitoramento da ocupação e a gestão de leitos por parte do Ministério da
Saúde e gestores do SUS dos estados e Distrito Federal. Tais dados são
relevantes para o processo de habilitação de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) Adulto e Pediátrico Tipo II – covid-19.

4.13. A inobservância das obrigações relativas ao registro das internações
no e-SUS Notifica é considerada infração sanitária grave ou gravíssima e
sujeitará o infrator às penalidades previstas no art. 4º da Lei nº 6.437/1977.

5. CONTROLE DE SALDOS

5.1. De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 1.232/1994, os
recursos financeiros do SUS devem ser movimentados, em cada esfera de
atuação, sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde.

5.2. A Portaria de Consolidação nº 6/2017 dispõe sobre o financiamento e
a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde. Entre seus dispositivos, a PRC 6/2017, estabelece que

Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com
ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo
a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados e
transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento: (Redação dada
pela PRT GM/MS n° 828 de 17.04.2020)

I - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e (Redação
dada pela PRT GM/MS n° 828 de 17.04.2020)

II - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. (Redação
dada pela PRT GM/MS n° 828 de 17.04.2020)

§ 1º  Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão
transferidos, fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta corrente
específica e única para cada Bloco, mantidas em instituições financeiras
oficiais federais e movimentadas conforme disposto no Decreto nº 7.507, de
27 de junho de 2011. (Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de
28.12.2017)

§ 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser
aplicados em ações e serviços públicos de saúde relacionados ao próprio
bloco, devendo ser observados: (Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de
28.12.2017)

I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade
definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu
origem aos repasses realizados; (Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de
28.12.2017)

II - o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do Estado, do
Distrito Federal e do Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e
(Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de 28.12.2017)

III - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou
estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do
Sistema Único de Saúde - SUS em sua respectiva esfera de competência.
(Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de 28.12.2017)

§ 3º A vinculação de que trata o inciso I do § 2º é válida até a aplicação
integral dos recursos relacionados a cada Programa de Trabalho do Orçamento
Geral da União que deu origem ao repasse, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorreu o ingresso no fundo de saúde do Estado, do Distrito
Federal ou do Município. (Redação dada pela PRT GM/MS nº 3.992 de
28.12.2017)

5.3. Desse modo, as ações executadas com recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS) devem ser devidamente previstas no plano de saúde e na
programação anual de saúde do ente federativo e, em sua execução, os
recursos que compõem cada bloco de financiamento devem ser aplicados em
ações relacionadas ao próprio bloco.

5.4. A organização e a transferência dos recursos em blocos de
financiamento conferem certa flexibilidade para o ordenador de despesas
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executar as ações previstas em seu planejamento e orçamento ao longo do ano,
desde que associadas ao mesmo bloco. No entanto, ao final do exercício
financeiro, em se tratando de recurso federal, a execução dos objetos pactuados
e sua compatibilidade com a finalidade do programa de trabalho que deu origem
ao repasse precisam ser demonstradas na prestação de contas, conforme art.
167 da Constituição Federal e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

5.5. O repasse fundo a fundo deve ser transferido para uma conta
corrente específica e única para cada bloco de financiamento, devendo ser
utilizado exclusivamente para  o fim ao qual foi destinado. Assim, os valores
depositados nessas contas não devem ser desviados para finalidades diferentes
da saúde.

5.6. O conselho de saúde pode solicitar ao gestor a relação de contas
bancárias, os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais relativos
aos recursos do SUS depositados nessas contas.

Consultas de repasses

5.7. Por meio do Portal FNS (portalfns.saude.gov.br), na opção “Consulta
e Repasses”, são disponibilizadas diversas consultas para acesso público.

Tela do Portal do FNS com destaque para a funcionalidade “Consulta e
repasses”

5.8. Na opção “Consulta conta corrente fundo de saúde” é possível ver
um demonstrativo das contas correntes ativas dos fundos de saúde e o saldo
atualizado até o último dia do mês anterior.

5.9. Já em “Consulta de pagamento consolidado”, é possível fazer a
pesquisa por ano, UF, município e tipo de repasse (estadual/municipal) e
visualizar o valor de repasses por blocos de financiamento, grupo, ação e ação
detalhada e competência, além das informações bancárias detalhadas.

Detalhe da tela com as opções de consultas disponíveis
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SAIBA MAIS

Vídeo - Como consultar os saldos dos fundos de saúde:
https://www.youtube.com/watch?v=z8X5za0DJVM
 
Vídeo - Como consultar as portarias de repasses para custeio a
Estados e municípios:    https://www.youtube.com/watch?
v=jO5MKWLr2vo

 

5.10. Dados consolidados das transferências realizadas pelo Ministério da
Saúde para estados, municípios e prestadores de serviços do SUS também
podem ser acessados por meio dos Painéis de Informações do FNS em:
portalfns.saude.gov.br/paineis

Tela principal dos Painéis de Informação

5.11. Entre outras opções disponíveis, os painéis permitem obter
informações sobre:

Saldos de Repasses: Apresenta os saldos e o histórico de
movimentações nas contas correntes dos Fundos Públicos de
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Saúde que receberam repasses efetuados na modalidade fundo a
fundo e dos convênios formalizados com o Ministério da Saúde
geridos pela Plataforma + Brasil.

Repasses Fundo a Fundo: Apresenta os repasses efetuados na
modalidade fundo a fundo aos estados, municípios e Distrito
Federal, distribuídos nos Blocos de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos e Manutenção das Ações e Serviços Públicos de
Saúde.

Repasses covid-19: Apresenta os repasses direcionados ao
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional decorrente do Coronavírus para estados e
municípios e Distrito Federal.

5.12. Por exemplo, na opção de “Repasses covid-19”, para ver os repasses
fundo a fundo para um estado ou município em específico, basta clicar em “FAF-
COVID” e em seguida aplicar os filtros desejados.

Tela do Painel Repasses covid-19

5.13. Para mais informações, os interessados podem buscar orientações
com a equipe técnica do Fundo Nacional de Saúde por meio do telefone  0800
644-8001 ou e-mail falecomfns@saude.gov.br

Transposição ou transferência de saldo financeiro

5.14. A Lei Complementar nº 172/2020 (atualizada pela Lei Complementar
nº 181/2021) autoriza estados, Distrito Federal e municípios a fazer
transposição e a transferência de saldos financeiros remanescentes de
exercícios anteriores.

5.15. No entanto, essa transposição ou transferência de saldos financeiros
disponíveis em 31/12/2019, decorrentes de repasses realizados pelo Ministério
da Saúde em exercícios anteriores, destina-se exclusivamente para a realização
de ações e serviços públicos de saúde, e está condicionada a alguns requisitos:

I – cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos
em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de
Saúde;

II - inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na
Programação Anual de Saúde e na respectiva lei orçamentária anual, com
indicação da nova categoria econômica a ser vinculada;

III – ciência ao respectivo Conselho de Saúde.

Aplicação de recursos para enfrentamento da covid-19

A Portaria nº 2.824/2020 instituiu, no âmbito do Sistema de Informações sobre Orçamentos
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Públicos de Saúde (SIOPS), quadro de informações gerenciais relacionadas à aplicação de
recursos, pelos entes federativos, no enfrentamento da pandemia de covid-19.

§ 1º Para fins do disposto no caput, o quadro de informações gerenciais de
que trata esta Portaria conterá, no mínimo, as seguintes informações relativas
à aplicação de recursos no enfrentamento da pandemia de Covid-19, a partir
de 1º de janeiro de 2020:

I - repasses da União aos demais entes federativos;

II - repasses estaduais aos municípios;

III - recursos próprios aplicados por cada ente federativo; e

IV - a informação da despesa por subfunção.

5.16. No site do SIOPS – de acesso público e irrestrito – é possível ter
acesso aos relatórios relacionados à aplicação de recursos no combate à covid-
19 por meio dos seguintes endereços eletrônicos:

•   Municipal: http://siops.datasus.gov.br/filtro_rel_ges_covid_municipal.php

•   Estadual: http://siops.datasus.gov.br/filtro_rel_ges_covid_estadual.php

5.17. Nos painéis do LocalizaSUS (localizasus.saude.gov.br) também é
possível ter acesso público às informações de recursos e gastos para
enfrentamento à covid-19 alimentadas no SIOPS.

Painéis do LocalizaSUS - SIOPS

5.18. Os quadros do SIOPS relacionados à aplicação dos recursos
recebidos para o enfrentamento da covid-19 também figuram no item “9.
Execução Orçamentária e Financeira” do relatório detalhado do quadrimestre
anterior e do relatório anual de gestão elaborados pela gestão local por meio do
DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP).

5.19. Diretamente na página do SIOPS também é possível consultar
demonstrativos acerca do cumprimento da aplicação dos recursos mínimos em
ações e serviços públicos em saúde, bem como os valores declarados pelos
entes federativos (União, Estados, Distrito Federal, e Municípios) ao SIOPS. Os
dados estão disponíveis em: antigo.saude.gov.br/repasses-
financeiros/siops/demonstrativos-dados-informados

6. CONTRATAÇÕES

6.1. A crise provocada pela pandemia da covid-19 justifica a adoção de
medidas excepcionais para a aquisição de bens e serviços. No entanto, alguns
critérios devem ser observados, tais como a divulgação das informações
relacionadas às aquisições e contratações, a fim de promover a transparência
das ações.

6.2. Atualmente, está em vigor a Medida Provisória nº 1.047/2021, que
dispõe sobre as medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação
de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento
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de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento
da pandemia da covid-19.

6.3. De acordo com a MP nº 1.047/2021, a aquisição de vacinas e
insumos e a contratação de bens e de serviços necessários à implementação da
vacinação contra a covid-19 são regidas pelo disposto na Lei nº 14.124/2021.

6.4. Entre seus dispositivos, essa MP também autoriza a administração
pública dos entes federativos a dispensar a licitação; realizar licitação na
modalidade pregão, eletrônico ou presencial, com prazos reduzidos; e prever em
contrato ou em instrumento congênere cláusula que estabeleça o pagamento
antecipado. Para os processos de dispensa de licitação, deverão ser observados
os seguintes requisitos:

I - ocorrência de situação de emergência em saúde pública de importância
nacional decorrente da pandemia de covid-19;

II - necessidade de pronto atendimento à situação de emergência de que
trata o inciso I;

III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de
serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência.

6.5. O art. 75, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), também prevê que os casos de dispensa de licitação em
função de emergência ou de calamidade pública se aplicam somente para
aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou
da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a
recontratação de empresa já contratada. Além disso, deverão ser observados os
valores praticados pelo mercado.

6.6. Assim também, nas esferas estadual e municipal, têm sido editados
decretos e regulamentos que versam acerca da possibilidade de dispensa de
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde enquanto
perdurar essa situação. Para uma boa fiscalização, convém que os conselhos de
saúde se apropriem da legislação local relacionada.

6.7. Em linhas gerais, a Emergência em Saúde Pública pode motivar,
ainda, a contratação temporária de pessoal para atendimento das necessidades
da população, observando-se critérios básicos de impessoalidade e de
transparência. 

6.8. Observe-se que, de acordo com o artigo 37, IX, da Constituição
Federal (CF/88), a contratação de pessoal para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público deve ser estabelecida em lei.
Portanto, para que a gestão possa contratar servidores temporários, a
legislação local deve ter previsão para tanto e regular a contratação no que se
refere a prazos, salários, direitos e deveres, proibição ou possibilidade de
prorrogação de contrato, entre outros.

6.9. Por fim, em razão da pandemia do novo coronavírus, considere-se
também a possibilidade da realização de consórcios públicos – constituídos por
mais de uma unidade da federação visando obter melhores preços –, bem como
a formalização de convênios, acordos de cooperação ou outros instrumentos
congêneres entre entes subnacionais para a aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da pandemia da covid-19.

6.10. Nos painéis do LocalizaSUS (localizasus.saude.gov.br) também é
possível ter acesso público às informações de compras e contratos para
enfrentamento à covid-19.

Painéis do LocalizaSUS - Compras e contratos
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6.11. Em suas ações de fiscalização, o conselho de saúde pode, ainda,
observadas as restrições locais e as devidas medidas de biossegurança, visitar
a central de medicamentos, e verificar, por exemplo, como está o estoque;
quais medicamentos estão em falta e questionar a razão para estarem em
falta; conferir a data de validade de medicamentos e insumos; realizar
contagem dos produtos armazenados para confirmar se as informações de
controle de estoque condizem com o estoque físico; apurar se a quantidade de
medicamentos estocada é suficiente diante do consumo para evitar sua falta,
etc.

7. PROCEDIMENTOS EM CASOS DE IRREGULARIDADES

7.1. Como visto, é competência dos conselhos de saúde fiscalizar e
acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde e encaminhar as
irregularidades encontradas aos respectivos órgãos de controle externo.

7.2. Nesse sentido, o conselho de saúde pode, por exemplo:

Solicitar à gestão local esclarecimentos adicionais ou relatórios
sobre ações realizadas;

Solicitar cópia de processos ou documentos para análise e
fiscalização;

Verificar se os valores das compras estão de acordo com os
praticados no mercado;

Acompanhar processos licitatórios, conferir a qualidade dos
produtos adquiridos ou a realização do serviço para verificar sua
boa execução;

Visitar estabelecimentos de saúde para verificar sua estrutura e
seu funcionamento;

Ouvir a população acerca da qualidade dos serviços que estão
sendo ofertados.

7.3. Caso suspeite de alguma irregularidade, recomenda-se,
primeiramente, que o conselheiro leve a informação ao conhecimento do
plenário para discussão. Em seguida, conforme decisão do conselho de saúde,
deve-se dar ciência do fato aos órgãos de controle interno da Secretaria de
Saúde e, se for o caso, ao Ministério da Saúde, no intuito de buscar solução
para os problemas encontrados.

7.4. Não sendo sanada a irregularidade, compete ao conselho de saúde
acionar os órgãos de controle externo para que sejam tomadas as providências
cabíveis.

7.5. Diante de irregularidade que envolva recursos federais, repassados

Nota Informativa 6 (0022493130)         SEI 25000.130577/2021-17 / pg. 12



pela União, o conselho de saúde deve apresentar denúncia ao Tribunal de
Contas da União (TCU) solicitando a investigação dos fatos. Por seu turno,
irregularidades que envolvam recursos públicos estaduais ou municipais devem
ser levadas ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado ou do Município.

7.6. O Ministério Público Estadual (MPE) pode ser acionado em caso de
descumprimento, por parte dos gestores locais da saúde, da legislação
relacionada ao SUS, ao financiamento da saúde ou aos conselhos de saúde.
Entre outras medidas, o MPE pode exigir dos gestores públicos e dos serviços o
cumprimento dos direitos citados pela Constituição Federal.

7.7. As gestões municipais e estaduais estão sujeitas à fiscalização das
Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas, respectivamente. A depender
da relevância das provas apresentadas em uma denúncia, o conselho de saúde
pode solicitar providências ao Poder Legislativo para investigar fatos que
envolvam, por exemplo, má utilização ou desvio de recursos públicos.

7.8. Para formalizar a comunicação da irregularidade aos órgãos de
controle, é necessário que a denúncia seja redigida de forma clara e objetiva;
esteja acompanhada de evidências que comprovem a suposta irregularidade ou
ilegalidade; e contenha a indicação dos responsáveis pelas irregularidades
(pessoas físicas ou jurídicas), incluindo o CPF e/ou o CNPJ.

8. SAIBA MAIS

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19:
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-
operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
 
Guia orientador para o enfrentamento da pandemia COVID-19 na rede de
atenção à saúde: https://www.conass.org.br/biblioteca/covid-19-guia-orientador-
para-o-enfrentamento-da-pandemia-na-rede-de-atencao-a-saude/
 
Orientações para conselheiros de saúde do Tribunal de Contas da União:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/6E/62/B3/52/FDE82510ED6C23252A2818A8/2703845.PDF

9. CONCLUSÃO

9.1. O impacto provocado pela pandemia da covid-19 (SARS-CoV-2) sobre
a saúde e o bem-estar da população brasileira tem mobilizado a todos. O tema
tem sido prioridade também para os conselhos de saúde, em especial na busca
por estratégias de proteção social de populações mais vulneráveis.

9.2. Considerando a atribuição de controlar, fiscalizar e deliberar sobre a
execução das ações de enfrentamento à pandemia, os conselhos de saúde têm
um papel relevante nesse processo.

9.3. O controle social pode e deve contribuir na tomada de decisão e no
acompanhamento da gestão da saúde. Atuando na fiscalização das ações de
vacinação, do registro de casos suspeitos e confirmados da doença, dos gastos
públicos relacionados à aquisição de bens e insumos e a contratações
emergenciais, entre outras frentes possíveis, os conselhos de saúde têm muito
a contribuir para colaborar com a qualidade dos serviços oferecidos à população.
 

MAURICIO BARROS OTTONI

Coordenador-Geral de Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos de
Planejamento do SUS

 

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Barros Ottoni,
Coordenador(a)-Geral de Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos
de Planejamento do SUS, em 31/08/2021, às 10:57, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
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8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0022493130 e o código CRC FB98BB5F.

Brasília, 31 de agosto de 2021.

Referência: Processo nº 25000.130577/2021-17 SEI nº 0022493130
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