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

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTARIA 

DOC. CX  : N°  10110006 
SUBEMPENHO 10110009 

CREDOR: ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE 

EMPENHO 	 :01100098 
C.P.F./C.N.P.J. 	:27.853.411/0001-86 
DATA DO PAGAMENTO :10/11/2020 
CIRGÃO 	 :10-sec, mun. Ass. Social, Pol.mul, Crian. A 
UNID. ORÇAMENTARIA:04-Fundo municipal de Assistencia Social 
CLASSIFICAÇÃO 	:10 01. 08 244 0809 2.052 3.3.90.39.00 
Fonte 	• CRAS 	Ti 111003 V1 	  12.000,00 

VALOR PAGO 	 R$ 12.000,00 

HIST6RICO: Prestação dos Sérviços 	de 	Geranciamento dos serviços especializados na 
formaçao le eguipes de referencia, acompanhando as etapas de aténdimento aos 
serviços de assistência 	soclal, 	conforme as demandas do Ministirio do 
Desenvolvimento Social e Agrario (CSA ) - Gestic) dos Recursos do PSB - SCFV, 
custeadas com recursos 	repassados 	pelq 	FAS 	no Programa de Trabalho 
08.24.5031.21a - Enfrentamento da Emergencia de Saúde Pública de Importincia 
Internacional Decorrente do Coronavirus conforme Portaria Conjunta N° 1 de 02 
de Abril de 2020 e Resoluçio N° 32/1d0 do Conselho Municipal de Assistincia 
Social deste Municipio. 

DESPESAS PAGA COM 
RECURSOS:  P5C6- C)P.  
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2___________ 
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Item 	Quantidade unid. código Especificaçao da despesa 
	 valor unitário 	valor total (RS) 

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
GESTOR DA SENAS 

ZILENE RODRIGU 
EMPENHADOR M 

001 	1,0000 UNIDAD 013026 REPASSE DE PARCELA PARA COBERTURA DE DESPESA COM 
CONTRATO DE GESTÃO 000,00 	11.000,00 

*C3:(»3m1,11, al 

NOTA DE EMPENHO 01100098 
Ceara 
Governo Municipal de Limoeiro do Norte 	 Data: 01/10/2020 
Fundo Municipal de Assistencia Social 
Exercicio 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 62930-060 
C.N.P.J... 27.853.411/0001-86 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

Unidade orçamentária 	 1001. 
Func.programática 08 244 0809 2.052 

Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 
Fonte de recurso 	 1311000000 

Fundo municipal de Assistencia social 
Bloco de Financiamento da Proteção Socia 

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

Origem dos recursos.... crédito suplementar 

Processo de compra 	 não aplicável 

DEMONSTRATIVO 	DA 	DOTAÇÃO - em R$ 

	

Saldo anterior 	valor empenhado 	Saldo disponível 

	

73.010,00 	 12.000,00 	 61.010,00 

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 ãs despesas 
com Prestaqdo dos Serviços de Gerenciamento dos 
serviços especializados na formação de equipes de 
referencia, acompanhando a 	etapas de atendimento 
aos serviços de assistência social, conforme as 
demandas do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrario (MDSA) - Gestão dos Recursos do PSB - 
SCFV, custeadas com recursos repassados pelo FNAS 
no Programa de 	Trabalhô 	08.244.5031.21C0 	- 
Enfrentaménto da Emeçgencia de Sailde Pública de 
Importância Internacional Deçorrene 	 do 
Coronavirus, conforme Portaria Conjunta N° 1 de 02 
de Abril de 	2020 	e Res9lução N° 3?/2020 do 
Con§elhg Municipal de 	Assistencia Social 	deste 
Municipio. 



MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
GESTOR DA SEMAS 

ZILENE RODRIGU 
EMPENHADOR M 

Linloeije do Norte, 01 e outubro 	de 2020. 
A t rizo 

P'eture de 

[tileAILIt4111_4 

NOTA DE EMPENHO 01100098 
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 



( 

ZILENE ROD 
EMPENHAD 

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
090 	 SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL 

NOTA DE SUBEMPENHO 10110009 
Ceara 
Governo municipal de Limoeiro do Norte 	 DATA: 10/11/2020 
Fundo municipal de Assistencia Social 
Exercicio de 2020 	 Doc.Caixa: 10110006 	la. via 

EMPENHO 	ORIGINAL 

NOTA DE EMPENHO... 01100098 	 VALOR 	 R$ 12.000,00 
DATA DO EMPENHO... 01/10/2020 	 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 0809 2.052 

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 
FONTE DE RECURSO 	 1311000000 

Fundo Municipalde Assistencia Social 
Bloco de Financiamento da Proteção Socia 

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

DEMONSTRATIVO 	DA 	DOTAÇÃO - em R$ 

	

SALDO ANTERIOR 	VALOR SUBEMPENHADO 	SALDO DISPONÍVEL 

	

12.000,00 	 12.000,00 	 0,00 

ESPECIFICAÇÃO: 

Pagamento da NEE 01100098 emitida em 01/10/2020 
Prestação dos serviços 	de 	Gerenciamentg 	dos 
serviços especializados na formação de equipes de 
referenc¡a, acompanhando as etapas de atendimento 
aos serviçosde assistência social, conforme as 
demandas do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrdrio (MDSA) - Gestão dos Recursos do PSB - 
SCFV, custeadas com recursos repassados pelo FNAS 
no Programa de 	Trabalho 	08.244.5031.21C0 	- 
Enfrentaménto da Emeçgência de Saftle Pública de 
Importancia Internacional Decorrente 	 do 
Coronavirus, conforme Portaria Con-junta N° 1 de 02 
de Abril de 	2020 	e Resolução N° 32/2020 do 
Conselho municipal de 	Assistencia Social deste 
Municipio. 

VALOR SUBEMPENHADO (R$) 

12,000,00 

Limoeiro do Norte, 10 de Novembro de 2020. 
A torizo 



Prefeitura de 

LIMOEIRO 
DO NrIRT 
io.actura 

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

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTARIA 

(51100 	  10 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 	 10 01. 
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0809 2.052 

CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 
FONTE DE RECURSO 	 1311000000 

Sec. mun. Ass. social, Pol.mul. crian. A 
Fundo municipal de Assistencia social 
Bloco de Financiamento da Proteção Soda 
1 BAsica 
Outros serv. de terc. pessoa iuridica 
Transferência de Recurso do FNAS 

DADOS 	DO 	EMPENHO 
NOTA DE EMPENHO N°  01100098 	VALOR DO EMPENHO 	RS 1/.000,00 	TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicivel - 
DATA DO EMPENHO... 01/10/20/0 	MODALIDADE... 	estimativo 

SALDO ANTERIOR.„. R$ 1/.000,00 	VALOR PAGO 	 R$ 12.000,00 	SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 

DATA 	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
3011012020 	30100235 

Atestamos o recebimento 
dos produtos / serviços 

LIQUIDAÇÃO 

	

VALOR DA NF 	PAGAMENTO ATUAL 	NOTA FISCAL 

	

12.000,00 	12.000,00 

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° 	10110006, de 10/11/2020 

BANCO/FONTE 	 CIREF 	VALOR 

BB 	 46.013-3 (PSB SCFV CRAS) 	1110 ] 	12.000,00 

MARIA JOS DA COSTA FREITAS 
TESOUREIRA 

Identificação do credor: 

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

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



NMOS1141414 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100235 
Ceara 
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... 01100098 
DATA DO EMPENHO... 01/10/2020 

VALOR 	 R$ 12.000,00 
MODALIDADE 	 estimativo 

Credor.... ASSOCIy0 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. 	Fundo Municipal de Assistencia Social 
FUNC.PROGRAMATICA 08 244 0809 2.052 Bloco de Financiamento da Proteção Socia 

1 Básica 
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa Liridica 
FONTE DE RECURSO 	 1311000000 Transferência de Recurso do F

I 
AS 

DISCRIMINAÇÃO 	DE 

quantidade unidade especificação 
1,0000 	IDAD REPASSE DE PARCELA PARA COBERTURA DE DESPESA CON CONTRATO DE 

GESTAO 

ITENS 

valor unitário 

12.000,00 

valor total 

12.000,00 

DADOS 	DA 	LIQUIDAÇÃO 

VALOR LIQUIDADO: 12.000,00 

Limoeiro do Norte, 30 d 

MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 

utubro 	de 2020. 



Banco 

Agência (sem DV) 

Conta corrente (com 
DV) 

CNPJ 

Nome favorecido 

Finalidade 

Número documento 

Valor 

Data transferência 

"C" - CNPJ diferente 

Autenticação SISBB B69074275B21456B 

21523 

27.853.411/0001-86 

ASSOCIACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO VA 

CREDITO EM CONTA 

111.003 

12.000,00 

10/11/2020 

750 LIMOEIRO DO NORTE 

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

DOC ou TED Eletrônico 

Debitado 

Agência 

Conta corrente 

Creditado 

2253-5 

46013-3 LIMOEIRO DBL PSB FNAS 

Assinada por 	 JB531924 MARIA ARIVAN LUCENA 
JB530731 ANTONIO JERRIVAN FILHO 

Transação efetuada com sucesso. 

10/11/2020 09:51:30 
10/11/2020 09:55:52 

Transação efetuada com sucesso por. JB530731 ANTONIO JERRIVAN FILHO. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UN-1.W 
Publlcado em: 03/04/2020 1 Edição: 651 Sogio:1 I Pigina 25  

ônaão: Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento SociaVSecretarla Nacional de Assistência Social 

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

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

A SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL e o SECRETARIO DE GESTÃO DE FUNDOS E 
TRANSFERtNCIAS. do Ministério da Cidadania, no uso de suas atribuições e corn fundamento no Decreto 

n° 9.674, de 2 de Janeiro de 2019, e na Portaria no 115. de 20 de março 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 às demandas emergenclais de 
enfrentamento ao Coronavirus (Covid-19), 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 
Secretária Nacional de Assistência Social 

AYRTON GALICIAN! MARTINELLO 
Secrettirio de Gestão de Fundos e Transferenclas 

ANEXO 

NOTA TÉCNICA CONJUNTA SNAS/SGFT N°1/2020 

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

emergencials de enfrentamento ao coronavirus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). 

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 março de 

2020. para as medidas de enfrentamento da emergência de saUcle pilbUca de Importância intemacional 
decorrente do coronavirus, COVID-19, no ambito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

L2 O entendimento é o de que a nova portaria autoriza a utilização dos recursos e. 

principalmente, dos saldos para as ações de combate à 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 utilizer os recursos 

financeiros disponíveis nas contas, no combats à pandemia 

2. DOS RECURSOS 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1.1 Segundo o Decreto n° 7.788/2012, os recursos repassados na modalidade fundo a fundo 

podem ser gastos no cofinanciamento dos serviços de caráter continuado, de programas e projetos de 
assistência social. para o custeio de ações o o Investimento efft equipamentos pablicos da rede 



,socioassistencial dos estados. do Distrito Federal e dos municípios. O cofmanciamento federal dove ser 

utilizado pare a compra de materials de consumo para serem disponibillzadas nos CRAS. CREAS Unidades 

de Acolhimento e Centros POP e demais equipamentos da Assistência Social 

2.12 Ainda Segundo a Portaria no 1.13/2012. 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. 0 Guia Rápido de Orientação, publicado em 2014, exemplifica como 
material de consumo quo poderia ser comprado com o recurso do cofinanciamento federal. a aquisição de 

materials de higiene pessoai 

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

SUAS 

2:2.1 Os recursos do índice de Gestão Descentralizada do SUAS - 1GD-SUAS, transferidos aos 

estados, municípios e ao Distrito Federal, conforme prevê o art. 12-A da Lei no 8742, de 7 de dezembro de 

1993 - LOAS (c), constitui-se de apoio financeiro repassado pela União visando o aprimoramento à gestão 
descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social Conforme 

regulamentação existente, sua utilização é bastante flexivel, permitindo sua utilização Gm atividades de 

gestdo, gestão de serviços e monitoramento e avallação, dentre outras. Significa que Materials. 

Infraestrutura, material permanente e de consumo estão incluídos nessa lista. 

2.22 No entanto. especificamente os recursos recebidos associados ao IGD-SUAS não podem 

ser destinados ao gasto com pessoal permanente. despesas relative a pessoat concursado - seja celetista, 

estatutário ou mesmo comissionados - nem com auxílios diretos aos beneficiários, que incLuem a oferta de 

beneficias eventuais. 

2.2.3 Como pode ser vista no Caderno de Orientações sobre o índice de Gestão Descentralizada 

do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS (clue pode ser obtido em 

http://www.mis.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Caderno_  

IGDSUAS.pdf), já são sugeridos diversos itens de despesa. que, bem planejados, potencializaram os 

recursos disponíveis para a organização e desenvolvimento das agOes destinadas a prevenir e mitigar 

riscos e agravos socials decorrentes da pandemia do coronavirus que impliquem em desassistênciam, 

conforme autoriza o art. 4° da Portaria n° 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 pare atuação da equipe socloassistenciat no combate à COVID-
19 e as consequências socioeconómicas da mesma. No entanto, os gestores municipals. estaduais a 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 utilizer os recursos 

financeiros disponíveis na conta cio Bloco da Gestão no combate a pandemia: 

a) Aquisição  de itens de alimentação para preparação de refeições ou tenches já preparados, 

especialmente para os Serviços de Acolhimento, Serviço Especializado pare Pessoas em Situação de Rua 
e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vincula e para aqueles em que, costumeiramente, são 

oferecidos lanches aos usuArlos quando de seus atendimentos., 

Aquisição de equipamentos eletrônicos, tais como, computadores, contratação de serviços 

de Internet (provedores), Impressoras, scanners, GPS, tablets, modem; equipamentos de Audio e video, 

equipamentos para instalação ou ampliação de redes de Internet entre outros; 

Contratação de serviços de teleatendimento e centrais telefônicas; 

Aquisição de mobiliário, tais como mesas individuals, cadeiras, ventiladores, bebedouros, 

quadros de avisos, aparelhos telefônicos, aparelhos de Fax e outros que sejam necessários para a 

estrutura física do ambiente onde e feita a gestão, o controls social ou o atendimento das families; 

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

unidades, justificada a necessidade em razão do coronavirus; 

f) Aquisição de materiais, 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; 



4. DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS 

4.1 Os saldos existentes nas diversas contas dos Blocos de Financiamento dos Serviços e da 
Gestão apurados em 31 de dezembro de cada exercido deverão ser reprogramados para utilização no 

exercido seguinte conforme regulamentado nos artigos 30. 31 e 32 da Portaria MDS no 113, de 10 de 

dezembro de 2015. 

4.2 0 plano de aplicação ou de reprogramação do recurso devera 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 incorporação dos recursos ao orçamento ocorre como crédito 
suplementar a título de superávit financeiro. 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 reuniões 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 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

5.1 A Prestação de Contas de todos os recursos transferidos pelo FNAS continuara a ser 

realizada por trek) de instrumento disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. Ate o momento, o 
Instrumento em vigor é o Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira. Caso seja instituído novo 
instrumento, será realizada ampla divulgação. 

52 Apesar do quadro de calamidade, será exigida prestação de contas de todas as despesas 
Dessa forma, reafirma-se o dever da guarda de toda documentação comprobatória dos gastos realizados. 
Qualquer justificativa apresentada sem respaldo documental poderá ensejar em tomada de contas 
especiaL 

6. CONCLUSÃO 

6.1 Diante do exposto nesta Nota Técnica, sugere-se a observância das possibilidades de uso 
dos recursos federais do SUAS em prol das medidas preventivas de organização e estruturação da politica 
de assistência soc.iaL bem como da qualificação das ofertas socioassistenclais, no enfrentamento 
pandemia do coronavirus de forma a garantir a capacidade protetiva às families e indivíduos que utilizam o 
Sistema Único de Assistência SociaL assim como aos trabalhadores e atores socials que atuam na garantia 
das ofertas. 

Este contado não substitul o publicado na versão certificada. 
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