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FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POSRTARIA 369 E 378, E LEI COMPLEMENTAR 173/2020 

 

 Considerando a pandemia que assola o Brasil, o Estado de Santa Catarina e os Municípios 

Catarinenses, o Governo Federal disponibilizou recursos de 2bilhões e 550milhões aos Municípios, para a 

Política de Assistência Social. Liberou os primeiros recursos pelas Portarias Nº 369 e 378. 

 Esses recursos, devem ser utilizados conforme elencamos na planilha:  

Itens Utilização 

EPIs Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI para uso 
exclusivo dos profissionais das unidades públicas e estatais de 
atendimento do SUAS. 
 
Touca hospitalar; máscara cirúrgica descartável; óculos de proteção 
individual; álcool 70% - frasco 1L; avental, luvas, entre outros EPI. 
 

Alimentos  Kits de alimentos - diferente da cesta básica, pois não é benefício 
eventual – criar algo específico para esta ação – prioritariamente ricos 
em proteína.  
Aquisição de alimentos para oferta nos serviços 
 
Nesse sentido, é possível adquirir cestas básicas para a simples 
distribuição com os recursos previstos no Inciso I do Art. 2º da 
Portaria (estruturação da rede para aquisição de alimentos) a serem 
direcionados especificamente à pessoas idosas e com deficiências 
acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em 
atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias (Centros-Dias ou serviços 
similares). 
 
Observa-se que também é possível adquirir cestas básicas de 
alimentos com os recursos previstos no Inciso II do Art. 2º 
(cofinanciamento de ações socioassistenciais), considerando as 
disposições do Art. 8º que indica a possibilidade de aplicação dos 
recursos na garantia de alimentação, outros itens básicos e bens 
necessários que assegurem proteção da população ou evitem a 
propagação da COVID-19 (Inciso IV, Art. 8º).  
 
Contudo, a distribuição das cestas deve estar atrelada ao 
atendimento/acompanhamento socioassistencial, não sendo possível 
a utilização de todo o montante de recurso para simples distribuição 
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como explicitado do parágrafo anterior em relação ao recurso para 
estruturação da rede. 

Ações Socioassistenciais  Além do que dispõe o art. 3º da Portaria MDS nº 90/2013, os recursos 
do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para 
atendimento à situação de ESPIN decorrente do Covid-19 poderão ser 
aplicados, na garantia de: 
I - ações voltadas à proteção social, orientação e informação da 
população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à 
prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus; 
II - provimento de condições adequadas de alojamento e isolamento, 
observadas as orientações do Ministério da Saúde, de modo a evitar 
aglomerações que propiciam a disseminação da Covid-19; 
III - adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações 
individuais ou isolar grupo ou apoio a outras formas de alojamento 
provisórios adequadas à realidade local, que obedeçam aos critérios 
de separação de pequenos grupos para evitar aglomerações que 
propiciam a disseminação do Covid -19;  
IV - alimentação, outros itens básicos e bens necessários que 
assegurem proteção da população ou evitem a propagação do Covid-
19; 
V - medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas 
em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório 
provocado por crise humanitária, agravada pela pandemia do Covid-
19; 
VI - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos 
ou grupo familiar por meio de contratos celebrados pelo poder 
público; 
VII - apoio com alimentação e outros itens básicos a alojamentos 
provisórios geridos por organizações da sociedade civil; 
VIII - locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou 
prestação de serviços socioassistenciais; e 
IX - provimento de itens necessários à comunicação remota entre 
usuários e equipes. 
 
Resumo dos Itens:  
*Aquisição de alimentos e outros itens básicos e bens necessários; 
*Parceria com entidades, apoio aos grupos e movimentos que estão 
atuando no acolhimento 
* Pagamento de vagas de acolhimento; 
*Pagamento de equipe dos serviços de acolhimento; 
*Despesas de manutenção dos serviços de acolhimento – agua, luz, 
aluguel; 
*Adaptação de espaços físicos; 
*Roupas de cama, colchões, cobertores; 
*Equipamentos de proteção EPIs e mascaras de pano para os 
usuários; 
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*Locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou 
grupo familiar por meio de contratos celebrados pelo poder público; 
*Ações voltadas à proteção social, orientação e informação da 
população; 
*Locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou 
prestação de serviços socioassistenciais; 
*Provimento de itens necessários à comunicação remota entre 
usuários e equipes 

Fonte: construída a partir das Portaria, orientação da AMOSC, GRANFPOLIS, CNM e Ministério da Cidadania. 

 

 Em relação a Lei Complementar 173, que garante repasses aos Municípios pelo FPM, destacamos 

que a gestão municipal precisa definir os percentuais que serão destinados para a Assistência Social e 

para a Saúde. O valor será pago em 4 parcelas – 09/06, 13/07, 12/08, 11/09. Em anexo a planilha com os 

valores que cada município vai receber.  

Conforme Orientações da CNM, segue: ASSISTÊNCIA SOCIAL: Considerando a entrada do recurso 

de forma livre em conta separada dos atuais Blocos de Financiamento do Sistema Único de Assistência 

Social (Suas), esses recursos poderão ser investidos em serviços, ações, programas e benefícios 

socioassistenciais que compõem o Sistema Único de Assistência Social (Suas). 

Recomenda-se considerar para fins de organização e execução deste recurso no âmbito da 

assistência social municipal as seguintes normas: 

» Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 

» Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução do Conselho Nacional de 

Assistência Social (Cnas) 109, de 11 de novembro de 2009; 

» Norma Operacional Básica do Suas (NOB-Suas) – Resolução Cnas 33, de 12 de dezembro 

de 2012; 

» Portaria do Ministério do Desenvolvimento Social – Portaria 2.601, de novembro de 2018. 

Para fins de exemplificação, pode-se investir a cota-parte definida pelo Ente municipal para área 

de Assistência Social, em ações como aquisição de cestas básicas para atendimento das 

demandas por Benefícios Eventuais, além de auxílio natalidade e funeral. Há ainda a 

possibilidade de arcar com despesas de custeio das ações socioassistenciais, tais como 

pagamento de pessoal e aquisição de insumos para atendimento à população, como 

equipamentos de proteção individual (EPI). Além disso, é possível realizar ações de 

investimento/estruturação da rede socioassistencial, como, por exemplo, adaptação de espaços 

para atendimento à população, atendendo às normas de segurança em saúde, aquisição de 

automóveis, computadores e demais mobiliários, por exemplo. Sobre prestação de contas, ainda 

há bastante carência de informação por parte da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

 

Florianópolis, 19 de junho de 2020.  

 

Janice Merigo 

http://www.fecam.org.br/


 
 

  

 
EIXO 3 – POLÍTICAS PÚBLICAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

R. General Liberato Bittencourt, 1.885, Florianópolis, SC, CEP 88070-800 / 
55 48 3221.8800 www.fecam.org.br  

 

Assistente Social 

Mestre em Serviço Social 

Assessora em Políticas Públicas 
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