
DESPESAS 
RECURSO A Com 

WMO 
Evirtaiiii11114 

Ceara 
Governo Municipal de Limoeiro do Norte 
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte 

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTARIA 

DOC. CX  : N°  10110005 
SUBEMPENHO 10110008 

CREDOR: ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 

EMPENHO 	 :01100100 
C.P.F./C.N.P.J. 	:27.853.411/0001-86 
DATA DO PAGAMENTO :10/11/2020 
ÓRGÃO 	 :10-Sec. Mun. As. Social, Pol.Mul. Crian. A 
UNID. ORÇAMENTARIA:04-Fundo Municipal de Assistencia Social 
CLASSIFICAÇÃO 	:10 01. 08 244 0810 2.054 3.3.90.39.00 
Fonte 	• PSE MAC 	Ti 111002 V1 	 7  000,00 

VALOR PAGO 	 R$ 7.000,00 

	

HISTÓRICO: Prestação los Serviços 	de 	Gerenciamento dos serviços especializados na 
formaçao de equines de referencia, acompanhando as etapas de atendimento aos 
serviços de assistincia 	social, 	conforme as demandas do ministirio do 
Desenvolvimento social e Agririo (mDsA) - manutençio da Proteção social 
Especial PSE MAC CREAS1  custeadas com recursos repassados pelo FNAS mo 
Programa de Trabalho 08.141.5031.21a - Enfrentamento da Emergencia de saúde 

	

Pública de importincia 	internacional Decorrente do coronavirus, 	conforme 

	

Portaria conjunta N° 1 	de 02 de Abril 	de 2020 e Resolução N° 12/2020 do 
conselho municipal de Assistincia social deste municipio. Complementação da 
NEE N° 01090009. 



ZILENE RODRI 
EMPENHADOR M 

UIMARÃES 
108090 

PrefeOuracie 

LIIMOEIRO 
DO NeIRTE 

NOTA DE EMPENHO 01100100 
Ceara 
Governo municipal de Limoeiro do Norte 	 Data: 01/10/2020 
Fundo Municipal de Assistencia Social 
Exercido de 2020 	 modalidade: estimativo 	la. via 

INTERESSADO 

credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITA() JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

unidade orçamentária 	10 01. 	Fundo Municipal de Assistencia Social 
Func.programatica 08 244 0810 2.054 Bloco de Financiamento da Proteção Socia 

1 Especial 
Categoria econ8mica.... 3.3.90.39.00 outros serv, de terc. pessoa juridica 
Fonte de recurso 	 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS 

Origem dos recursos.... Despesa fixada 

Processo de compra 	 não aplicável 

DEMONSTRATIVO 	DA 	DOTAÇÃO - em RS 

	

Saldo anterior 	valor empenhado 	Saldo disponivel 

	

37.000,00 	 7.000,00 	 30.000,00 

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, 
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO. 

Histórico..: valor que se empenha para fazer face as despesas 
com Prestação dos Serviços de Gerenciamento dos 
serviços especializados na formação de equipes de 
referencia, acompanhando as etapas de atendimento 
aos serviçosde assistência social, conforme as 
demandas do ministério do Desenvolvimento social e 
Agrdrio (mDsA) - manutenção da Proteção social 
Especial PSE MAC CREAS, 	custeadas com recursos 
repassados pelo FNAS 	no 	Programa de Trabalho 
08.244.5031.210 - Enfrentamento da Emergência de 
saude Pública de 	importância 	Internacional 
Decorrente do Coronavirus,.conforme 	Portaria 
conjunta N° 1 de 02 de Abrl de 2020 e Resolução 
N° 32/2020 do Conselho municipal de Assistência 
Social deste municipio. complementacdo da NEE N°  
01090009. 

Item 	Quantidade unid. Código Especificação da despesa 
	

valor unitário 	valor total (0) 

001 	1,0000 UNIDAD 013026 REPASSE DE PARCELA PARA COBERTURA DE DESPESA COM 
CONT 	DE GESTÃO 1.000,00 	1.000,00 

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
GESTOR DA SEMAS 



o Norte, 01 de outubro 	de 2020. 
utorizo 

MARIA A 	AN DE HOLANDA LUCENA 
GESTOR DA SEMAS 

P,e'erwrack 

IMMOE1R0 
N RTE 

O• 1.• ••• 

NOTA DE EMPENHO 01100100 
ceara 	 Folha: 2 
Governo municipal de Limoeiro do Norte 	 Data: 01/10/2020 
Fundo municipal de Assistencia social 
Exercicio de 2020 	 modalidade: estimativo 	la. via 



Limoei 	do Norte, 10 de Novembro de 2020. 
Autorizo 

MARIA ARIvAN DE HOLANDA LUCENA 
SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL 

ZILENE RODR 
EMPENHAD 8090 

NOTA DE SUBEMPENHO 10110008 
Ceara 
Governo Muni ci l de Limoeiro do Norte 	 DATA: 10/11/2020 
Fundo Municipa lde Assistencia Social 
Exercicio de 2020 	 Doc.Caixa: 10110005 	la. via 

EMPENHO 	ORIGINAL 

NOTA DE EMPENHO... 01100100 
DATA DO EmPENHO... 01/10/2020 

VALOR 	 R$ 7.000,00 
MODALIDADE 	 estimativo 

Credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITA() JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

UNIDADE ORÇAMENTARIA 	 10 01. 
FUNC.PROGRAMATICA 08 244 0810 2.054 

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 
FONTE DE RECURSO 	 1311000000 

Fundo Municipal de Assistencia Social 
Bloco de Financiamento da Proteção Socia 

1 Especial 
Outros serv, de terc. pessoa juridica 
Transferência de Recurso do FNAS 

DEMONSTRATIVO 	DA 	DOTAÇÃO - em R$ 

	

SALDO ANTERIOR 	VALOR SUBEMPENHADO 	SALDO DISPONÍVEL 

	

7.000,00 	 7.000,00 	 0,00 

ESPECIFICAÇÃO: 

Pagamento da NEE 01100100 emitida em 01/10/2020 
Prestação dos Seryiços 	de 	Gerenciamentq 	dos 
serviços especializados na formação de equipes de 
referencia, acompanhando as etapas de atendimento 
aos serviços de assistência social 	conforme as 
demandas do Ministério do Desenvolvimento social e 
Agra* (MDSA) - Manutenção da Proteção Social 
Especial PSE MAC CREAS, custeadas com recursos 
repassados pelo FNAS 	no 	Programa de Trabalho 
08.244.5031.21C0 - Enfrentamento da Emergêncja de 
sailde Pública de 	importancia 	internacion41 
Decorrente do Coronavirus, 	conforme 	Portaria 
Conlunta N°  1 de 02 de Abril de 2020 e Résoluç4o 
N° 32[2020 do cpn§elho municipal de Assistência 
Social deste Municipio. Complementação da NEE N°  
01090009. 

VALOR SUBEMPENHADO (R$) 

7.000,00 



Predrura d 

;MC)EIRO 
DO NARTE 

NOTA DE PAGAMENTO 
Ceara 
Governo Municipal de Limoeiro do Norte 
Fundo municipa de Assistencia social la. via 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

(511GA0 	  10 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 	 10 01. 
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0810 2,054 

CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 
FONTE DE RECURSO 	 1311000000 

Sec. Mun. AS. Social, Pol.Mul. Crian. A 
Fundo Municipal de Assistencia Social 
Bloco de Financiamento da Proteção Socia 
1 Especial 
Outros serv, de terc. pessoa juridica 
Transferência de Recurso do FNAS 

DADOS 	DO 	EMPENHO 
NOTA DE EMPENHO N °  01100100 	VALOR DO EMPENHO, 	R$ 1.000,00 	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicivel - 
DATA DO EMPENHO„. 01/10/2020 	MODALIDADE— 	estimativo 

SALDO ANTERIOR.... R$ 7.000,00 	VALOR PAGO 	 RS 7.000,00 	SALDO DO EMPENHO.. RS 0,00 

DATA 	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
Hmnio 	30100239  

Atestamos o recebimento 
dos produtos / serviços 

LIQUIDAÇÃO 

	

VALOR DA NF 	PAGAMENTO MUM. 	NOTA FISCAL 

	

7.000,00 	1.000,00 

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 

PAGUE-SE a importância 
constante na presente nota 

  

   

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL 

DOCUMENTO 	DE 	CAIXA 	N°  10110005, de 10/11/2020 

BANCO/FONTE 	 CHEVREF 	VALOR 

BB 	 46.621-3 (LIMOEIRO DBLRAC FNAS) 111002 	1.000,00 

J2 	,r.11  - 
MARIA JI

$
SE DA COSTA FREITAS 

TESOUREIRA 

Identificação do credor: 

Credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITA() JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 



...e 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100239 
Ceara 
Governo municipal de Limoeiro do Norte 	 DATA: 30/10/2020 
Fundo municipal de Assistencia Social 
Exercido de 2020 	 la. via 

EMPENHO 	ORIGINAL 

NOTA DE EMPENHO... 01100100 
DATA DO EMPENHO... 01/10/2020 

VALOR 	 R$ 7.000,00 
MODALIDADE 	 estimativo 

Credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITA() JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

UNIDADE ORÇAMENTARIA 	 10 01. 	Fundo municipal de Assistencia Social 
FUNC.PROGRAMATICA 08 244 0810 2.054 Bloco de Financiamento da Proteção Socia 

1 Especial 
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoauridica 
FONTE DE RECURSO 	 1311000000 Transferência de Recurso do Fl AS 

DISCRIMINAÇÃO 	DE 

quantidade unidade especificação 
1,0000 UNIDAD REPASSE DE PARCELA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATO DE 

GESTÃO 

ITENS 

valor unitário 

1,000,00 

valor total 

1,000,00 

DADOS 	DA 	LIQUIDAÇÃO 

VALOR LIQUIDADO: 7.000,00 

Limoeiro do Norte, 30 d 1  utubro 	de 2020. 

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 



Prefeittnrie 

143V“,f1 

Ceara 
Governo municipal de Limoeiro do Norte 
Prefeitura municipal de Limoeiro do Norte 

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTARIA 

DOC. CX  : N°  10110005 
SUBEMPENHO 10110007 

CREDOR: ASSOCIAÇA0 PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 

EMPENHO 	 :01090009 
C.P.F./C.N.P.J. 	:27.853.411/0001-86 
DATA DO PAGAMENTO :10/11/2020 
6RGA0 	 :10—sec. mun. As. social, Pol.mul. crian. A 

UNID. ORÇAMENTARIA:04—Fundo Municipal de Assistencia Social 
CLASSIFICAÇÃO 	:10 01. 08 244 0810 2.054 3.3.90.39.00 
Fonte 	• PSE MAC 	Ti 111002 vl 	 3  000,00 

VALOR PAGO 	 R$ 3.000,00 

HISTÓRICO: Prestação dos Serviços 	de 	Gerenciamento dos serviços especializados na 
form4ao de equipes de referenda, acompanhando as etapas de atendimento aos 
serviços qe assistência 	social, 	conforme as demandas do ministerio .do 
Desenvolvimento social e Apririo (DSA) - manutenção da Proteção social 
Especial PSE MAC CREAS I  custeadas com recursos repassados pelo FNAS no 

Programa de Trabalho 08.244.5031.210 - Enfrentamento da Emerpencia de saide 
PUblica de imporancia 	internacional Decorrente do coronavirus, conforme 
Portaria Conjunta m° 1 de 02 de Abril de 20/0 e Resolução N °  32/2020 do 
conselho municipal de Assistincia Social deste municipio. Complementaçio da 
NEE N ° 30010013 de 30/01/20/0, 



ESPECIFICAÇÃO: 

Pagamento da NEE 01090009 emitida em 01/09/2020 
Prestação dos Seryiços 	de 	Gerenclamentç 	dos 
serviços especializados na formação de equipes de 
referencia, acompanhando as etapas de atendimento 
aos serviços de assistência social, conforme as 
demandas do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrdrio (MDSA) - Manutenção da Proteção Social 
Especial PSE MAC CREAS, custeadas com recursos 
repassados pelo FNAS 	no 	Programa de Trabalho 
08.244.5031.21C0 - Enfrentamento da Emergência de 
saCide Pública de 	importancia 	internacional 
Decorrente do Coronavirus, 	conforme 	Portaria 
Conjunta N° 1 de 02 de Abril de 2020 e Resolução 
N° 32/2020 do conselho municipal 	de Assistência 
Social deste Municipio. Complementação da NEE N° 
30070013 de 30/07/2020. 

VALOR SUBEMPENHADO (R$) 

3.000,00 

Limoeiro do Norte, 10 de Novembro de 2020. 
Autorizo 

zILENE RODE 
EMPENHADOR 

MARAES 
08090 

MARIA ARIvAN DE HOLANDA LuCENA 
SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL 

NOTA DE SUBEMPENHO 10110007 
Ceara 
Governo Muni ci rl de Limoeiro do Norte 	 DATA: 10/11/2020 
Fundo Municipa de Assistencia Social 
Exercicio de 2020 	 Doc.Caixa: 10110005 	la. via 

EMPENHO 	ORIGINAL 

NOTA DE EMPENHO... 01090009 
DATA DO EMPENHO... 01/09/2020 

VALOR 	 R$ 25.000,00 
MODALIDADE 	 estimativo 

Credor.... ASSOCIIÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAP TAO JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

UNIDADE ORÇAMENTARIA 	 10 01. 
FUNC.PROGRAMATICA 08 244 0810 2.054 

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 
FONTE DE RECURSO 	 1311000000 

Fundo Municipal de Assistencia Social 
Bloco de Financiamento da Proteção Soda 

1 Especial 
Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
Transferencia de Recurso do FNAS 

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - emR$ 

	

SALDO ANTERIOR 	VALOR SUBEMPENHADO 

	

3.000,00 	 3.000,00 
SALDO DISPONfVEL 

0,00 



BANCO/FONTE 	 CHEQREF 
BB...... ..... ......48.621-3 (LIMOEIRO DBLMAC FNAS) 	111002 

VALOR 
3.000,00 

—JI  
MARIA JOSE 
TESOUREIRA 

A COSTA FREITAS 

NOTA DE PAGAMENTO 
Ceara 
Governo municipal de Limoeiro do Norte 
Fundo municipal de Assistencia Social la. via 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

ÓRGÃO 	  10 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 	 10 01. 
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0810 2.054 

CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 
FONTE DE RECURSO 	 1311000000 

Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A 
Fundy municipalde Assistencia Social 
Bloco de Financiamento da Proteção Socia 
1 Especial 
Outros serv de terc. pessoa juridica 
Transferência de Recurso do FNAS 

DADOS 	DO 	EMPENHO 
NOTA DE EMPENHO N°  01090009 	VALOR DO EMPENHO 	RS 25.000,00 	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicivel - 
DATA DO EMPENHO... 01/09/2020 	MODALIDADE 	 estimativo 

SALDO ANTERIOR..„ RI 3.000,00 	VALOR PAGO ,,,,,, 	 RI 3.000,00 	SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 

DATA 	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
man 	30100138 

Atestamos o recebimento 
dos produtos / serviços 

LIQUIDAÇÃO 

	

VALOR DA NF 	PAGAMENTO ATUAL 	NOTA FISCAL 

	

3.000,00 	3.000,00 

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 

PAGUE-SE a importância 
constante na presente nota 

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL 

DOCUMENTO 	DE 	CAIXA 	N°  10110005, de 10/11/2020 

Identificação do credor: 

Credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITA() JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 



Preeiture 10  

L9MOEIRO 
RIOIRTafell4 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100238 
Ceará 
Governo Municipal de Limoeiro do Norte 	 DATA: 30/10/2020 
Fundo Municipal de Assistencia Social 
Exercicio de 2020 	 la. via 

EMPENHO 	ORIGINAL 

NOTA DE EMPENHO... 01090009 
DATA DO EMPENHO... 01/09/2020 

VALOR 	 R$ 25.000,00 
MODALIDADE 	 estimativo 

Credor.... ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO 7AGUARIBE 
Endereço.. RUA CAPITA() JOÃO EDUARDO 2179 JOSE SIMOES- 

Limoeiro do Norte-CE 62930-000 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

UNIDADE ORÇAMENTARIA 	10 01. 	Fundo Municipal de Assistencia Social 
FUNC.PROGRAMATICA 08 244 0810 2.054 Bloco de Financiamento da Proteção Socia 

1 Especial 
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv, de terc. pessoaiiridica 
FONTE DE RECURSO 	 1311000000 Transferência de Recurso do FI AS 

DISCRIMINAÇÃO 	DE 

quantidade unidade especificação 
1,0000 

	

	IDAD REPASSE DE PARCELA PARA COBERTURA DE DESPESA CON CONTRATO DE 
GESTÃO 

ITENS 

valor unitário 

3,000,00 

valor total 

3.000,00 

DADOS 	DA 	LIQUIDAÇÃO 

VALOR LIQUIDADO: 3.000,00 

Limoeiro do Norte, 

 

e Outubro 	de 2020. 
I II 

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 



Banco 

Agência (sem DV) 

Conta corrente (com 
DV) 

CNPJ 

Nome favorecido 

Finalidade 

Número documento 

Valor 

Data transferência 

- CNPJ diferente 

Autenticação S1SBB E7F2FFE9FDFE2826 

750 LIMOEIRO DO NORTE 

21523 

27.853.411/0001-86 

ASSOCIACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VA 

CREDITO EM CONTA 

111.002 

10.000,00 

10/11/2020 

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

G337100955524187010 
10/11/2020 09:58:36 

DOC ou TED Eletrônico 

Debitado 

Agência 	 2253-5 

Conta corrente 	48621-3 LIMOEIRO DBL MAC FNAS 

Creditado 

Assinada por JB531924 MARIA ARIVAN LUCENA 
JB530731 ANTONIO JERRIVAN FILHO 

10/11/2020 09:57:44 
10/11/2020 09:58:36 

Transação efetuada com sucesso. 

Transação efetuada com sucesso por JB530731 ANTONIO JERRIVAN FILHO. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 03/04/2020 I Edicao: 651Sectio: liPAgina: 25 

órgão: Ministerio da Cidadania/Secretaria Especial do 
Desenvolvimento SociaVSecretana Nacional de Assistencia Social 

PORTARIA CONJUNTA N°1, DE 2 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe acerca da utilização de recursos do Cofinanciamento 
Federal no atendimento às demandas emergenclais de 
enfrentamento ao Coronavirus (Covid-19) no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social. 

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e o SECRETARIO DE GESTÃO DE FUNDOS E 
TRANSFERENCIAS, do Ministério da Cidadania, no uso de suas atribuiçiiese com fundamento no Decreto no 9.674, de 2 de Janeiro de 2019, e na Portaria no 11S. de 20 de margo de 2017, do Ministério do DesenvoLvimento Social. e Agrário, resolvem: 

Art 1° Aprovar, na forma do Anexo, a Nota Técnica Conjunta n
°1/2020 com orientações acerca 

da utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento As demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavirus (Covid49). no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Art. 
2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

MARIANA DE SOUSA MACHADO.NERIS 
Secret:Ma Nacional de Assistência Social 

AYRTON GAUCIANI MARTINELLO 
Secretario de Gestic' de Fundos e Transferênclas 

NOTA TÊCNICA CONJUNTA SNAS/SGFT N°1/2020 

ASSUNTO: Utilização dos recursos do cofinanciamento federal no atendimento as demandas 

Social (SUAS/ 
emergenciais de enfrentamento ao coronavirus (Covid-19) no ambito do Sistema Único de Assistência 

1. DA JUSTIFICATIVA 

1.1 A presente nota técnica fundamenta as possibilidades de utilização dos recursos da parcela do cofinanciamento federal existentes nas 
contas dos Fundos de Assistência Social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Independentemente da data em que foram transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - 

FNAS, em razão da publicação da Portaria MC n° 337, de 24 de 
margo do 2020, para as medidas de enfrentamento cia emergência de saticie pública de importância internacional decorrente do coronavirus, 

COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

12 0 entendimento 6 o de que a nova portaria autoriza a utilização 
dos recursos e, principalmente, dos 

saldos para as ações de combate â pandemia em 
qualquer circunstância, resguardadas as obrigações especificas dos estados e municípios com as despesas caracterizadas como benefícios eventuais. Recomenda-se, no entanto, aos gestores 

municipals e estaduais que, em comum acordo com os gestores dos Fundos 
de Assistência Social, definam a melhor forma de utilizar os recursos financeiros disponíveis nas contas, no combats A pandemia. 

2. DOS RECURSOS 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.11 Segundo o Decreto n° 7.788/2012, os recursos repassados na modalidade fundo a fundo 
podem ser gastos no cofinanciamento dos serviços de cardter continuado, de programas 

e projetos de assistência social para o custeio de agates e o Investimento em equipamentos públicos da rede 

ANEXO 



2.12 Afrieta Segundo a Portaria no 113/2012, art. 20, os recursos referentes a cada Bloco de 
Financiamento, Programa e Projeto devem ser aplicados exclusivamente nas ações e finalidades 

originariamente definidas para estes, O Guia Rápido de Orientação, publicado em 2014, exemplifica como 
material. de consumo que poderia ser comprado com o recurso do cofinanc.lamento federal a aquisição 

de materiais de higiene pessoal. 

2.2 DOS RECURSOS ASSOCIADOS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 
IGD- 

2.2,1 Os recursos do (ndict) de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS, transferidos aos estados, municípios e ao Distrito Federal. conforme prevê o art. 12-A da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 
1992 - LOAS (c), constitui-se de apoio financeiro repassado pela União visando o aprimoramento a gestão 
descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social Conforme 

regulamentação existente, sua utilização é bastante flexivel permitindo sua utilização em atividades de 
gestão, gestão de serviços 

e monitoramento e avaliação, dentre outras. significa que materials, infraestrutura, material permanente e de consumo estão inctuidos nessa lista. 

2.2.2 No entanto, especificamente os recursos recebidos associados ao IGD-SUAS não podem ser destinados ao gasto com pessoal permanente, despesas relative a pessoal concursado - seja ceietista, estatutário ou mesmo comissionados - nem com auxílios 
diretos aos beneficiários, que incluem a oferta de benefícios eventuais, 

2.2.3 Como pode ser visto no Caderno de Orientações sobre o indice de 
Gestdo Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS (que pode ser obtido em 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacaolassistencia_sociaVCademos/Caderno_  IGDSUAS.pdf), já são sugeridos diversos itens de despesa, que, bem planejadoa 
potencializaram os 

recursos disponíveis para a 'organização e desenvolvimento das ações destinadas a prevenir e mitigar 
riscos e agravos socials 

decorrentes da pandemia do coronavírus que impliquem em desassistênciaa, 
conforme autoriza o art 4° da Portaria no 337/2020, do Ministro da Cidadania, em tela. 

2.3 Em caráter sugestivo, sem a pretensão de exaurir as possibilidades de gastos, destacamos uma lista de itens de possíveis aquisições para atuação da equipe socioassistencial no combate ã COVID-
19 e as consequências socioeconõmicas da mesma. No entanto, os gestores 

municipals, estaduais e do 
Distrito Federal devem, em comum acordo com os gestores dos fundos de assistência 

social e de maneira pactuada com Os Conselhos de Assistência Social, planejar a melhor forma 
de utilizar os recursos financeiros disponíveis na conta do Bloco da Gestão no combats a pandemia: 

a) Aquisição de itens de alimentação para preparação de refeições ou lanches já preparados, 
especialmente para os Serviços de Acolhimento, Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vinculo e para aqueles em que. costumeiramente, são 
oferecidos lanches aos usuários quando de seus atendimentos; 

Aquisição de equipamentos eletrônicos, tais como, computadores, contratação de serviços 
de Internet (provedores), impressoras, scanners, GPS, tablets, modem; equipamentos de áudio e video, equipamentos para instalação ou ampliação de redes de internet entre outros: 

cl Contratação de serviços de teleatendimento e centrals telefônicas: 
di Aquisição de mobiliário, rats como mesas individuals, cadeiras, ventiladores. bebedouros, quadros de avisos, aparelhos telefonicos, 

aparelhos de Fax, e outros que sejam necessários para a 
estrutura física do ambiente onde é feita a gestão, o controle social ou o atendimento das families: 

e) Realização 
de serviços de conservação e adaptação das unidades de acolhimento e outras 

unidades, justificada a necessidade em razão do coronavirus; 

Aquisição de materials, equipamentos e produtos para a conservação e adaptação de abrigos provisórios, tais como: tendas, mobiliários (cama, colchão, armário, equipamento para cozinha, lavadoras de roupas), utensílios para cozinha: 

SUAS 



%AO WI ¡SUMO. expediente e limpeza, tais corno desinfetantes em eeral alcoo( de limpeza (licraldo,c;om 
concentração entre 70% e 80%), álcool em get (70%), limpadores muttluso com cloro, toalhas de papel, copas descartávels, entre outros, pare utilização nos equipamentos públicos. 

Importante Lembrar que em se tratando de empresas contratas 
para prestar serviço de limpeza e conservação, estes materials devem ser fornecidos 

pelas mesmas, cabendo aos gestores zelar pela sua 
aplicação com a qualidade e quantidades suficientes. sendo vedada a aquisição 

para distribuição população; 

Aqi 	
Equipareenios de Proteção individual (EP», tais como mascaras cirúrgicas. mascara de proteção respirateria, luvas, protetor ocular, capote/avental, entre outros para 

utilização pelos trabalhadores do SUAS, sendo vedada a aquisição para distribuição à população; 

.1) Elaboração, desenvolvimento e pubticação de material 
que Informe a rede socioassistencial 

aos profissionais e usuários do SUAS acerca das estratégias e procedimentos que serão adotados para 
assegurar as ofertas socioassistencials essenciais: 

k) ArMeIeanfaieguald veicuios e aquiwoo 
de combustiveis e lubrificantes para veiculos utilizados 

na oferta de serviços socloassistencials atividades da Gestão e/ ou do Conselho de Assistência 
Social, devendo o veículo ser identificado com a togomarcado sistema Unico de Assistência 

Social 2.4 RECURSOS DOS 
BLOCOS DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

2.41 Os recursos constantes das contas dos Blocos de 
Financiamento. InclepArielenternonte da data em que foram repassaci.oz pet° FNAS, poderão ser utilizados na intensificação das ações de proteção em função da pandemia do COVID-19. 

2.4.2 Todos os itens de despesas passíveis de serem realizadas e elencados para o 
IGD-SUAS. valem para os recursos dos serviços e programas. Acrescenta-se, porém que com esses valores pode-se 

realizar também o pagamento de pessoal que compõe as equipes de referência, sejam concursados 
celetistas ou estatutários e ainda, os comissionadOs. Obrigatoriamente, deve-se 

observer o principlo da finalidade, ou sela, as despesas de cada sento fou comporitante), realizada com os recursos atrelados ao Bloco. 

Z4.3 
Ressalta-se que, neste momento de calamidade, observada 

a situação de cada ente, poderio ser 
contratados profissionais emergencialmente e temporatiamente. a fim de reforçar as equipes existentes, observado o Decreto no 10.828, de 20 de março de 2020, que reconhece como serviço público essencial a Passistência social e atendimento A população em estado 

de vulnerabilidade". 
2.4.4 Os recursos existentna COrt= d PrOyrna 'bee na Escola. pelo seu caráter de ressarcimento por atividade já executada, no caso. o preenchimento do questionário, podem ser utilizados em qualquer despesa _id elencada Não necessitando dessa forma, de qualquer regulamentação especifica. Os saldos podem ser 

utilizados tanto no Bloco da Proteção Social Basica, quanto no Bloco da Proteção Social Especial, conforme planejamento e prioridade da 
gestic,. 

3. DO PLANEJAMENTO 

3.1 A regra geral pare reatizaçãode quaLquer despesa õ a sua previsão nos instrumentos de planejamento. 

3.2 Nesse sentido, os gastos devem ester previstos no Plano Plurianual e nas demais Leis Orgamentárias; Lel de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei OrcamentArla Anual. Devem, ainda ter previsão no Plano de ASSIStênCia 

Social e no Plano de Agão, este último 
previsto como instrumento especifico disponibilizado pole 

Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS. Neste ano, normativo especifico da SNAS ainda não fol editado com o fito de ciisponibilizar 	 Paettrel; esse fato ego interfere na cotAinuidade da execução das despesas. 

3.3 Impende registrar que, em situação emergencial, 
de calamidade pública, as regras da execução 

são flexibilizadas. O próprio Decreto que estabeleceu o estado 
de calamidade devera ser utilizado como justificative para as aquisições nap previstas nos Instrumentos de planejamento, os quais com exceção da Lei Orgamenbirla Antral - LOA, serão ajustadas ao seu tempo. 



- -• • • ue caaa exercicio deverão ser reprogramados para utilização rio 
eXerCiCiG seguinte conforme regulamentad0 nos artigos 30, 31 o 32 da Portaria 

MDS no 113, de 10 de dezembro de 2015. 

4.2 0 piano de 
aplicação ou de reprogramação do recurso deverá ser apresentado ao 

respectivo conselho de assistência social, para deliberação e imediata utilização. Esse procedimento, ou 
seja, o da apresentação da reprogramação ao conselho, além de ser obrigatória visa embasar e garantir a 
Incorporação do recurso ao orçamento. A incorporaao dos recursos ao orçamento ocorre 

Come) Crkttl.w suplementar a Mutt) 
dcsupéitya ruranceiro. Os gestores devem ficar atentos para que todo esse recurso 

apurado seja incorporado ao orçamento do Fundo de Assistência SociaL 
4,3 Nos casos em que não 

for possível seguir a regra da reprogramação, com deliberação prévia 
do conselho, tendo em vista as medidas preventivas que impedem reuni8es coletivas, orienta-se, a fim de 
assegurar o caráter democrático consolidado no modelo de gestão do SUAS, que o gestor dê ciência ao 
conselho por meio eletrônico ou outro que avaliar conveniente a fim de garantir aprovação 

ad referendum. 5. DA PRESTACADr Cc3NTAS 

5.1 A Prestação de 
Contas de todos os recursos transferidos pelo FNAS continuará a ser realizada por meio de instrumento disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. Até o momento, o 

instrumento em vigor o Demonstrativo Sintético de Execução Ftsico-Financeira. Caso seja instituido novo instrumento, sera realizada ampla divulgação, 

52 Apesar do quadro da calamidade, sera exigida prestação de contaq do todas clespesas. 
Dess„, forma, =firma-se 0 dever da guarda de toda documentação comprobatória dos gastos reaLizados. 
Qualquer justificativa apresentada sem respaldo documental poderá ensejar em tomada de contas 
especial. 

6. CONCLUSA0 

6.1 Diante cio exposto nesta Nota Técnica. sugere-se a observância das possibilidades 
de uso dos recursos federais cio SUAS em prol das medidas preventivas de organizacão e estrutures-Es da 
politics de assistfInda 	bail 

00mo cia qualificação das ofertas socioassistencials. no enfrentamento pandemia do coronavirus 
de forma a garantir a capacidade protetiva às famílias e Individuos que utilizam o 

Sistema Único cio Assistência Social, assim como aos trabalhadores e atores 
socials que atuam na garantia das ofertas. 

Este conteúdo no substituo publicacio na verso cerrificada. 
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Parligralb Madre — As etividedel de Est alissoo, acompanbamento e 

nab* de qua colds o cape desta Musa aenio =wads pela Comissio de 

Avslisogo compose por especiarriann de neehrie capacidade e adequada qualiftespo, 

quo weitinadtaida• Owing& pela=Oda' de supervisora. 

Partigree Sepode — A Comte° de Avallaglio deveni reunipse no 

minima uma vez por ma para goad= no acompankamento e walla* do grau de 

alcance Alas mess plamiadas, inclusive prea mbar eventuais oasts de 
redireeloattmento. todeflaipito de indicadtme de pitmans e Oats attglliglitirkg% 
cabo-iltes iambi" a emir& de relatirlo conclusivo Mend° false critica dos 

resuhades sicaqadus pals Adokri- 

Parágrall %vain - Os critérios psm ma* dos resuitsdes, a seen 
utilizadte pcia Comissito dc MOO° o =MU no PI= de Thbalbo, elabatudne 

cansashiala tam as Mandatesde walls* ralaaionadas no nisei& Plana, 
pedalo ao lunge &gm* dome= 

wa 	
Coate% set adicionadas Won Modifteadoe, 

alecervand&se ¡wa tal eonsenancia. 

MUMMA MCI= - DA POSISTAÇAODB CONTAS 

A AM  -*bead e *presenter& I Swamis Municipal de Asaisteack 
Social e de %Wm Mane pa m Maass, Crimps e Adolescents e Passes cum 
Ddialencia(SEMAB)zeistskiseircunsindados mensal* da crecuglo deste Contratn. comprando at watts propostas eals. os ref:shades slesaçadoss  out sonaontacia eons o Plano de Trabalho e accanpanhados dos danonstradvos da adequada aim*, dos recursos públieos, da avaliaglio e desenvolvimento do Comma, des mesa peencids (*Weis e do pans= tdonieo conclushzo sobse-o Projeto an. quatilo. 

Posigrato Prissoiro - A Samstaria Municipal du Asslatingia Social e de 
Mg= Min para MilihNik Crimes a Adolescents e Possess Gem Delieliakeia (=MAIO pedal* GA*, waiver tempo. quo is Ad-VI &ramp insfeas 
oanpietnenteas o ammo mlatalismaito de Wes =stases dos rdatórios. 

Pips &log 
inews9nRssaillseire ansi41119*Castro- Moen& Nests-Cant-CIPI fawn* 

simwiaseekeetwiertezegeY.DT 

e 



agrAtio v3 clank 
Niuoidpiodetimodro do Marts 

Staiddriiiffa ii&dinaMiggdantarfflagAMOSSFORNMPOIndg 

Parka* Segundo Cabs* à Ad-VJ efetuar de bum lviegtal, no Dlido 

OfIsig do Mnrdeiplo, a publics* gaud dos relatiries ilusemehva e de exceu00 

deste Contra% relativos ao axercicio find% aprovadoa pelo asa Congeal) de 

Adagolstrasto. 

aditiralADÉCISSA MUM — DA viGINCIAA DAS ALTERAÇOES DO 

CO/CERATO 

A vies& dote Coetisto é a partir de 02 de Inneirodllatider3 eta 11 de 

deassubro de 2020. Pedesido ser .i.:  . earldoms it 0 fici cumprimentoirrit  moved° elan ter seu Prazo 	Por 1116  

Period% 811165 a eces"1* da ultiet" 	• 	favorints da Bogota& bean tono do gall** Pnetalta#10 DIMS& a Wanda* 	passa  pm  muniste,  ammo e  

Pikagoipai do Assisducia Social a de Micas 
Adolesentos Oat= vanDallsliktols OM*. 

total dada COMM ParOgrató taw - A repactus00 parcial ou 

fantail& mediante Termo Adnivol e riecessarimmte, precedida de Justificativa da 
Scants& Municipal de Assistincla Social e de Politicos Públicas para Wilms, 
Crianças e Adoleseerses e Mess earn Deticienela (SWAM e potketocorter pare 

L 	adoquagdo do pagans detuabalize; 
IL adequattia i Lei Ormond& Anue4 
M. *ate das mesas enwisao dos Indicators es consequincia de temiBs de 

aeompaniamento dos nmeltados obtidas, 
W. adatplagno das condigdes conttatunis is novas polftions de govern° que pools= insistanisor esneugeo do Connate nas annlicues astiOnalnuale  pactuadas. 

eLitlasADInmA, Mtuntt. - DA ItINICIBilo 

O manta Comm* poderá ser rescindido mediante word* entre as panes Guy administmtivamente, independontomonto das modidas legais cabin% ass 
MOM 1111 

L 	so hewer descamalmento, roam welds  degas cláusulas, dos planas, 
Aos objetivos sibs metes, ou em domain& da mi end°, gulps grave*  

Pighistdo 
intivegrs Rue atElsnias 	4181-antra-Urnotatnio Norta-Cont-CEPION10.000 

vsamitexiitadciartaczgasbe 



swam so conk 

	

Mm ** de Moe° do NG a 	infklInch 

do odaW
e300t9O dos gestures da 

Ad-V1; 
IL 	

Vie atendimado ha teromeadagdes deconentes.da fisosissolio, na ibises 

da cláusula no 	fl  
se heaver alterntles no liratairdo da MATI que implicitiem 

uodiflowties nas omegas de sua quariftescao °ono orptavito social 
vans exerm5o410 presente Conte°. 

Parigrata PrIntidre - A meld* adndultrativa sent precedida de Promo 

Administuttivo easseuredos oeolanuntadoeatunpladifets. 

Partway liagundo—Islo sae° de mist° edministrativat a AdiV3 dearth 

de ¡media= 

", "Oftli e  a) devolver a° P 	 to do Municipio beass  °We uso 	""414 de 

word* cam a Mania Oitava deste instnnuent% 
b) prow contas da patio dos reeursed reetigdaa, procedcudo iivtagio 

develurvio de saldoa a/WM. 

MAMMA Mk-MAU& DAYUBLICIDADIS 

O on= do press= 	=Mal sot v04 Mad° pels Some* 
Municipal de Assistincia Social ie de Polftiess Piblicas pant Mulberes)  Crimp e 
Adolescentes e Pessots,ÇQflDeadnitt ($IMS), no DIdtIo (Vidal do Minis*, 
no wazo mid= de 45 (qualms e ciaco) dies após suaasidnatura, 

CAUSULAIltenut QUARTA—DASMIRCOATIVAS 

No 4=0 de haver pareugaglitt daft atividades da Ad-VI, sob qualquer migivot a Pitaligra ikt Isluttleipla de Uneeiro do Ma* atraviss da Seeretaria 
Mualolpal de kadsencla Social e de ?Aims Públlass para Meares. Crimes e 
Advisements e Poem con Dellulencia (SEAMS), easserveri a faeuldade do UM* a exam* do Piano de Trabalho estabelecido no WOO de Oestlo. 

CLAUSULAItikini QUINTA - MODIFICAVAD 

Este Contrato de Gestarts  moo no padinzte a seu objeto, pooled set modlikedo eau qualquer das 3053 taillitut91 eiou 01110141en, mediante Termo Aditivo 

Mena& temp sus Mahal% AIMED 184 ••• COMM -• IIMONNO ito worts -ant -CZ Stoma www.ltmotairosonortateovibr 

IlL 
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Esrmapeocwit 
Moldylo de timostr0 do We 

211111070MittagailigandsladdstitPalltiospossadheass,ofinficsAddinessinassonrantiltfidiindi  

	

CUM4 	 	 Vat*MO 

e de =um Rondo entro as prima contratantes, doge que haja intereste previametde 

rnenifetitadO p nma das partite, por emit% cm tow(' Mal. 

MUMMA I:tam seITA—DO FORO 

Pica *Ito o Poo &Comm de Limoeiro do Norte,. Estado do Ceara, pant 

dirkoir quaisquer Maid= rat solucionar questose cia• =Ito postman Der xosolv146,  

administrative:note, roungiando as partes, de logo a qualquer • mum, por mats 

prbillegiado quo ads. 

E, por esteem swim Justus e =Wades, firm= as dues partes o presane 

CONTRATO am 4 (quatro) via; de igual tor e fortes, piza es memos fins do &situ 

e que valassinado peke cauttallntooe pelas tOSISMUSAS abaixo, psa quo Audi= 

seusjuddicos e Wigs delft 

fitiffirdru á NaraymC24 emit tokirasebv de 2024 
t 

• 
‘41-1 

Arhus deNokigig, Law* 
&crow* ifiliddial de Atigi~a Sods I .41 e Makes NM= 

Perk hvyWaNsitairk.s1 *Ltatnelrogihaeltitio N ("Ditildiffek  

MANS& 	eildafeseattes 

rostssunkra: 

WWI tat norAsscanusatandusuasffss.a.„_mas.ranus.unconvuomans-onol-CEPtitancoac  .....xwamuiculiputagahr 
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