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Ofício Circular Presidência nº 038/2020/AMM.   

                                  Cuiabá, 03 de julho de 2020. 

 

Aos(as) Senhores(as) Prefeitos(as) 

 

Senhor (a) Prefeito (a), 

A Associação Mato-Grossense dos Municípios, através 

do seu Presidente Neurilan Fraga, vem por meio deste 

encaminhar Nota Técnica/AMM °05/2020(em anexo), sobre repasse 

de recursos ao município para combate á pandemia COVID-19, 

condições de gastos e prestações de contas, de acordo com a 

Portaria MS n° 1.666/2020 de 1º de março de 2020 “ Combate á 

pandemia do COVID-19. 

Sendo só para o momento, nos colocamos a disposição 

para quaisquer informações necessárias, e, aproveitamos o 

ensejo para renovar votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

          

                    Neurilan Fraga 

                   Presidente da AMM 

 

  

http://www.amm.org.br/
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NOTA TÉCNICA/AMM nº 05/2020 
Área técnica: Orçamentaria, Financeira e Fiscal  

 

 
PORTARIA MS nº1.666/2020 de 1º de março de 2020 

“Combate à pandemia covid-19” 
 
 

ASSUNTO: Repasse de recursos ao Município para 

combate à pandemia COVID-19, condições de gastos e 

prestações de contas.  

 

Com o intuito de combater os efeitos da Pandemia provocada por coronavírus, o 

governo federal, na data de 1º de julho de 2020, por intermédio do Ministério da Saúde-MS, 

publicou a Portaria MS nº 1.666/20201 que “dispõe sobre a transferência de recursos 

financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente da coronavírus - COVID 19”.  

Trata-se de transferência dos recursos financeiros previstos em Medidas Provisórias2 

articuladas desde março até junho de 2020. O recurso, na modalidade fundo a fundo, serão 

destinado às ações de combate ao coronavirus e está condicionado às regras da Portaria nº 

245/SAES/MS3  e da  Lei nº 13.979/2020 que “ dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019 ”. 

Para fins didáticos, apresentamos um quadro informativo dos pontos trazidos pela 

PORTARIA MS nº 1.666/2020, da forma que segue:   

 

 

 

                                                             
1 Diário Oficial da União-DOU Publicado em: 01/07/2020 | Edição: 124-A | Seção: 1 - Extra | Página: 1 
2 MP nº 969, de 20 de maio de 2020, e de parte dos recursos previstos nas MP nº 924, de 13 de março de 2020, 

nº 940, de 02 de abril de 2020, MP nº 947, de 08 de abril de 2020, e MP nº 976, de 04 de junho de 2020 
3 Disponível http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-245-de-24-de-marco-de-2020-249806240 
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PORTARIA MS nº1.666/2020  
de 1º de março de 2020 

 
 

OBJETIVO  
 

ALCANCE 
VALOR R$ 

e 
 

CRITÉRIO DISTRIBUIÇÃO 

DESTINAÇÃO DO 
RECURSO 

 
FONTE DE GASTO 

 
CONDIÇÕES  

 
PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

Art. 1º 
 

Transferência de 
recursos 

financeiros aos 
Estados, Distrito 

Federal e 
Municípios para 

enfrentamento da 
emergência de 

saúde pública de 
importância 
internacional 
decorrente da 
Coronavírus - 

COVID 19 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2º 
 
 

Estados/DF  
 

e 
 

 Municípios 
 
 

 
(art 1º) 

Parágrafo Úúnico 
 

R$ 13.800.000.000,00 

(treze bilhões e oitocentos 
milhões de reais) 

 
Parcela única  

Ver Anexo Único 
 

Critério para Município:  
 

a) faixa populacional, 
com base na população 
estimada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística para o 
Tribunal de Contas da 
União em 2019 
(IBGE/TCU/ 2019); 

 
b) valores de produção 

de Média e Alta 
Complexidade 
registrados nos 
Sistemas de 
Informação 
Ambulatorial e 
Hospitalar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 

pelos Municípios, 
Estados e Distrito 
Federal, no ano 2019;  

 
c) valores transferidos 

aos Municípios e 
Distrito Federal relativo 
ao Piso de Atenção 
Básica (PAB), em 2019. 

 
Art. 3º 

 
Os recursos 

financeiros serão 
destinados ao custeio 
das ações e serviços 

de saúde para o 
enfrentamento da 

emergência de saúde 
pública decorrente da 

COVID 19, 
 

podendo abranger : 
a)  a atenção primária 

e especializada ; 
 

b)  a vigilância em 
saúde; 

 
c)  a assistência 

farmacêutica; 
 

d) a aquisição de 
suprimentos, 
insumos e produtos 
hospitalares; 

 
e) o custeio do 

procedimento de 
Tratamento de 
Infecção pelo novo 
coronavírus  

 
f) protocolos 

assistenciais 
específicos para o 
enfrentamento à 
pandemia do 
coronavírus. 

 
(art 3º) 

Parágrafo Único 
 

deverão 
observar a Lei 
nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 

2020, em 
especial os art. 
4º e art. 4º-A ao 

art. 4º-I. 

 
Art. 6º  

 
A prestação de 
contas sobre a 
aplicação dos 

recursos de que 
trata esta 

Portaria será 
realizada por 

meio do 
Relatório Anual 

de Gestão - 
RAG do 

respectivo ente 
federativo 

beneficiado. 
 
 
 

Fonte: elaboração própria com base na Portaria MS nº 1.666/2020 

 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com


 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1294 | CEP: 78.050-902 - Cuiabá / MT 

 

 
 

3 
 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | presidenciaamm@gmail.com 

O Ministério da Saúde, ao definir a destinação deste recurso, o fez referendando a 

Portaria nº 245/SAES/MS, que “inclui procedimento na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para atendimento exclusivo de pacientes com diagnóstico de infecção pelo COVID-19”, 

e a Lei nº 13.979/2020 sendo expresso o cumprimento dos artigos4 art. 4º e art. 4º-A ao art. 

4º-I”, que traz as seguintes determinações:   

 LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.         (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se 

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 
3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número 
de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição. 

§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e 
insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 
participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser 
adquirido.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 4º  Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de 
compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, 

                                                             
4 No texto da Portaria MS nº 1.666/2020 na referência ao artigo 4º nota-se que está faltando a letra “B”. 
Observa-se:  art. 4º e art. 4º-A ao art. 4º-I”. Infere-se: art. 4º e art. 4º-A ao art. 4º-B-I( letra i).Por esta razão, a 
citação desta Nota Técnica trouxe o art. 4º na íntegra.  

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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de que trata o inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá 
ser utilizado.         (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 2020) 

§ 5º  Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá 
aplicar o regulamento federal sobre registro de preços.          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 951, de 2020) 

§ 6º  O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de 
divulgação da intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que outros 
órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços 
nos termos do disposto no § 4º e no § 5º.        (Incluído pela Medida Provisória nº 951, de 
2020) 

Art. 4º-A  A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 

4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas 
plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se 
atendidas as condições de:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

I - ocorrência de situação de emergência;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;          (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência.        (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-C  Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento 
da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos 
preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a 
gestão do contrato.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao 
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo 
de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere 
o caput conterá:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

I - declaração do objeto;         (Incluído pela Medida Provisória nº 
926, de 2020) 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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II - fundamentação simplificada da contratação;         (Incluído pela Medida Provisória nº 
926, de 2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada;          (Incluído pela Medida Provisória nº 
926, de 2020) 

IV - requisitos da contratação;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

V - critérios de medição e pagamento;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros:            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, 
de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela Medida Provisória nº 
926, de 2020) 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;            (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

VII - adequação orçamentária.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada 
a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não 
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de 
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver 
justificativa nos autos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a 
autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a 
apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o 
cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de 
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo 
objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao 
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos 
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela 
metade.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será 
arredondado para o número inteiro antecedente.          (Incluído pela Medida Provisória nº 
926, de 2020) 

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito 
devolutivo.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput.         (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 4º  As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de 

preços serão consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento 
federal, observado o prazo estabelecido no § 6º do art. 4º.         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 951, de 2020) 

Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e 
poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de 
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.              (Incluído 
pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-I  Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a 
administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 
cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.           (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

 

Destaca-se que o artigo 4º, referendado pela Portaria, foi incluso na Lei 13.979 de 13 

de fevereiro de 2020 por meio da Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 

Inicialmente esta lei trouxe “medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus”, e com a alteração incorporou-se 

também “procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao 

enfrentamento da pandemia”. Trata-se de alterações importantes e impactantes nas 

contratações públicas com a adoção de procedimentos, condições e medidas excepcionais 

para tempos de exceção.  

Observa-se que os ditames da Lei 13.979/2020, faz uma forte marcação no objeto da 

calamidade pública sendo imprescindível o controle efetivo e permanente dos processos de 

aquisições em geral e da destinação destes recursos, especificamente voltados ao combate 

à pandemia, para não configurar desvio de finalidade. 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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 Neste sentido o TCE/MT já proferiu seu entendimento acerca do assunto, e por 

intermédio da Resolução Normativa nº 04/20205, deixou claro que o nexo de causalidade será 

a mola mestre da fiscalização/auditoria assim como referência para aplicação de glosas e 

multas, caso fique comprovado a não aplicação dos recursos aos seus devidos fins.  

No que se refere ao aspecto orçamentário, estes recursos deverão ser recepcionados 

na Lei Orçamentária Anual-LOA em conformidade com a natureza do orçamento. Por se tratar 

de fundo a fundo, em tese, todas as ações (ou programa) que serão custeadas com este 

recurso(art.3º) já se encontram elencadas no orçamento e o que é necessário é o 

desdobramento da classificação da receita para marcar que se referem ao AFM/Port.MS 

nº1.666/2020/Covid-19. Porém existem algumas Leis de Diretrizes Orçamentárias-LDOs e 

LOAs que não permitem inclusão de uma nova fonte/receita sem autorização, para estes 

casos haverá a necessidade de um encaminhamento ao Legislativo para a devida adequação.  

 Quanto à fonte, os gastos são para custeio (inclusive despesa de pessoal)/ 

investimentos, e embora já esteja bem definido a destinação deste recurso na Portaria(art.3º), 

orientamos que desdobrem os respectivos códigos já existentes para que atendam a 

exigência do TCE/MT, que provavelmente criará um novo código no sistema APLIC da 

destinação deste recurso, e para que facilite a prestação de contas a qualquer interessado e 

a qualquer tempo.  

Por se tratar de mais uma espécie de Auxílio Financeiro ao Município-AFM, não tem 

natureza tributária, logo o seu dispêndio não compõe o índice constitucional 6 da saúde, porém 

compõe a Receita Corrente Líquida-RCL(Outras). Assim alertamos para que o gestor seja 

vigilante quanto aos efeitos da diferença entre os recursos de AFM e aqueles de natureza 

tributária. Não é demais lembrar que a determinação constitucional de gasto com a saúde é 

                                                             
5 RN/TCE/MT nº 04/2020 - Dispõe sobre os procedimentos de contabilização, transparência e prestação de 
contas dos atos de gestão e/ou de governo no enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional – ESPIN – decorrente do coronavírus – Covid-19. Disponível: 
https://www.tce.mt.gov.br/legislacao?categoria=12 e Nota Técnica/AMM- RN/TCE nº 04/2020 
6 Índice da Saúde - 15% no mínimo da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 
que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, entre outros (CF/88) 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
https://www.tce.mt.gov.br/legislacao?categoria=12
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de no mínimo 15%,  e que embora os recursos da AFM sejam necessários para a execução 

de política pública da saúde, em especial à pandemia, ainda assim não estão dispensados da 

obrigatoriedade da destinação do mínimo constitucional.  

 Para uma maior segurança na aplicação destes recursos, é necessário observar a 

legislação e as fontes de recursos vinculadas ao Sistema Único de Saúde-SUS. 

Recomendamos que leiam também a Nota Técnica da CNM nº 24/20207 que trata das 

“diretrizes do SUS para o enfrentamento do covid-10 e transposição e transferência de 

recursos - LC 172/2020”.  

Quanto à prestação de contas será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - 

RAG do respectivo ente federativo beneficiado (art 6º). Ou seja, cada Município tem o 

Conselho da Saúde para o qual prestará contas na legislação e nos moldes vigentes.  

 

Em meio a destroços 
Acontecimentos ruins 
Tenho esperança de dias melhores! 
 

Vinicius Malaquias 

Cuiabá, 02 de julho de 2020.  

 
Responsável Técnica: 
Waldna F.Silva 
CRC nº 006368/0-3 

NEURILAN FRAGA 
Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7Disponível:https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/saude/Vm10YWEyUXhWblJWYmtwT1YwVmFVMVl3
WkRSVU1WWlhVbEU/todos/date_desc/2020/todos/1 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
https://www.pensador.com/autor/vinicius_malaquias/
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ANEXO ÚNICO 

NOTA TÉCNICA/AMM Nº 05/2020 

 

PORTARIA MS nº 1.666/2020 de 1º de março de 2020 

“Combate à pandemia covid-19” 

 

Parcela Única  

 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO VALORES R$ 

ACORIZAL 430.349,00 

AGUA BOA 3.770.004,00 

ALTA FLORESTA 2.560.642,00 

ALTO ARAGUAIA 2.181.226,00 

ALTO BOA VISTA 508.976,00 

ALTO GARCAS 954.154,00 

ALTO PARAGUAI 520.421,00 

ALTO TAQUARI 1.035.759,00 

APIACAS 1.409.856,00 

ARAGUAIANA 261.642,00 

ARAGUAINHA 137.075,00 

ARAPUTANGA 725.149,00 

ARENAPOLIS 1.103.831,00 

ARIPUANA 1.268.569,00 

BARAO DE MELGACO 470.675,00 

BARRA DO BUGRES 2.156.332,00 

BARRA DO GARCAS 4.998.323,00 

BOM JESUS DO ARAGUAIA 410.709,00 

BRASNORTE 1.553.782,00 

CACERES 2.144.016,00 

CAMPINAPOLIS 1.086.449,00 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2.511.262,00 

CAMPO VERDE 4.103.962,00 

CAMPOS DE JULIO 840.278,00 

CANABRAVA DO NORTE 553.073,00 

CANARANA 2.368.751,00 

CARLINDA 1.114.035,00 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
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CASTANHEIRA 589.470,00 

CHAPADA DOS GUIMARAES 1.639.049,00 

CLAUDIA 1.561.647,00 

COCALINHO 551.992,00 

COLIDER 2.474.778,00 

COLNIZA 1.341.606,00 

COMODORO 1.531.104,00 

CONFRESA 3.031.141,00 

CONQUISTA D'OESTE 411.258,00 

COTRIGUACU 1.225.638,00 

CUIABA 32.042.415,00 

CURVELANDIA 316.626,00 

DENISE 647.767,00 

DIAMANTINO 2.851.854,00 

DOM AQUINO 885.491,00 

FELIZ NATAL 779.487,00 

FIGUEIROPOLIS D'OESTE 289.158,00 

GAUCHA DO NORTE 510.287,00 

GENERAL CARNEIRO 431.517,00 

GLORIA D'OESTE 324.915,00 

GUARANTA DO NORTE 3.012.225,00 

GUIRATINGA 1.059.911,00 

INDIAVAI 189.695,00 

IPIRANGA DO NORTE 534.761,00 

ITANHANGA 542.635,00 

ITAUBA 580.046,00 

ITIQUIRA 1.481.029,00 

JACIARA 2.841.435,00 

JANGADA 829.406,00 

JAURU 732.893,00 

JUARA 2.498.074,00 

JUINA 2.962.172,00 

JURUENA 883.158,00 

JUSCIMEIRA 1.298.545,00 

LAMBARI D'OESTE 438.137,00 

http://www.amm.org.br/
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LUCAS DO RIO VERDE 4.001.508,00 

LUCIARA 239.568,00 

MARCELANDIA 1.070.944,00 

MATUPA 1.873.310,00 

MIRASSOL D'OESTE 1.515.349,00 

NOBRES 1.171.347,00 

NORTELANDIA 697.657,00 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 1.031.154,00 

NOVA BANDEIRANTES 1.081.696,00 

NOVA BRASILANDIA 633.871,00 

NOVA CANAA DO NORTE 755.603,00 

NOVA GUARITA 476.174,00 

NOVA LACERDA 797.765,00 

NOVA MARILANDIA 304.251,00 

NOVA MARINGA 741.404,00 

NOVA MONTE VERDE 742.284,00 

NOVA MUTUM 3.640.260,00 

NOVA NAZARE 307.492,00 

NOVA OLIMPIA 1.114.799,00 

NOVA SANTA HELENA 458.718,00 

NOVA UBIRATA 1.140.549,00 

NOVA XAVANTINA 1.837.486,00 

NOVO HORIZONTE DO NORTE 528.796,00 

NOVO MUNDO 861.133,00 

NOVO SANTO ANTONIO 252.698,00 

NOVO SAO JOAQUIM 740.484,00 

PARANAITA 1.715.883,00 

PARANATINGA 1.714.727,00 

PEDRA PRETA 1.349.996,00 

PEIXOTO DE AZEVEDO 2.746.665,00 

PLANALTO DA SERRA 372.753,00 

POCONE 2.512.419,00 

PONTAL DO ARAGUAIA 622.669,00 

PONTE BRANCA 269.861,00 

PONTES E LACERDA 3.523.229,00 

http://www.amm.org.br/
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PORTO ALEGRE DO NORTE 1.242.758,00 

PORTO DOS GAUCHOS 1.130.470,00 

PORTO ESPERIDIAO 897.136,00 

PORTO ESTRELA 445.250,00 

POXOREO 1.625.706,00 

PRIMAVERA DO LESTE 3.672.394,00 

QUERENCIA 2.003.061,00 

RESERVA DO CABACAL 225.221,00 

RIBEIRAO CASCALHEIRA 895.735,00 

RIBEIRAOZINHO 320.463,00 

RIO BRANCO 544.155,00 

RONDOLANDIA 335.765,00 

RONDONOPOLIS 10.277.330,00 

ROSARIO OESTE 1.742.309,00 

SALTO DO CEU 507.156,00 

SANTA CARMEM 448.641,00 

SANTA CRUZ DO XINGU 198.390,00 

SANTA RITA DO TRIVELATO 387.524,00 

SANTA TEREZINHA 632.584,00 

SANTO AFONSO 324.543,00 

SANTO ANTONIO DO LESTE 448.494,00 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER 1.438.011,00 

SAO FELIX DO ARAGUAIA 1.258.088,00 

SAO JOSE DO POVO 370.783,00 

SAO JOSE DO RIO CLARO 2.215.119,00 

SAO JOSE DO XINGU 541.550,00 

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 1.019.539,00 

SAO PEDRO DA CIPA 431.934,00 

SAPEZAL 1.472.076,00 

SERRA NOVA DOURADA 226.503,00 

SINOP 6.202.270,00 

SORRISO 4.969.129,00 

TABAPORA 1.308.731,00 

TANGARA DA SERRA 4.032.116,00 

TAPURAH 1.448.744,00 

http://www.amm.org.br/
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TERRA NOVA DO NORTE 1.429.556,00 

TESOURO 218.534,00 

TORIXOREU 441.959,00 

UNIAO DO SUL 568.565,00 

VALE DE SAO DOMINGOS 452.677,00 

VARZEA GRANDE 6.549.900,00 

VERA 873.654,00 

VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 1.506.434,00 

VILA RICA 1.398.308,00 

TOTAL MT 226.024.389,00 

Fonte: STN/PORTARIA MS nº 1.666/2020 de 1º de março de 2020 

 

 

 Cuiabá, 03 de julho de 2020.  

 

 

 
 

 
NEURILAN FRAGA 

Presidente  
 
 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com

	OF  038- NOTA TECNICA 05-2020- PORTARIA 1.666.pdf (p.1)
	Nota técnica AMM-Port-MS 1.666_recurso fundo a fundo saúde.pdf (p.2-14)

