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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) realiza desde março deste ano uma
série de pesquisas sobre como os Municípios têm enfrentado sanitária, administrativa e
socialmente a Pandemia da Covid-19. Nesse sentido, já foram publicados e colocados à
disposição da sociedade brasileira dois relatórios – etapas 1 e 2 – dessas coletas de dados,
ambas publicadas no nosso portal – www.cnm.org.br.

Nesta terceira e última fase da pesquisa nacional, o período analisado foi marcado
pela aprovação de uma série de medidas importantíssimas que configuraram auxílios de uso
livre e outros repasses específicos às Políticas de Assistência Social e Saúde. Daí a
importância de reconhecer quais recursos chegaram e como eles foram direcionados
localmente.

A CNM teve papel preponderante na articulação política junto ao governo federal e
ao Congresso Nacional para a liberação desses recursos financeiros e a aprovação de leis
complementares e leis orçamentárias que foram extremamente importantes neste momento
de pandemia de Covid-19 no Brasil.

Metodologia

Em razão das diversas medidas de repasses federais aos Municípios, a CNM
encaminhou aos gestores municipais cinco (5) macro perguntas para compreender quais e
como esses recursos foram alocados. Trata-se, portanto, de um estudo de cunho qualitativo,

exploratório e descritivo com auxílio da estatística descritiva para organização das respostas
(CRESWELL, 2010).

A atual consulta teve por objetivo alcançar os 5.568 Municípios brasileiros entre
agosto e outubro de 2020. A partir de questionário fechado, foram realizadas ligações
telefônicas aos Municípios abordando o chefe do Poder Executivo municipal ou o
responsável pelas secretarias afetas à coordenação local da pandemia. Até 16 de outubro, a
CNM contabiliza respostas concluídas em 81,9% das prefeituras (4.560) e 18,1% (1.008)
pendentes. O detalhamento da participação em cada Unidade da Federação pode ser
verificado na Tabela 1.
Tabela 1 – Respondentes por UF

Fonte: CNM – Elaboração própria.

Dos Municípios que se destacam no quantitativo de respostas, temos os localizados
em: Rio Grande do Sul (100%), Santa Catarina (99,7%), Paraná (99%), Minas Gerais e São
Paulo (97,5%), Mato Grosso do Sul (93,7%), Espírito Santo e Mato Grosso (93,6%) as
Unidades da Federação nas quais mais de 90% dos Municípios responderam à CNM. Por
outro lado, Roraima (20%), Amazonas (29%), Amapá (31,3%), Alagoas (34,3%), Maranhão
(41,9%) e Pará (43,1%) foram os Estados nos quais a CNM obteve menos de 50% de
respostas.

Resultados
Na primeira questão foi enumerado um conjunto de ações e repasses financeiros
para custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) para subsídio de Santas Casas e
Hospitais filantrópicos (Lei 13.995/2020), do envio de profissionais da Força Nacional do SUS,
da recepção de recursos para aquisição de veículos (transporte sanitário, ambulância),
remessa de EPIs (máscara, luva, avental) e testes rápidos para detecção da Covid-19. Sobre
recursos destinados à Assistência Social, perguntamos se os Municípios receberam recursos
para o enfrentamento da Covid-19. Finalmente, indagamos acerca do auxílio financeiro da
Lei Complementar 173/2020 para combate à Covid-19.
Gráfico 1 – Que apoio do governo federal o seu Município recebeu para controlar a
transmissão do novo Coronavírus?

Fonte: CNM – Elaboração própria.

Em termos dos recursos para custeio de ASPS, 4.236 Municípios afirmaram terem
recebido valores, 3.009 também indicam recepção de recursos de emendas parlamentares.
Sobre as emendas de custeio para a Saúde, os respondentes indicaram que a maioria foram
destinadas à Atenção Básica (2.385) e à Atenção de Média e Alta Complexidade (1.606). Vale
destacar que um mesmo Ente pode receber os dois tipos de emendas. Ainda sobre repasses
inerentes à Saúde, 672 Municípios indicam que foram objeto da Lei Federal 13.995/2020 que
repassou, mediante transferência aos fundos municipais, R$ 2 bilhões direcionados às Santas
Casas e aos Hospitais filantrópicos.

Dos recursos financeiros, destaca-se o auxílio da LC 173/2020, que, segundo a
pesquisa, tinha sido recebido por 4.061 Municípios. Este é um auxílio financeiro entregue
pela União aos Estados e aos Municípios. A medida teve o objetivo de mitigar as dificuldades
financeiras e financiar ações de enfrentamento da Covid-19. Foram R$ 3 bilhões a serem
aplicados nos Sistemas Único de Saúde e de Assistência Social e R$ 20 bilhões do auxílio
financeiro, de uso livre, somaram R$ 23 bilhões para os Municípios.

A respeito da recepção de Equipamentos de Proteção (EPI), 1.885 indicam terem
recebido esses materiais do governo federal e 2.663 indicaram recebimento de testes
rápidos. Vale lembrar que o primeiro, de uma série de lotes, com 500 mil testes rápidos
adquiridos1 pelo governo federal chegou no país em final de março. Os itens foram
distribuídos entre os 5.568 Municípios nos meses de abril e maio.

Em 562 respostas, os gestores indicaram o recebimento de equipamentos
permanentes (respiradores etc.) para estruturação dos serviços de saúde, 191 Municípios
indicam terem recebido veículos sanitários (seja por emenda parlamentar ou programa
específico) e 347 indicaram terem recebido a Força Nacional de Recursos Humanos do SUS.

1

Disponível em:
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/03/governo-federal-inicia-distribuicao-de500-mil-testes-rapidos-para-covid-19-na-proxima-semana.

Sobre os recursos da Assistência Social, de acordo com a análise de dados, observa-se
que 2.896 gestores indicaram ter recebido recursos provenientes da Assistência Social, uma
vez que estes possibilitam a oferta continuada das ações, dos serviços e dos programas
socioassistenciais, a fim de garantir proteção social e atendimento aos usuários/famílias em
situação de vulnerabilidade e risco social, na implementação de medidas para prevenir e
mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19. Importante
observar que a área de assistência social contou com repasse de recursos oriundo da MP
953/2020, que abriu crédito extraordinário na ordem de 2,550 bilhões para o Ministério da
Cidadania, o qual repassou este recurso para os Municípios por meio da Portaria MC
369/2020 (aquisição de EPI, alimentos e ações socioassistenciais) e Portaria MC 378/2020
(incremento temporário para execução de ações socioassistenciais). Outro repasse para
manutenção do Sistema Único de Assistência Social está vinculado à LC 173/2020.

Quando detalhamos as questões acerca do Município que aplicou os recursos
recebidos do governo federal para a Covid-19 na área da Saúde, as gestões responderam
como mostra o Gráfico 2.
Gráfico 2 – Custeio das Ações e dos Serviços de Saúde

Fonte: CNM – Elaboração própria.

Nessas questões, o Ente municipal poderia escolher mais de uma das opções
apresentadas. Dos 4.560 Municípios respondentes, 4.218 responderam que adquiriram EPIs,
4.113 indicaram a aquisição de materiais como álcool em gel e líquido, além de combustível
para veículos de saúde, 3.315 testes rápidos, 3.571 em campanhas educativas em saúde.
Apenas 49 Municípios do total de consultados não souberam especificar e/ou responder às
questões.

Sobre custeio de medicamentos, a CNM quis compreender se os gestores municipais
adquiriram medicamentos da Relação Municipal (Remume) e/ou medicamentos off label, ou
seja, que ainda não constam na Relação Nacional de Medicamentos (Rename). Nesse ponto,
2.453 gestores alegaram uso dos recursos federais para compra com base na Remune e 670
alegaram terem feito aquisições off label.

Quando perguntados em quais despesas foram direcionados os valores recebidos
para Saúde, obtivemos os seguintes dados organizados no Gráfico 3.
Gráfico 3 – Pagamentos de despesas em Saúde

Fonte: CNM – Elaboração própria.
Em 2.449 respostas, as gestões indicam ter direcionado os recursos para despesas
afetas a prestadores de serviços para enfrentamento da Covid-19. Em 2.254 respostas, foi

indicado o uso para folha de pagamento de pessoal e 1.365 para encargos da folha; para
pagamento de prestadores da Saúde, 1.870; para pagamento de cursos de capacitação
voltados à Covid-19, 1.288. Nessa consulta, 936 gestores indicaram ainda não terem
empregado os recursos para pagamento de despesas da Saúde no âmbito da pandemia.
A expansão e a qualificação dos serviços de Saúde não se resumiam apenas ao
custeio das ASPS. Foram necessários recursos financeiros para estruturar Serviços na Rede de
Atenção (RAS). Nesse sentido, a CNM perguntou sobre a aplicação dos repasses federais para
esse fim, como mostra a Gráfico 4.

Em 2.182 respostas, os gestores indicaram não terem realizado investimentos na RAS.
Esse dado conversa diretamente com o fato de a maioria dos Municípios do país ser de
pequeno porte e, consequentemente, não possuir estruturas de maior complexidade de
cuidado, como hospitais, que demandam aquisição de equipamentos e alto grau de
especialização técnico-assistencial.
Gráfico 4 – Investimento na Rede de Atenção à Saúde

Fonte: CNM – Elaboração própria.
Em 1.483 respostas, as gestões municipais indicaram a aquisição de equipamentos
permanentes associados ao cuidado em UTI ou leitos de enfermaria e afins. Já 662 indicaram
despesas no âmbito de reforma e 80 na construção de Unidades de Saúde. Sobre emprego

dos valores em reforma de unidade hospitalar, 450 gestores indicaram tal direcionamento e
45 indicaram emprego dos recursos na construção de nova unidade hospitalar.

Já em relação ao detalhamento das questões sobre como a área de Assistência Social
aplicou os recursos recebidos do governo federal para combate às consequências sociais da
Covid-19, as gestões responderam como mostram o Gráfico 5 (principalmente os recursos
oriundos da Portaria MC 369/2020 e da Portaria MC 378/2020) e o Gráfico 4 (Lei
Complementar 173/2020).

Gráfico 5 – Na área da Assistência Social: o seu Município aplicou os recursos recebidos do
governo federal para a Covid-19?

Fonte: CNM – Elaboração própria.
Nessas questões, o Ente municipal também poderia escolher mais de uma das opções
apresentadas. Sendo assim, dos 4.560 Municípios participantes desta 3ª fase da pesquisa,
destaca-se a aplicação dos recursos em 3 segmentos específicos, aquisição de EPI’S;

manutenção dos serviços e dos programas socioassistenciais (aquisição de insumos); e
campanhas de prevenção à Covid-19, além de medidas de segurança em saúde.
Dando continuidade à pesquisa, 2.781 gestores responderam utilizar o recurso para
aquisição de EPI´S – itens como máscaras, avental, luvas e álcool em gel 70%. Esse dado
aponta o maior indicativo de uso em relação à utilização dos recursos, visando à garantia de
proteção dos profissionais do Suas e usuários da política de assistência social. Contribuindo,
também, com as medidas de prevenção a fim de evitar o contato e a disseminação/contágio
do vírus. Oportuno indicar que a aquisição de EPI’S no âmbito do Suas se apresentava
somente em um nível de proteção social – a Especial; porém, com a Covid, essa prática se
tornou necessária também à Proteção Social Básica.
A manutenção dos serviços e dos programas socioassistenciais (aquisição de
insumos) também é uma das principais preocupações dos gestores municipais da política de
assistência social, de acordo com os 1.969 respondentes indagados. Isso se deve em função
da necessidade de uma estrutura prévia para executar ações de enfrentamento da Covid-19,
ou seja, o conjunto de serviços, programas e projetos socioassistenciais são os vetores para
enfrentamento das consequências sociais impostas pela pandemia, a aquisição de insumos
(custeio) para manter a capacidade de atendimento dos Municípios.
O terceiro item de despesa mais citado pelos munícipes é o uso dos recursos em
campanhas de prevenção à covid-19 e medidas de segurança em saúde, fomentando junto à
população usuária do Suas a necessidade de adoção de novas rotinas de cuidado em relação
a uma possível exposição/propagação do vírus. Fundamental compreender que essas
campanhas têm ligação com toda a manutenção da oferta de serviços, programas e projetos
do Suas, observando o elemento território, ou seja, territórios que apresentam indicadores
de vulnerabilidade e risco social, onde a população tem acesso limitado, ou nenhum, a
políticas públicas.
Outras indicações de uso do recurso devem ser observadas como complementares às
já citadas como principais, uma vez que se trata do combate à Covid-19 por meio do Sistema
Único de Assistência Social, então elementos como aquisição de material de consumo

(combustível, material de escritório), com 1.623 respostas, despesas de folha de pagamento
de pessoal e pagamentos de encargos da folha de pessoal, respectivamente com 1.103 e
695 respondentes, são parte estruturante do processo de adaptação das gestões municipais
à situação de pandemia.

Gráfico 6 – Em relação aos recursos da Lei Complementar 173/2020 para o Suas, o seu
Município aplicou em:

Fonte: CNM – elaboração própria.
No que diz respeito ao Auxílio Financeiro aportado por meio da Lei Complementar
173/2020, esse recurso pode ser destinado à execução de serviços, programas, projetos,
ações e benefícios socioassistenciais, considerando as normativas vigentes preconizadas pelo
Suas. Sendo assim, pode ser executada, por exemplo, como pagamento dos profissionais que
atuam na Assistência Social, aquisição de cestas básicas para atendimento das demandas por
Benefícios Eventuais, além de auxílio natalidade e funeral. Os Municípios, por sua vez,
podem arcar com despesas de custeio das ações socioassistenciais, tais como aquisição de

insumos para atendimento à população, como equipamentos de proteção individual (EPI),
ações de investimento/estruturação da rede socioassistencial, tais como adaptação de
espaços para atendimento à população – obedecendo às normas de segurança em saúde – e
aquisição de bens duráveis.
Os dados apontam um mesmo fluxo de execução dos recursos para 2 elementos,
aquisição de EPI’S, com 1.675 respostas, e aquisição de material de consumo, com 1.319
citações, que configuram como as maiores demandas dos Municípios nesse contexto de
pandemia. Seguido nesta questão pelo item manutenção dos serviços e programas
socioassistenciais, com 1.234 indicações, apontando uma perspectiva de diversificação do
uso do recurso.
O empenho dos recursos da LC 173/2020 na estrutura do Suas configura um
diferencial em relação aos recursos citados na questão 3. A possibilidade de aplicação em
Benefícios Eventuais – que atualmente são custeados apenas com recursos municipais, e em
alguns casos com recursos estaduais, por não haver prerrogativa legal para cofinanciamento
federal –apresenta 1.105 citações para custeio dos BE.
Outros elementos citados, como uso dos recursos em despesas de folha de
pagamento de pessoal e pagamento de encargos da folha de pessoal surgem, também, como
uma frequência. Cabe destacar a possibilidade de aquisição de testes rápidos para a Covid-19
com este recurso, sendo assim citado pelos gestores 529 vezes.
A pesquisa aponta também que 490 gestores não aplicaram os recursos da LC
173/202 na assistência social, elemento que merece especial atenção, uma vez que a lei é
clara quando cita a partilha dos recursos entre Suas e Sus.
Sobre o uso dos recursos da LC 173/2020 para o SUS, as respostas foram organizadas,
como mostra o Gráfico 7, abaixo.

Gráfico 7 – Recursos da Lei Complementar 173/2020 para o SUS

Fonte: CNM – Elaboração própria.
O maior indicativo de uso desses valores se deu na aquisição de EPI (máscaras,
avental, luvas), com 2.252 afirmativas. Logo em seguida, em 2.174 respostas, os gestores
indicaram o uso dos valores para materiais de consumo, como álcool em gel, combustível,
etc. Em 1.651 respostas, o repasse foi direcionado à compra de testes rápidos. As despesas
com profissionais da área da Saúde foram indicadas por 1.631 e em 1.077 houve indicação
do uso dos valores para pagamento de encargos com folha de pessoal. Das respostas, 243
indicaram no momento da consulta que ainda não tinham empregado os recursos SUS da LC
173/2020.

Por tratar-se de recursos livres em termos de nível de Atenção e categoria econômica
da despesa, a CNM perguntou se os recursos da LC 173 tinham sido empregados em
investimentos. Essa foi a opção para 503 respondentes, que aplicaram na reforma e na
manutenção de Unidade de Saúde, conclusão de obra afeta à Saúde em 141 respostas e
construção de obras novas em 81 respostas.

Considerações finais
Em março e agosto, a CNM mostrou os resultados das fases 1 e 2 da pesquisa. Em
ambas as fases foram contempladas questões da percepção do surgimento dos casos de
Covid-19 nos Municípios brasileiros. Emergiram, assim, respostas associadas à adoção de
medidas organizativas dos Serviços de Saúde, assim como outras no âmbito da
Administração Pública no sentido amplo. Já em março, mais de 1.900 cidades tinham
publicado ato administrativo reconhecendo, legalmente, o estado de calamidade ou
emergência em saúde pública local, possibilitando maior poder de resposta e agilidade aos
processos de aquisições e contratações. Ainda no mês de março, 2019 Municípios tinham
elaborado o plano de contingência, instrumento necessário para traçar nível de resposta,
estrutura, organização de serviços, bem como planejamento e definição das ações
coordenadas.

Em agosto, com o fim da segunda fase da pesquisa e a sistematização de 4.061
respostas de Municípios, constatou-se o avanço para uma maior gestão dos cenários de
enfrentamento: adoção do uso obrigatório das máscaras (94,2%) aquisição de EPI, adoção de
medidas restritivas de circulação/aglomeração de pessoas (96,5%), contratação de serviços
hospitalares para aumento de UTIs Adulta (63%) e distribuição de EPI (84%) para todos os
membros das equipes de Atenção Básica.

Para a terceira fase, pudemos sistematizar e ter uma análise muito detalhada das
ações que as atuais gestões adotaram ao longo deste período. Na conclusão desta etapa da
pesquisa, podemos ver como os recursos financeiros repassados nesta emergência sanitária
foram utilizados pelo poder local, quais suas aplicações e ações.

Nesse sentido, quanto aos recursos transferidos pelo governo federal, foram elencados em
ordem de importância: recursos para a Covid-19 (93%); Auxílio Financeiro da LC 173/2020
(88%); Emendas Parlamentares (66%); Recursos para a Assistência Social (63%); Testes
rápidos de Covid (58%); e o Incremento do Piso de Atenção Básica (52%). Cada um desses

recursos e auxílios foi fruto de uma longa negociação entre governo federal, Congresso
Nacional e Municípios representados pela CNM e foram fundamentais para a manutenção
das cidades e empenho em atender à população.

Os recursos transferidos exclusivamente para a área de Saúde mostraram-se
relacionados com as seguintes destinações: Aquisição de EPIs (92%), Aquisição de material
de consumo e sanitário (90%), Campanhas Educativas (78%), Aquisição de testes para
Covid-19 (72%) e aquisição de medicamentos do Rename (53%).

A pandemia se mostra, ao longo dos meses, bastante heterogênea. O uso dos
recursos financeiros repassados aos Municípios, nem tanto. Esta última fase da pesquisa
reforça a atenção e o rápido agir das prefeitas e dos prefeitos no enfrentamento da situação.

No que se refere à área da Assistência Social, em relação à aplicação dos recursos
recebidos do governo federal para as ações de enfrentamento da Covid-19, tanto os de
ordem da MP 953/2020, quanto os da LC 173/2020, a pesquisa apresenta citações
horizontais quando as despesas elencadas pelos gestores seguem uma linha lógica
correlacionada às demandas necessárias à manutenção da rede socioassistencial para
adaptação à Covid-19.

Em ordem de importância, os gestores indicaram aquisição de

EPI´S (60%),

manutenção dos serviços e dos programas socioassistenciais (43%), campanhas de
prevenção à covid-19 e medidas de segurança em saúde (39%), além da importância da
oferta dos Benefícios Eventuais (24%). Cada citação corrobora as reais necessidades para se
organizar um cenário mínimo de enfrentamento das consequências sociais da Covid-19,
preparar equipe profissional, garantindo segurança aos trabalhadores e aos usuários, manter
a oferta regular dos serviços socioassistenciais, garantindo aos usuários do Suas Segurança
de Acolhida e Convívio, respeitando as normas de saúde e, principalmente, fomentando uma
cultura de cuidado e prevenção, realizando as intervenções necessárias, como campanhas.

A partir desses resultados obtidos pela Confederação Nacional de Municípios (CNM),
com a participação de milhares de Municípios do Brasil, colocamos à disposição da sociedade
um panorama abrangente do que aconteceu em nosso país neste momento de pandemia. A
Entidade tem a certeza de que esta análise de como foram utilizados os recursos financeiros
repassados aos Entes subnacionais, adicionados os dois outros relatórios da pesquisa da fase
I e II, serve de base para inúmeros trabalhos e compreensão das ações dos atuais gestores.
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