
 

 

 

NÚMERO DA 
PORTARIA VALOR

DATA DO 
PAGAMENTO AÇÃO/PROGRAMA DESTINAÇÃO

Portaria MS nº 
1.393/2020

R$ 397.861,59 25/05/2020

Auxílio financeiro emergencial às santas
casas e aos hospitais filantrópicos sem fins
lucrativos, que participam de forma
complementar do Sistema Único de Saúde
(SUS), no exercício de 2020, com o objetivo
de permitir-lhes atuar de forma
coordenada no controle do avanço da
pandemia da Covid-19.

Aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para o 
atendimento adequado à população, na aquisição de equipamentos e na realização de 

pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos de terapia 
intensiva, bem como no respaldo ao aumento de gastos que as entidades terão com a 
definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentar a Pandemia da Covid-

19 e, ainda, com a contratação e o pagamento dos profissionais de
saúde necessários para atender à demanda adicional.

Portaria MS nº 
1.448/2020

R$ 2.630.414,35 03/06/2020

Segunda parcela do auxílio financeiro
emergencial às santas casas e aos hospitais
filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos
da Lei nº 13.995, de 5 de maio de 2020, e do
art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21 de
maio de 2020.

Aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para o 
atendimento adequado à população, na aquisição de equipamentos e na realização de 

pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos de terapia 
intensiva, bem como no respaldo ao aumento de gastos que as entidades terão com a 
definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentar a Pandemia da Covid-

19 e, ainda, com a contratação e o pagamento dos profissionais de
saúde necessários para atender à demanda adicional.

Recursos Financeiros das Portarias mais Rendimentos

Valor total das Portarias                                                 R$ 3.028.275,94
Móveis e Utensílios 32.951,01              Rendimento da Aplicação financeira                                 R$ 10.242,88

241.428,92            Total Geral                                                                  R$ 3.038.518,82

Material de Consumo 726.684,86            
81.115,82              

1.953.362,03        
Despesas bancárias 2.976,18                 

3.038.518,82        

RECURSOS FINANCEIROS FEDERAIS RECEBIDOS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19
CNES - 2206064 - CNPJ -  01.816.967/0001-09 - HOSPITL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

MUNICÍPIO: PARÁ DE MINAS

TOTAL

Utilização dos Recursos Financeiros oriundos das 
portarias 1.393 e 1.448

Total das Despesas

Equipamentos

Outros Custeio

Serviços Terceiros ( Pagamentos de 
Médicos)


