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Saúde 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

Resolução SS -109, de 21-07-2021. 
 

Estabelece a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde do 
Município de ITU, originários da Portaria GM/MS nº 418 de 17.03.2021, que autorizou 10 leitos de UTI AD 
COVID para a Santa Casa de Misericórdia de Itú, a partir da competência março/2021 e dá providencias 
correlatas. 
 
O Secretário da Saúde, considerando: 
\> A Portaria GM/MS nº 418 de 17.03.2021 que autoriza leitos de UTI AD COVID para estabelecimentos listados 
no Anexo da referida portaria; 
\> Considerando que consta na relação de estabelecimentos contemplados a Autorização de 10 Leitos de UTI 
AD COVID para a Santa Casa de Misericórdia de Itú, CNES nº 2092298, totalizando o custeio mensal federal no 
valor de R$ 480.000,00;  
\> Considerando que a referida Instituição se encontra sob a gestão Municipal, cabendo ao Ministério da Saúde 
efetuar o repasse do valor mensal, em pauta, a partir da competência março/2021, ao Fundo Municipal de Saúde 
de Itú, 
\> Considerando que o Ministério da Saúde, por um lapso, depositou, através da Ordem bancária nº 804444 de 
24.03.2021, o valor correspondente a esta Autorização, de R$ 480.000,00, competência março/2021, no fundo 
Estadual de Saúde;  
\> Considerando a solicitação do MS/DRAC, em meio eletrônico, datada de 13.07.2021, onde relata o ocorrido e 
indica que a SES/SP efetue a transferência do recurso financeiro no valor em pauta para o fundo municipal de 
saúde do município de Itu,  
\> Considerando o Decreto Estadual nº 5319 de 20.05.2008 que regulamenta a transferência de recursos 
financeiros, de forma direta e regular, do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, com 
base em seu Artigo 3º;  
\> Considerando o Parágrafo 1ª do Artigo 1º da Resolução SS nº 55 de 21.05.2008, que estabelece as condições 
para efetivar a modalidade de transferência voluntária de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para  
os Fundos Municipais de Saúde, conforme Decreto 5319, 
\> Considerando que os 10 leitos de UTI AD COVID autorizados, compõe a rede assistencial voltada para o 
enfrentamento à pandemia pelo Coronavírus em nosso Estado. 
Resolve: 
 
Artigo 1º - Fica estabelecido recursos no montante de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), a serem 
repassados do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Itu, de forma direta 
e regular, nos moldes determinados no Decreto Estadual 53019 de 20.05.2008, em parcela única, para o custeio 
e 10 leitos de UTI AD COVID da Santa Casa de Misericórdia de Itu, autorizados pela portaria 418 de 17.03.2021, 
relativos a competência março/2021.  
Parágrafo Único: O valor acima foi repassado erroneamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde, justificando o presente repasse ao Fundo Municipal de Saúde de Itu. 
 
Artigo 2º - Caberá ao Gestor Municipal apresentar a prestação de contas através do repasse à Santa Casa de 
Misericórdiade Itu, para o custeio dos 10 leitos de UTI COVID 19, cuja produção deverá ser registrada nos 
sistemas nacionais (SIH/SUS). 
 
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 


