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Saúde 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

 
Resolução SS - 41, de 27-3-2020 

 
Estabelece a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, a serem 
destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid 19 e dá providências correlatas. 
 
O Secretário da Saúde, considerando: 
- O Decreto 64.881, de 22-03-2020, que decreta a quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia da 
Covid 19 (Novo Coronavírus) e dá providencias complementares. 
- O Decreto 64.864, de 16-03-2020, que dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e 
emergencial,  de prevenção de contágio pela Covid-19 (Novo Coronavírus) e dá providencias correlatas, 
- A Deliberação 1, de 17-03-2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3º, do Decreto 
64.864, de 16-03-2020;  
- Resolução SS 28, de 17-03-2020, que estabelece as diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de 
saúde no âmbito do Estado de São Paulo para o enfrentamento da pandemia doa Covid 19, (Doença causada pelo 
Novo Coronavírus) e dá providencias, resolve: 
 
Artigo 1º - Fica estabelecido recursos no montante de R$ 311.340.804,00 a serem repassados do Fundo Estadual de 
Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, de forma direta e regular, nos moldes determinados no Decreto  stadual 
53019 de 20-05-2008, emergencialmente, para auxílio ao enfrentamento da epidemia por Covid-19; conforme descrito 
no Anexo I, que  integra a presente resolução; 
Parágrafo Único: O critério para a definição do valor a ser repassado, por Município, foi baseado no PAB Estadual 
(Piso de Atenção Básica Estadual) e nas dimensões demográficas dosMunicípios, considerando que aqueles com 
maior população necessitarão de maior apoio financeiro, conforme descrito no Anexo II;  
 
Artigo 2º - Os valores a serem transferidos, para os Municípios do Estado, serão destinados a custeio para as ações 
de  saúde no enfrentamento do Coronavírus – Covid 19. 
Paragrafo 1º - Recomenda-se aos Municípios destinarem parte dos recursos à organização de um ou mais pontos de 
atenção de referência para o atendimento a pacientes com suspeita de infecção pelo Coronavírus, em 
estabelecimento de saúde de sua rede assistencial ambulatorial. 
Parágrafo 2º - Recomenda-se aos municípios de maior densidade populacional e/ou que concentrem populações 
vulneráveis a destinarem parte dos recursos estabelecidos nesta resolução para a organização de uma linha de 
atenção para o atendimento a pacientes com suspeita de infecção pelo Coronavírus, definindo os pontos de atenção 
de referencia, que poderá  contemplar estratégias, como por exemplo: leitos de hospital de campanha; 
 
Artigo 3º - Caberá ao Gestor Municipal apresentar o Relatório de Gestão Anual ao respectivo Departamento Regional 
de Saúde, contemplando as ações realizadas no enfrentamento à Epidemia do Coronavírus, para efeito de prestação 
de contas, com destaque.  
 
Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


