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RATIFICA ASSINATURA DE TERMO DE CONVÉNIO ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROEA CASA DE 

CARIDADE SANTA TEREZA E DÁ OUTRAS PROVID�NCIAS 

O Povo do Município de Serro, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei 

Art. 1° Fica ratificada assinatura de Termo de Convênio entre o Municipio e a 

Casa de Caridade Santa Tereza, tendo por objeto o cumprimento determinado pela Portaria 

GM/MS n° 96, de 07/02/2023, que orienta sobre a transferência de saldos financeiros de 

contas abertas no Fundo Municipal de Saúde, anteriores a 2018, para a Casa de Caridade 

Santa Tereza, na ordem de R$ 229.330,00 (Duzentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta 

reais). 

S10-O prazo para transferência do recurso é de 30 dias, encerrando-se dia 07 

de março de 2023. 

S 20 O auxílio financeiro tem por finalidade contribuir com a sustentabilidade 

econômico-financeira da instituição na manutenção dos atendimentos, sem solução de 

continuidade, tudo de acordo com a Portaria GM/MS n° 96, de 07/02/2023, parte integrante 

desta parceria. 

Art. 20 Para a execução do Convênio mencionado no artigo anterior, o Poder 

Executivo fica autorizado a adotar as providências jurídicas, orçamentárias, financeiras e 

contábeis. 

Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Prefeitura-Municipal de Serro, 02 de março de 2023. 

Epaminondas Pires de Miranda 

Prefeito Municipal ninondas 
Pires 

de 

Miranda 
tto Alunicipal 

SERRO/MG 
erro MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SERRO 
CEP 39.150-000 SERRO MINAS GERAIS 

JUSTIFICATIVA/MENSAGEM: 

O Projeto de Lei n° 008/2023, ratifica assinatura de Termo de Convênio entre o 

Municipioea Casa de Caridade Santa Tereza, tendo por objeto o cumprimento determinado 

pela Portaria GM/MS n° 96, de 07/02/2023, que orienta sobre a transferência de saldos 

financeiros de contas abertas no Fundo Municipal de Saúde, anteriores a 2018, para a Casa 

de Caridade Santa Tereza, na ordem de R$ 229.330,00 (Duzentos e vinte e nove mil, 

trezentos e trinta reais). 

O prazo para transferência do recurso é de 30 dias, encerrando-se dia 07 de 

março de 2023. 

O auxilio financeiro tem por finalidade contribuir com a sustentabilidade 

econômico-financeira da instituição na manutenção dos atendimentos, sem solução de 

continuidade, tudo de acordo com a Portaria GM/MS n° 96, de 07/02/2023, parte integrante 

desta parceria. 
Segue cópia do Convênio assinado, cópia da Portaria GM/MS n° 96/2023 e Nota 

Técnica CONSEMS/MG, para conhecimento aos Nobres Vereadores, e consequentemente 

esclarecimento da necessidade da aprovação da presente proposta, sendo que esta tem a 

data de 07/03/2023 de encerramento. 

Com estima e consideração. 

Epamínondás Pires de Mirandaa 

Prefeito Municipal 
Epaminondas Pires 

de 

Miranda 

'o MunCipa 
rOMG 

SERRO/MG 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SERRO 
CEP 39.150-000 SERRO MINAS GERAIS 

CONVÉNIO/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SERRO/MG E A CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA PARA OS FINS 

QUE ESPECIFICA. 

DETERMINAÇÃO: PORTARIA GM/MS n° 96, de 07/02/2023. 

A Prefeitura Municipal de Serro, inscrita no CNPJ 18.303.271/0001-81, isenta de Inscrição 

Estadual, com sede a Praça João Pinheiro n.° 154, Centro, Serro/MG neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, o Senhor Epaminondas Pires de Miranda, brasileiro, casado, portador 

do CPF n° 497 866 446-20 e cédula de identidade n° MG 3.217.246. -SSP/MG, residente e 

domiciliado na Cidade de Serro, à Rua Turmalina n 65, Bairro Cidade Nova, doravante 

denominado Municipio, e de outro lado a Casa de Caridade Santa Tereza, inscrita no CNPJ sob 

o n.° 24.975.237/0001-56, com sede à Rua Irmä Maria Carvalho, n.° 88, Centro - Serro/MG, 

neste ato representada, pelo seu Diretor Presidente, no exercício da Presidência o Senhor 

Delson de Miranda Tolentino, portador da C.I n° M-392.323 e do CPF n° 077.403.446-72, 

residente e domiciliado a Praça Dr. Andrade Tolentino, n° 104, Centro, Serro/MG, doravante 

denominada Convenente, celebram o Presente Convénio, atendendo as determinações da 

Portaria GM/MS n° 96, de 07/02/2023 e orientações contábeis disponíveis na nota técnica 

coSEMS/IMG n° 03/2022, mediante as cláusulas e condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO 
Este Convênio tem por objeto o cumprimento determinado pela Portaria GM/MS 

n° 96, de 07/02/2023, que orienta sobre a transferência de saldos financeiros de contas abertas 

no Fundo Municipal de Saúde, anteriores a 2018, para a Casa de Caridade Santa Tereza. 

O auxllio financeiro tem por finalidade contribuir com a sustentabilidade 

econômico-financeira da instituição na manutenção dos atendimentos, sem solução de 

continuidade, tudo de acordo com a Portaria GM/MS n° 96, de 07/02/2023, parte integrante desta 

parceria. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO VALOR 
A Prefeitura Municipal de Serro transferirá à Casa de Caridade Santa Tereza o valor 

total de R$ 229.330,00 (Duzentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta reais), conforme consta 

no anexo da referida Portaria. 
OORA 

OuH3 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SERRO 
CEP 39.150-000 SERRO MINAS GERAIS 

CLAUSULA TERCEIRA -DO DESEMBOLsO 

O pagamento será feito mediante depósito na conta corrente de número 350-0, 

agência 2133, Caixa Econômica Federal, Agencia SERROMG. 

CLÁUSULA QUARTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta de dotações próprias na 

Lei do Orçamento do Município de Serro, exercício de 2023, sob as seguintes rubricas 

orçamentárias: 08.02.04 10.302 0016.20.50 3.3.50.43.00 

CLÁUSULA QUINTA-DAS OBRIGACÓESI 

São obrigações da Prefeitura Municipal de Serro: 

a) Transferir o valor estipulado pela Portaria GM/MS n° 96, de 07/02/2023; 

b) Cumprir o princípio da legalidade na utilização dos recursos públicos envolvidos no 

Convênio, zelando pela observância da Lei n.° 8.666/93, normas de contabilidade pública e 

resoluções do tribunal de contas do Estado de Minas Gerais; 

c) Fiscalizar a qualidade dos serviços fornecidos pela Casa de Caridade, 

acompanhando por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde a pontualidade, presteza e 

eficiência do serviço prestado à população; 

d) Sem prejulzo da análise do relatório mensal a ser apresentado pela Casa de 

Caridades, conferirem rotineiramente o cumprimento do objeto do Convênio; 

e) Cumprir as orientações contábeis disponíveis na nota técnica CoSEMS/MG n° 

03/2022 

f) utilizar os serviços de maneira adequada, sem desvirtuamento do objeto de 

Convênio. 

CLÁUSULA SEXTA -OBRIGAÇPES |! 

São obrigações da Casa de Caridade: 

a) Prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos gestores do estado e 

município. 

A JU 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SERRO 
CEP 39.150-000 SERRO MINAS GERAIS 

b) Prestar por escrito os esclarecimentos solicitados pela Secretaria Municipal de 

Saúde do Municipio de Serro; 

c) Permitir a fiscalização pela Prefeitura, a ser realizada por servidor previamente 

indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, inclusive membros do Conselho Municipal de 

Saúde. 

d) utilizar os recursos em finalidade correta; 

e) dar publicidade da utilização do recurso. 

CLÁUSULA SÉTIMA-VIGÉNCIA 

O prazo para transferência do recurso financeiro é de 30(trinta) dias contados da 

publicação da referida portaria, ou seja, encerra em 07/03/2023. 

CLÁUSULA OITAVA-PUBLICAÇÃO 

Para eficácia deste ato, a Prefeitura Municipal de Serro/MG, providenciará a 

publicação de seu extrato no site da Prefeitura e no quadro de publicações, de conformidade 

com o artigo 37, Caput, da Constituição Federal, 61 parágrafo único da Lei Federal 8.666/93 de 

21/06/1993. 

CLÁUSULA NONA -INTERPRETAÇÃO 

As Cláusulas e condições previstas neste Convênio deverão ser interpretadas de 

acordo com os principios de Direito Público que regem os Convênios administrativos e 

dispositivos da Lei 8.666/93, as determinações da Portaria GM/MS n° 96, de 07/02/2023 e 

orientaçoes contábeis disponiveis na nota técnica COSEMS/MG n° 03/2022 

CLÁUSULA DÉCIMA -FORO 

Para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento, fica eleito o Foro da 

comarca de Serro/MG ORA 

G 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SERRO 

CEP 39.150-000 SERRO - MINAS GERAIS 

E por estarem assim justas e avençados, as partes assinam o presente instrumento,. 

de igual teor e forma, em 03 (três) vias na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o 

assinam. 

Prefeitura Municipal de Serro, de. de 2023. 

Epapinondas Pires de Miranda 

Prefeito Municipal de Serro/MG 

Delson dé Miranda Tlentino 
Diretor Presidente 

Epaminondas 
Pires 

de 

Miranclá 

Serro 

Prefeito Municipal 
/ MG 

TESTEMUNHAS: 

CPF: CPF: 
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X* 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÁÃO 
Publicado em: 08/02/2023 | Edição: 28 1 Seção:1| Página: 75 

Orgão: Minlstérlo da Saúde/Gablinete da Minlstra 

PORTARIA GM/MS N° 96, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023 

Estabelece os parâmetros para a definição do auxilio financeiro 

às entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o 

Sistema Unico de Saúde SUS, decorrentes da transposição e 

transferêncla dos saldos financeiros remanescentes de 

exercicios anteriores a 2018, nos termos da Lei Complementar 

n 197, de 6 de dezembro de 2022. 

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e ll do 

paragrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o S 1° do art. 2° da Lei Complementar n° 197, 

de 6 de dezembro de 2022, resolve: 

Art. 1° Esta Portaria estabelece os parâmetros para a definição do auxilio financeiro às entidades 

privadas sem fns lucrativos que complementam o Sistema Unico de Saúde SUS, decorrentes da 

transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercicios anteriores a 2018, nos 

termos da Lei Complementar n° 197, de 6 de dezembro de 2022. 

S 1 Os saldos financeiros nas contas abertas antes de 1° de janeiro de 2018 encontram- se 

endereço eletrônico: divulgados no painel do Fundo Nacional de Saúde, no seguinte 

https://painelms.saude.gov.br/extensions/Portal_ Saldos/PortalSaldos.html 
S 2 Os saldos financeiros transpostos ou transferidos na forma desta Portaria serão aplicados 

para o custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fns lucrativos que complementam o 

sUS, quando houver, até o limite de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). 

S 30 Após atendido ao disposto no S 2, os recursos transpostos ou transferidos poderão ser 

aplicados para outras fnalidades, em ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelecido na Lei 

Complementar n° 172, de 15 de abril de 2020, observados os seguintes requisitos 

I- cumprimento dos objetos e compromissos pactuados e/ou estabelecidos entre o gestor 

municipal e estadual de saúde e as entidacdes privadas sem fins lucrativos, considerando os atos 

normativos especificos expedidos pela direção do SUS em sua respectiva esfera de competencia; 

II inclusão dos recursos financeiros transpostos ou transferidos na Programação Anual de 

Saúde e na respectiva Lei Orçamentária Anual, com indicação da nova categoria econômica a ser 

vinculada; e 

II ciência ao respectivo Conselho de Saúde. 

Art. 2° O auxilio financeiro de que trata o $ 2° do art. 1° desta Portaria é composto por: 

I-saldos fînanceiros apurados em contas abertas antes de 1° de janeiro de 2018; e 

Il eventuais transferências de incumbência do Ministério da Saude. nos termos do art. 4° da Lei 

Complementar n° 197, de 2022. 

Art. 3° O repasse dos recursos às entidades beneficladas independe de eventual existência de 

débitos ou da situação de adimplência em relação a tributos e contribuições, excetuados os débitos 

referentes ao sistema de seguridade social de que trata o 5 3° do art. 195 da Constituiç�o Federal. 

Parágrafo único. A existência de débitos com o sistema da seguridade social de que trata o 

caput deve ser observada pelos gestores estaduais, distrital e municipais previamente à transferência dos 

recursos financeiros às entidades. 



Art. 4° Fica divulgada a lista das entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o 

SUS preliminarmente classificadas como candidatas ao recebimento do auxilio financeiro, segundo gestão, 

nos termos do Anexo desta Portaria, com: 

-a identificação da razão soclal e do número de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Juridica - CNPJ; e 

I- o valor máximo a ser recebido por cada entidade filantrópica. 

S1° A lista constante do Anexo considerou as entidades privadas sem fins lucrativos 

-sob gestão de entes federados registradas como "ativas" no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - CNES na competência de dezembro/2022; e 

l- com produção registrada nas bases de dados dos Sistemas de Informações Ambulatoriais e 

Hospitalares SlA-SIH/SUS no periodo de 2019 a 2021. 

S2° A listagem não considera a existência de saldos financeiros nas contas abertas antes de 1° 

de janeiro de 2018 e a inexistência de contrato com as secretarlas estaduais ou municipais. 

proporção da produção total das entidades registradas nas bases de dados dos SlH-SIA/SUS, no periodo 

de 2019 a 2021. em relação ao montante referido no $ 2° do art. 1° desta Portaria. 

S3 A definição do valor máximo a ser recebido por cada entidade filantrópica considera a 

Art. 5° O auxilio financeiro referente ao saldo nas contas remanescentes deverá ser repassado 

às entidades em até 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Portaria. 

Art. 6° O Ministério da Saúde, no exercicio de 2023, fará o repasse da diferença entre os saldos 

financeiros apurados em contas abertas antes de 1° de janeiro de 2018 e o montante referido no 5 2° do 

art.1° desta Portaria, observadas as disponibilidades previstas na Lei Orçamentária Anual e seus créditos. 

Parágrafo único. Caberá ao titular da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério 

da Saudea atribuiç�o de editar os atos para a operacionalização do repasse de que trata o caput. 

Art. 70 Os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal deverão dar ampla 

publicidade, em seus respectivos sitios eletrônicos, àrazão social, aos números de CNES e à inscrição no 

CNPJ das entidades beneficiadas, bem como aos valores transferidos para cada uma. 

Art. 8° O auxilio financeiro tem por finalidade contribuir com a sustentabilidade econômico-

financeira das instituições na manutenção dos atendimentos, sem solução de continuidade. 

Art. 9 As entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos 

respectivos gestores dos estados, municípios ou Distrito Federal. Parágrafo ünico. A prestação de contas 

relativa à aplicação dos recursos recebidos pelas entidades deverá compor o Relatório Anual de Gestão -

RAG do respectivo ente federativo gestor dos estabelecimentos beneficiados. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

NÍSIA TRINDADE LIMA 

ANEXO 

NOME E RAZAO 
SOCIAL 

GESTAO no | Valor 
CNES 

(Dez/22) 

% 
Per 
SOb 
MU 

CNPJ UF IBGE MUNICÍPIo CNES Máximo 

HOSPITAL SANTA 
JULIANA - OBRASS 

SOcAIS DA DIOC DE 00529443000174 ESTADUAL 967439,79 
R BRANCO 
HOSPITAL SANTA 
JULIANA 

0,0 AC 120040 RIO BRANCO 20020 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
|ARAPIRACA 
SOCIEDADE 2005050 BENEFICENLRA 24177305000131 MUNICIPAL|1.658.039.26 10 AL 270030 ARAPIRACA 
NOSSA SENHORA 
DO BOM 
CONSELHO 



*********** MG 316540 SAPUCAI 
MIRIM 

APAE SAPUCAI 
3228886 MIRIM -APAE DE 

SAPUCAI MIRIM 
04851919000140 ESTADUAL |2.759,28 0.0. 

HOSPITAL SAO 
JOAO DE DEUS -MG 316570 SENADOR 

FIRMINOO 24966160000158DUPLA 17.768,76 0. 
2760851 |ASSOCIACAO DE 

CARIDADE SAO 

JOAO DE DEUS 
APAE DE SENADOR 
|FIRMINO -

|5010063 ASSOCIACAO DE 
PAIS E AMIGOS DOS 

MG 316570 SENADOR 
FIRMINO 02320890000144 DUPLA 11.016,13 

EXCEPCIONAIS 
HOSPITAL NOSSA 
SENHORA 
APARECIDA -

2168448 SOCIEDADE 
BENEFICENTE 
WALDEMAR 

MIGUEL 

MG 316690 SERRANIA 
02212781000103 MUNICIPAL 62.050.35 10 

HOSPITAL DA 
|FUNDACAO 
MUNICIPAL-MG 316700 SERRANOS 

2761122 FUNDACAO 18661694000173 ESTADUAL |7.778,98 |MUNICIPAL DE 
SAUDE DE 
SERRANOS 

* 
**** **** CASA CARIDADE 

2202891ANTA TEREZA -

SANTA TEREZA 

MG 316710 SERRO 
2202891CASA DECARIDAnE 24975237000156 MUNICIPAL |229.330,10 10 

******* 

APAE DE SETE 
|LAGOAS -

2127636 ASSOCIACAO DE 
PAIS E AMIGOS 
EXCEPClONAIS 

MG 316720 SETE LAGOAS 
25002270000162 | MUNICIPAL 167.093,23 10 

HOSPITAL NOSSA 
SENHORA DAS 

MG 316720 SETE LAGOAS 2206528 IRMANDADE DE 24993560000152 MUNICIPAL |3.460.073,71 10 |NOSSA SENHORA 
DAS GRACAS 

HOSPITAL SANTO 
MG 316800 TAIOBEIRAS 2098369ANTONIO 2098369|FUNDACAO 18699918000136|MUNICIPAL |1.181.266,37 1O TAIOBEIRAS 

***** 

APAE 
ASSOCIACAO DOSS MG 316800 TAIOBEIRAS 7711794 PAIS E AMIGOS DOS 02386061000164 MUNICIPAL 2.449,00 10 EXCEPCIONAIS DE 
TAIOBEIRAS 

** *****Aaunmaunutama 

naanm 
***** HOSPITAL SAO 

SEBASTIAO DE 
TARUMIRIM - AHSST MG 316840 TARUMIRIM 2102595 ASSOCIACAO 
HOSPITALAR SAO 

SEBASTIAO DE 
TARUMIRIM 

21249081000138 MUNICIPAL 141.670,58 10 

HOSPITAL BOM 
SAMARITANO -

2184834 ASSOCIACAO 
BENEFICENTE BOM 
SAMARITANO 

HOSPITAL SANTA 
ROSALIA -

2208172 ASSOCIACAO 

MG 316860 TEOFILO 
OTONI 

25112574000182 MUNICIPAL 1.812.972,52 10 

MG 316860 TEOFILO 
OTONI 25104902000107 MUNICIPAL 3.868.916,83 10 HOSPITALAR SANTA 

ROSALIA 
APAE DE TEOFILO 
OTONI |MG 316860 TEOFILO 

0OTONI 2208180 ASSOCIACAn NE 



Saldo até 2018 UF, MUNICIPIO, ESFERA, BANCO, AGENCIA, CONTA 

MG, SERRO, MUNICIPAL, Banco do Brasil, 11452, 173223 

MG. SERRO, MUNICIPAL, Banco do Brasl, 11452, 191299 R$172.473,00 
MG, SERR0, MUNICIPAL, Banco do Brasil, 11452, 197580 

MG, SERR0, MUNICIPAL, Bánco do Brasil, 11452, 23183 
MG, SERRO, MUNICIPAL, Banco do Brasil, 11452, 36366 
MG, SERRO, MUNICIPAL, Banco do Brasil 11452, 36536 
MG, SERRO, MUNICIPAL, Caixa, 1120, 66240311 
MG, SERRO, MUNICIPAL, Caîva; 1120, 66240346 
MG, SERRO, MUNICIPAL, Caixa, 21334, 66240001 

MG, SERRO, MUNICIPAL, Caixe, 21334, 66240010 
MG, SERRO, MUNICIPAL, Caixa, 21334, 66240028 

MG, SERRO, MUNICIPAL, Caixa, 21334, 66240036 
MG, SERR0, MUNICIPAL, Caixa, 21334, 66240044 

R$130,00 

R$15.246,00 

R$1.595,00 
R$852,00 

R$6.477,00 
R$26.296,00 
R$1.217,00 
R$1.198,00 

R$5.904,00 
R$23.915,0o 

R$16.181,00 
R396,00 



COSEMS MG 
Eduardo Lulz da Sllva 

Presidente 

donsalho de Secratarias Munlelpais de Sadde de Minás Gerals 

NOTA TÉCNICA COSEMs/MG Ne, 03/2022 

REF: Lei Compleme ntar Federal ne 197 de 06 de dezembro de 2022 

Diante da publicação da LEI COMPLEMENTAR N° 197 de 06 de dezembro de 2022, 

O que os municípios devem fazer em 2022? 

1. Verificar o saldo existente nas contas bancárias no Portal do CONASEMS em: 

https://portal.comasems.org.br/paineis-de-apoio/paineis/20 saldos-em-contas 

A verificação dos saldos das contas correntes deverá ocorrer em duas sityações : 

1.1 contas abertas antes de 2018( contas dos antigos blocos ) e 

1.2 contas abertas após 2018 ( contas dos novos blocos ) porque tem regramentos 

diferentes de utilização. 

2. Se o município não contar com Entidade Filantrópica dentro do território municipal, já 

pode utilizar a totalidade dos recursos encontrados nos saldos das contas abertas antes 

de 2018 aplicando em outras finalidades em ações e serviços públicos de saúde, sendo 

dispensado de cumprir o objeto que originou o repasse do recurso financeiro. Pode 

pagar, inclusive folha de pagamento com os recursosl 

3. Deve:-incluir 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; 

- Dar ciência ao respectivo Conselho de Saúde. 

Av. Alvares Cabral n® 344 188 andar B. Lourdes - Belo Horizonte/MG- CEP.:30.170-911 

Tel: 31 3287 3220-www.cosemsmg.org.br-info@cosemsmg.org.br 



COSEMS MG Eduardo Luiz da Sllva 
Presidente 

Conelho de Secrelarias Munlclpals de Sadde de Hinás Gerala 

Do prazo: Alteraçã�o do art. 5 da LC 172/2020 

O art. 19 da LC 197/2022 altera o art. 59 da LC 172/2020 concedendo novo prazo para a 

transposição e a transferência de saldos financeiros de que tratam a LC 172/2020. 

O novo prazo é até final do exercício financeiro de 2023, portanto TUD0 deve ser 

EXECUTAD0 até 31 de Dezembro de 2023. 

Sobre o repasse de recursos financeiros para entidades sem fins lucrativos que 

complementem o Sistema Único de Saúde (SUS 

a deverão ser aplicados para o custeio de serviços prestados por entidades privadas sem 

fins lucrativos que complementem a Sistema Unico de Saúde (SUS); 

b) tem o objetivo de contribuir para a Sustentabilidade econmico-fin�nceira dessas 

instituições na manutenção dos atendimentos, sem solução de continuidade; 

c)Será publicada Portaria com parâmetros para a definição do auxílio financeiro a ser 

recebido por cada entidade, com a identifiçação da razão social e do número de 

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica (CNPJ), bem como o valor máximo a 

ser recebido por cada entidade; 

d) Os fundos de saúde estaduais distrital e municipais deverão dar 

ampla publicidade à razão social e ao número de inscrição no CNPJ das 

entidades beneficiadas; 

deverá e) O crédito dos recursos a serem transferidos para as entidades beneficiadas 

ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da portaria com os 

parâmetros; 

f) Orecebimento dos recursos previstos neste artigo independe da eventual 

em existencia de débitos ou da situação de adimplência das entidades beneficiadas 

relação a tributos e contribuições, excetuados os débitos de que trata o 539 do art, 195 
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da Constituição Federal, ou seja, se a entidade beneficiada tiver débito como INSS não 

poderá receber recurso. 

8) As entidades beneficiadas de que trata este artigo deverão prestar contas da aplicação 

dos recursos aos respectivos fundos de saúde 

Nesse sentido, os municípios que contam com entidades sem fins lucrativos que 

complementem o Sistema Único de Saúde situadas dentro do seu território municipal devem 

aguardar a publicação da portaria, para adotar as providências cabíveis de repasse financeiros 

descritos na Lei Complementar, haja vista que; 

1. Municipios que tem recursos parados em contas abertas antes de 2018, exlste um 

procedimento a ser adotado, a ser detalhada abaixo. 

2. Municípios não tem recursos em contas abertas antes de 2018 e tem entidades 

filantrópicas em seu território, dependem de orientações da portaria que será 

publicada. 
** 

3. Municípios tem recursos nas contas abertas antes de 2018, mas necessitarão de 

complementação financeira do Ministério da Saúde para repassar às Entidades 

Filantrópicas, e também dependem de orientações da portaria que será publicada. 

4. Municípios em que as Entidades Flantrópicas estão sob a gestão estadual, devem 

observar na respectiva portarla que definirá qual Fundo (estadual ou municipal) será 

onerado, para providências quanto ao repasse 

. Após o atendimento do répasse para entidades sem fins lucrativos que 

complementem o Sistema Único de Saúde (SUS) ou da inexistência de entidades sem 

fins lucrativos que complementem o Sistema Único de Saúde (SUS) no municipio: 

a) os recursos transpostos ou transferidos poderão ser aplicados para outras 

finalidades em acões e serviços públicos de saúde2. 

'CF/88-Art. 1955 39 A pessoa jurfdica em déblto com o sistema da segurldade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o 

Poder Públlco nem dele receber benefclos ou Incentvos fiscals ou credlticlos. 
Rever notas sobre a Lel Complementar 172 - disponlveis em www.cosems.mg.org.br e www.conasems.org.br 
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Relembrando: O que é transposição e o que é transferência: 

TRANSPOSIÇÃO: säo realocaçQes orçamentárias no ámbito dos programas de 

trabalho, dentro do mesmo órgão. 

Exemplo:Dotação orçamentária 
02.03.02 Fundo Municipal de Saúde 

10.301.1033.2.019 - Manut. das Ativid, da VIGSANR$ 550.000,00 

Ficha 195... 31.90.04.. 150.000,00, 1.59 
Ficha 196.... 31.90.11.. .15,000,00,,02 

Ficha 197.... 33.90.30. 200,000,001:59 

Ficha 198..33.90.39.. i,100.000,00.,1,59 

Ficha 199..44.90.52.. .85,000,00,,..1.59 

02.03.02 Fundo Municipal de Saúde 

10.301.1033.2.022 Manutenção das Atividades da ESF 1.960.000,00 

Ficha 244 31.90.04. 830.000,00., 1.59 

Ficha 245 31.90.11. 60.000,00...1.02 
Ficha 246... 33.90.30,. 250.000,00,.1,59 
Ficha 247.. 33.90.30.. 690.000,00.1.55 

Ficha 248... .33.90.39.. .97.000,00... 1.55 

Ficha 249..33.90.39. 8.000,00... 1.59 

Ficha 250.... 44.90.52.. , 15.000,00... 1,599 

Mesmo órgão: 02.03.02 Fundo Municipal de Saúde 

Programa de Trabalho diferente: 

10.301.1033.2.019 Manut. das Ativid. da VIGSAN 

10.301.1033.2.022- Manutenção das Atividades da ESF 

Pode retirar da ficha 197 R$ 80.000,00 e suplementar/transpor para a ficha 249 
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TRANSFERÊNCIAS: são realocações de recursos orçamentários entreas 

categorias econômicas de despesas (GND), dentro do mesmo órgäo e do mesmo 

programa de trabalho. Ou seja, reprlorizações dos gastos a serem efetuados. 

Exemplo: Dotação orçamentária 
02.03.02 Fundo Municipal de Saúde 

10.302.1033.2.019 - Manutenção das Atividades da UPA .. 2.695.000,00 

Ficha 195.. 31.90.04. 920.000,00.1.59 

Ficha 196.... 31.90.04. 205.000,00,1,02 

Ficha 197... 33.90.30.. 100.000,00,1.12 

Ficha 198.. 33.90.30.. 840,000,00., 1,59 

Ficha 199... 33.90.30. 205.000,00.. 1,02 . 

Ficha 200 .. 33.90.30. 305.000,00,. 1.55 

Ficha 201... 33.90.39 230.000,00.. 1.59 
Ficha 202.. 33.90.39,. 15.000,00..1,02 

Ficha 203.,33.90.39. 50.000,00..1,55 

Ficha 20444.90.52,. 25.000,00.1.59 

Mesma GND, mesmo órgão e mesmo programa de trabalho: 

02.03.02 Fundo Municipal de Saúde 10,302.1033.2.019 Manutenção das 

Atividades da UPA 

Pode retirar orçamento da flcha 201 R$ 5Q.000,00 e suplementar/transferir para a 

ficha 198 

-Para contas abertas antes de 01 de janeiro de 2018: 

$72 Os saldos financeiros apurados em contas abertas antes de 1e de janei 

ro de 2018 para transferências regulares e automáticas do Fundo Nacional 

de Saúde aos fundos de saúde locais ficam dispensados do cumprimento do 

disposto no inciso I do caput do art. 28 da Lei Complementar n® 172, de 15 

de abril de 2020. 
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Nesse caso, o municipio fica dispensado de cumprir o objeto que originou o repasse do recurso 

financeiro para contas abertas antes de 01 de janeiro de 2018. 

Assim, no caso de já terem sido executados os repasses para entidades sem fins lucrativos, ou 

se não existir esse tipo de entidade no município, está permitida a livre aplicação em outras 

finalidades em ações e serviços públicos de saúde, ou seja, aqueles permitidos pela Lei 

Complementar 141/20123, 

Entretanto, alguns cuidados devem ser observados pelo gestor. 

Se o saldo em conta permanece, por conta de äpuração de alguma auditoria ainda em trâmite 

ou já da manifestação do Ministério da Saúde pela devolução dos recursos, pela hierarquia das 

normas juridicas, uma lei complementar se sobreponha ainstauração de um procedimento 

administrativo pela CGU, DENASUS, TCE, TCU, etc, em observáncia ao Principio da Precaug�o, 

recomenda-se ao gestor, no caso dessa conta em especlfico, junto à sua proçuradoria juridica, 

oficiar o órgão demandante do procedimento, da utilização do recurso, com fundamento e 

permissibilidade trazida pela. Lel Complementar ne197/2022 e comupicar ao Conselho 

Municipal de Saude. 

Permanecem as seguintes obrigações, conforme LCi72: 

I - inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na 

Programação Anual de Saúde e na respectiva lel orçamentária anual, com 

indicação da nova categorla economica a �eY vinculada; 

Il- ciência ao respectivo Conselho de Saúde. 

Do período de apuração dos saldos existentes 

Após a publicação da Portaria de parâmetros, mencionada no artigo segundo da LC 

197/22, alguns municlpios necessitarão de complementação financeira para repasse às 

http://www.planalto.gov.br/cvil_03/lels/lcp/lcp141.htm 
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entidades privadas sem fins lucrativos. Dessa forma, a União complementará os saldos 

apurados na data de publicação da Lei Complementar 197, ou seja, 07/12/22. 

Art. 49 Fica a União autorizada, no exercício de 2023, a transferir aos Estado, 

ao Distrito Federal e aos Municlpios a diferença entre os saldos 

financeiros apurados em contas abertas antes de 19 de janeiro de 2018 e o 

montante referido no caput do art. 29 desta Lei Complementar, observadas 

as disponibilidades previstas na lei orçamentária anual e seus créditos. 

Assim, é importante tecer as seguintes considerações: 

1- Os gestores que estiverem utilizando recursos das contas abertas, devem levar em 

consideração, que as instituições financeiras informarão ao Fundo Nacional de Saúde o 

saldo dessas contas na data de 07/12/2022. Portanto, essa será a ba_e de cálculo para 

repasse e/ou complemento, ainda que os recursos estejam comprometidos, e devem 

avaliar a pertinência da continuidade de utilização de tais recursos. 

2- Os valores transferidos pela Unjão serdo destinados somente para repasse às entidades 

privadas sem fins lucrativos 
3- O Fundo Nacional de Saúde dará ampla publicidade aos valores apurados. 

Contas abertas após 01.01.2018-çontas dos novos blocos 

Obrigatório o cumprimento dos reauisitos dispostos nos incisos do art. 22 da LC 
172/2020 as saber: 

I-cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos 

em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Unico 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; 
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Il-ciência ao respectivo Conselho de Saúde 

Exemplo 1:valor recebido de Emenda Parlamentar para compra de um veiculo: 

Comprou o veiculo e sobrou R$ 20.000,00-recurso poderá ser utlizado em ASPS de acordo com 

os art. 29 e30 da LC 141/2012. 

Exemplo 2: valor recebido de Emenda Parlamentar para incremento de PAB ou MAC: 

Recebeu Rs 200.000,00 e só utilizou R$ 100.000,00, Não foi cumprido o objeto do compromisso 

previamente estabelecido. Dessa forma o recurso terá que continugr sendo ytilizado conforme 

determinação do uso dos recursos estábelecidos pela regra de Emenda Parlamentar. 

.Devolução dos recursos não utilizados até 31,12,2023 

Conforme disposto no art. 39 da LC 197/2022 após o fim do novo prazo estabelecido os saldos 

remanescentes em contas criadas antes de 1 de janeiro de 2018 deverão ser devolvidos à 

União 

Art. 39 Após o prazo final estabelecido no art. 5? da Lei Complementar n9 172, de 15 de 

abril de 2020, os saldos remanescentes em contas criadas antes de 19 de janeiro de 2018 

deverão ser devolvidos à União. 

Devolução dos recursos do orçamento de guerra (crédito extraordinário) liberados na 

ação orçamentária 21Co 

Conforme disposto pelo art. 6 da LC 197/2022 a flexibilização n�ão se aplica, em nenhuma 

hipótese, aos saldos financeiros oriundos de créditos extraordinários abertos pela União - que 

são os recursos do orçamento de guerra para combate a Covid-19liberados no bojo da ação 

orçamentária 21C0). 

Art. 6 O disposto nesta Lei Complementar não se aplica, em nenhuma hipótese, aos 

saldos financeiros oriundos de créditos extraordinários abertos pela Uniäo nos termos 
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dos $5 2 e 39 do art. 167 da Constituição Federal, inclusive aqueles submetidos ao 

regime da Emenda Constitucional n9 106, de 7 de maio de 2020. 

Assim, podemos concluir: 

Durante a execução orçamentária ocorrerão as seguintes situações no orçamento do 

municipio: 

a) orçamentos que se "NÃO se perderam" ao longo dos anos: 

Nesse caso utilizar a transposição e/ou a transferência. A transposição e/ou a transferência só6 
vai acontecer se forem orcamentos que "NÃO se perderamao longo do anoe que está, na 

LOA do município, nesse ano de 2022 ou no ano de 2023. 

b orcamentos que se "perderam" ao longo dos anos. 

Em se tratando de recursos financeiros que não foram utilizados em exercícios anteriores 

orcamentos que se "perderam" ao longo dos anos) a orientação é abrir um crédito especial 

por superávit e no decreto que o municipio já está acostumado a fazer abertura de crédito 

especial por superávit, só acrescentar na justificativa de que trata-se de recurso conforme 

facultado pela LC 197/2022. 
Conforme Comunicado SICOM n 17/2020, a respeito da LC: 172/2020, a própria Lei 

Complementar ne 172/2020, já autoriza o procedimento, para abertura do crédito especial, não 

sendo necessário o envio a câmara municipal. No entanto recomenda-se dar conhecimento, 
do decreto aberto ao Poder Legislativo, 
A situação descrita na letra "b" é a que acreditamos ser a situação da maioria dos municipios. 

Confirmando isso, o que tem que ser feito é abrir o crédito especial por superávit, conforme 

orientação descrita acima. 

E, reafirmando, não é preciso enviar projeto de lei para a câmara municipal para abertura do 

crédito especial porque a própria LC 197/2022 já permite fazer isso ( e também conforme 

orientado/ratificado pelo Comunicado Sicom n9 17/2020 ). 

Importante sempre destacar: A transposição e a transferência de saldos financeiros de que 

trata a Lei Complementar serão destinadas exclusivamente à realização de ações e serviços 
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públicos de saúde, segundo os critérios disciplinados pelos 22 e 32 da Lei Complementar n9 

141/2012. 

E por último reforçamos os requisitos a serem observados quanto aos recursos financeiros 

transpostos ou transferidos, facultados pela LC 197/2022 

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; 

ciência ao respectivo Conselho de Saúde; 

dar ampla publicidade dos valores apurados e onde eles estarão/foram utiljzados; 

os municípios que realizarem a transposição ou a transferência de que trata a lei 

complementar deverão comprovar a execução no respectivo Relatório Anual de Gestão; 

- em caso de abertura de crédito adicional suplementar ou especial dar ciência à câmara 

municipal e 

- recomendamos a leitura do Comunicado Sicom n° 17/2020, 

Eo que nos cumpre informar. 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2022, 

Assessoria Técnica, Contábll e Juridica do COSEMS/MG 
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