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NOTA TÉCNICA JURÍDICA 02/2021 

 

 
EMENTA: CONSULTA DE INTERESSE GERAL ÀS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE COM GESTÃO DO 

TETO MAC FEDERAL E QUE POSSUAM CONTRATOS COM 

PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITALARES – custeio de 

ações e serviços de saúde para o enfrentamento da pandemia 

relativo ao procedimento 0303010223 - tratamento de infecção 

pelo novo coronavírus - covid 19 – Portarias nº. 2.237/2021, 

2.827/2021, 2.999/2021, 3.313/2021 e sucessivas. 

 

Trata-se de solicitação de orientação do COSEMS/PR a respeito da utilização dos 

recursos federais oriundos das Portarias nº. 2.237/2021, 2.827/2021, 2.999/2021, 3.313/2021 

e que vierem a ser publicadas sucessivamente no mesmo sentido, que “estabelecem recursos 

financeiros a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas 

assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada 

pelo novo Coronavírus.”  

 

As portarias do Ministério da Saúde acima citadas destinam recursos financeiros para o 

custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da Epidemia COVID-19 relativo 

ao procedimento "0303010223 - Tratamento de Infecção pelo Novo Coronavírus - COVID 19", 

previsto na Portaria SAES/MS nº 245, de 24 de março de 2020. Para o cálculo da distribuição dos 

recursos financeiros, foi considerada a quantidade total de Autorização de Internação Hospitalar - AIH, 

aprovada do procedimento 0303010223 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS, 

segundo gestão nos processamentos do Sistema de Informação Hospitalar – SIHSUS. Os recursos 

orçamentários, objeto desta portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, 

devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da 

População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.  
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O cálculo para a distribuição dos recursos financeiros, ou seja, o parâmetro utilizado 

para a definição dos valores a serem repassados para os entes subnacionais, foi a quantidade 

total de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), aprovadas do referido procedimento, 

segundo gestão nos processamentos do Sistema de Informação Hospitalar – SIHSUS, dos 

meses de janeiro a junho de 2021, para as três primeiras portarias citadas e quanto a portaria 

nº 3.313/2021, o cálculo teve como base até o mês de setembro de 2021, sem prejuízo das 

que vierem a ser editadas neste mesmo objeto.  

 

Conforme consta no artigo 2º das referidas portarias, os valores recebidos são para 

pagamento dos procedimentos realizados no período mencionado relativo ao procedimento 

"0303010223 - Tratamento de Infecção pelo Novo Coronavírus - COVID 19", portanto não se 

trata de pagamento de metas futuras e sim dos atendimentos realizados e devidamente 

apresentados pelos serviços prestados.  

 

Partindo da premissa da destinação vinculada do art. 2º destes atos do Ministério da 

Saúde surgem duas situações no caso concreto: (1) As AIHs com o código 0303010223 já 

pagas pelos serviços prestados utilizando-se recursos ordinários programados do MAC, vez 

que a edição das Portarias e distribuição de recursos seguiu a regra de 

atendimentos/internações já executados (lançadas no SIHSUS), portanto anteriores a 

publicação das portarias em debate; e (2) As AIHs com código 0303010223 que ainda não 

adimplidas. 

 

Invertendo a ordem das situações acima expostas, tratando em primeiro o caso em que 

as AIHs com código 0303010223 não tenham o pagamento executado, não há margem de 

dúvidas que devem ser pagas pelos gestores dos recursos estabelecidos nos termos das 

Portarias aqui tratadas, sendo tal vinculação obrigatório por força destes atos do Ministério da 

Saúde. Ratificando este entendimento, o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle 

(DRAC) da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) do Ministério da Saúde no 

Ofício nº 185/2021/CGCSS/DRAC/SAES/MS em consulta formulada pela Confederação das 
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Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas-CMB, ratificou o que as Portarias aqui 

tratadas condicionam no art. 2º expondo que: “... os recursos devem ser usados para 

pagamento das internações clínicas de COVID-19 já realizadas, desvinculado da premissa de 

metas futuras”. 

 

Já quanto a primeira situação, relacionado as AIHs com o código 0303010223 cujo 

pagamento foi executado com recursos programados do bloco MAC anterior as Portarias aqui 

em estudo merece maior reflexão. 

 

Parece-nos que o fato de o Ministério da Saúde ter adotado como critério de distribuição 

as AIHs com o código 0303010223 lançadas no SIHSUS que os recursos com destinação 

vinculada nos termos do art. 2º das Portarias ganham caraterísticas de recomposição do MAC. 

Um, em razão do expressivo aumento de internamentos, fato este público em notório no ápice 

da Pandemia. Outra razão para esta conclusão é por conta de que o código para tratamento 

COVID-19 ter sido criado ao tempo do início da Pandemia, anterior às Portarias em estudo que 

destinam financiamento retroativo. Portanto, sobre produção já realizada, e que possivelmente, 

ao menos, boa parte dela, com pagamentos já executados pelos gestores com os recursos 

ordinários do bloco MAC, com isso consumindo recursos antes previstos para outras 

internações não COVID ou mesmo, com recursos próprios dos fundos de saúde. Visando 

compensar o pagamento dos internamentos vislumbra-se ser esta a principal finalidade da 

publicação de Portarias com financiamento de serviços já executados. 

 

Neste sentido a manifestação do DRAC no ofício já mencionado ao expor que: “... nos 

casos em que o pagamento do custeio do procedimento código 0303010223 – Tratamento de 

Infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 já tenha sido executado, os valores terão caráter 

de recondução à respectiva esfera de gestão do SUS”, ou seja, se municipal, cabe a 

recomposição dos recursos ao bloco MAC, Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - 

Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade. 

 

Caso o gestor já tenha feito o pagamento dos procedimentos apresentados, pode utilizar 
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os recursos das portarias citadas para abarcar as ações e serviços de saúde vinculadas ao 

Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para 

Procedimentos em Média e Alta Complexidade. De forma a dar o mesmo tratamento a 

produção já paga, deve ser entendido que estes recursos integralizam ou incrementam o 

Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para 

Procedimentos em Média e Alta Complexidade vez que a finalidade de financiamento 

extraordinário de serviços para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

da COVID-19 estaria atendida pelo pagamento já efetuado anterior a publicação das portarias. 

Isso deve ser registrado nos Instrumentos de Planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 

estejam de acordo com a programação orçamentária (vinculação) ao programa de trabalho 

que originou o repasse, como já aqui apontado, e sejam aprovados pelo respectivo Conselho 

de Saúde, não se restringindo apenas aquele número de internações utilizado como parâmetro 

de cálculo dos valores. 

 

 Nota-se que o artigo 5º das referidas portarias define a vinculação orçamentária, devendo 

os recursos orçamentários, objeto de tais portarias, onerar o Programa de Trabalho: 

10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 

Complexidade. Neste sentido, seguindo o que determina as portarias que disciplinam a 

transferência dos recursos por Blocos de Financiamento – GM/MS 3992/2017 e GM/MS 

828/2020, os recursos recebidos deverão ser utilizados para custeio das ações e serviços de 

acordo com Grupo de Identificação de Transferência - Atenção Especializada - na subfunção 

302. A prestação de contas deverá ser feita por meio dos relatórios quadrimestrais, bem como 

no Relatório Anual de Gestão. Para além da prestação de contas formal, é recomendado dar 

ciência ao Conselho Municipal de Saúde sobre a recepção desses recursos e a respectiva 

destinação. 

 

 Feitas as considerações, em análise ao solicitado, é recomendável às Secretarias 

Municipais de Saúde que receberam os recursos das mencionadas portarias, que: 

✓ Utilizem o recurso recebido prioritariamente para pagar os procedimentos apresentados; 
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✓ No caso de pagamentos já efetuados anterior a publicação das portarias mencionadas, 

que reprogramem a utilização dos recursos para ações e serviços de saúde vinculados 

ao Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População 

para Procedimentos em Média e Alta Complexidade, para execução pela rede própria 

compatíveis com os procedimentos de média e alta complexidade (unidades públicas) 

e/ou, podendo aditar contratos com prestadores de serviços de procedimentos de média 

e alta complexidade independentemente do cumprimento de metas quantitativas e 

qualitativas contratualizadas que encontram-se suspensas até 31 de dezembro de 2021, 

por força do disposto na Lei nº 14.189 de 28 de julho de 2021, relacionadas ao custeio 

das demandas assistenciais que foram geradas pela emergência de saúde pública de 

importância internacional causada pelo novo Coronavírus. 

 

 

Curitiba – PR, 14 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Carlos Alexandre Lorga. 

OAB/PR nº 31.119 

Assessoria Jurídica COSEMS/PR 

 

 

 

Marina Martins 

Coordenadora Técnica 

COSEMS/PR 
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