PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS - MG
Rua: Ataliba Pereira, nº 99 - Centro
CEP: 39230-000
E-mail: orcamento@buenopolis.mg.gov.br
DATA BASE: 31/12/2020

ATUALIZADO EM 12 DE MAIO DE 2021
EXERCÍCIO 2020

SAÚDE
Portaria
480

774

1857

1666

1666

1666

2222

Finalidade
Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a
ser disponibilizado aos estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde
para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19.
Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de
Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID 19.
Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito
Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19,
considerando as escolas públicas da rede básica de ensino.
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.
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.
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.
Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à
Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o
enfretamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
decorrente da pandemia do coronavírus.

Data

Valor

30/03/2020

R$

29.985,42

13/04/2020

R$

155.099,84

05/08/2020

R$

28.880,00

10/08/2020

R$

100.000,00

14/08/2020

R$

200.000,33

17/08/2020

R$

640.763,67

24/09/2020

R$

180,00

2222

2358

2405

2222

2516

1797

1797

Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à
Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o
enfretamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
decorrente da pandemia do coronavírus.
Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução
de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19.
Institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário,
aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da
Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid19.
Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à
Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o
enfretamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
decorrente da pandemia do coronavírus.
Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de custeio para a aquisição de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no
âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia
da COVID-19.

Credencia temporariamente Municípios a receberem incentivos financeiros referentes
aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter
excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de
importância nacional e internacional decorrente do coronavírus.

Credencia temporariamente Municípios a receberem incentivos financeiros referentes
aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter
excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de
importância nacional e internacional decorrente do coronavírus.

24/09/2020

R$

9.600,00

24/09/2020

R$

24.000,00

24/09/2020

R$

26.560,00

29/09/2020

R$

7.280,00

30/09/2020

R$

31.990,77

23/11/2020

R$

60.000,00

23/11/2020

R$

60.000,00

2994

3008

1797

3389

Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para
atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial
sistêmica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no
contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
decorrente da pandemia do novo coronavírus
Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de
custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à
assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada,
para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições
adequadas para a mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da
pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de
fevereiro de 2020.

Credencia temporariamente Municípios a receberem incentivos financeiros referentes
aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter
excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de
importância nacional e internacional decorrente do coronavírus.
Habilita estado, município e o Distrito Federal a receber incentivo financeiro federal
de capital para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica
na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do
Coronavírus (Covid19).
Total

23/11/2020

R$

19.000,00

23/11/2020

R$

7.724,00

02/12/2020

R$

60.000,00

22/12/2020

R$

13.900,00

R$

1.474.964,03

DATA BASE: 30/04/2021

ATUALIZADO EM 12 DE MAIO DE 2021
SAÚDE

Portaria
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Finalidade

Data

Valor

3874

Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio
aos Municípios que receberam recursos, na competência financeira novembro do
ano de 2020, para custeio dos Centros Comunitários de Referência para
Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.444, de 29 de maio
de 2020, e dos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, de que
trata a Portaria GM/MS nº 1.445, de 29 de maio de 2020.

08/01/2021

R$

60.000,00

650

Credencia, excepcionalmente, como Centros os estabelecimentos de saúde que no
ano de 2020 foram credenciados temporariamente ou solicitaram credenciamento
como Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19, de que
trata a Portaria GM/MS nº 1.444, de 29 de maio de 2020, e como Centros de
Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº
1.445, de 29 de maio de 2020, com informações registradas no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde na competência fevereiro de 2021, e
concede incentivo financeiro federal, para custeio destes Centros, a ser transferido
em parcela única.

15/04/2021

R$

180.000,00

Total

R$

240.000,00

TOTAL DA RECEITA - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19

R$

1.714.964,03

