
 
 

 

RESUMO EM RELAÇÃO AOS RECURSOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 

RECURSOS IGD SUAS IGD PBF BLOCOS DE FINANCIAMENTO 

PORTARIAS 
 

Portaria 337, 24 de março de 
2020, Art. 4º 

Informe 707, de 25 de março de 2020 Portaria 01, de 02 de abril de 2020. Item 2.3 - de a a 
k, itens possíveis de utilização 
 
Portaria 54, de 1º de abril de 2020. Item 4 - XX 

UTILIZAÇÃO 
POSSÍVEL 

Portaria 337, 24 de março de 
2020, Art. 4º  
 
Art. 4º Fica autorizada a aplicação 
dos recursos financeiros 
transferidos aos fundos de 
assistência social dos estados, 
municípios e Distrito Federal à 
título de apoio à gestão, por meio 
do Índice de Gestão do SUAS – IGD 
SUAS, na organização e 
desenvolvimento das ações 
destinadas a prevenir e mitigar 
riscos e agravos sociais 
decorrentes da pandemia do 
coronavírus que impliquem em 
desassistência. 

Portaria 01, de 02 de abril de 2020. Item 2.3 
- de a a k, itens possíveis de utilização 
 
Algumas sugestões de atividades que podem 
ser custeadas com os recursos do IGD/PBF na 
crise: 
- adquirir materiais ou equipamentos (EPI) 
adequados para proteger os colaboradores, 
realizar operações especiais de atendimento; 
- adequar a estrutura de atendimento às 
famílias; 
- instrumentalizar o atendimento remoto ao 
público do Cadastro Único e do PBF; 
- adquirir veículos e meios de manutenção; 
- fazer contratação temporária de 
cadastradores e entrevistadores, em caráter 
de “força-tarefa”; 
- capacitar esse pessoal; 
- elaborar e divulgar material informativo; 

Portaria 01, de 02 de abril de 2020. Item 2.3 - de a a 
k, itens possíveis de utilização 
 
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 à COVID-19 e as 
consequências socioeconômicas da mesma. No 
entanto, os gestores municipais, 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 combate 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 



 entre outras. 
 
 

Rua e Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo e para aqueles em que, costumeiramente, 
são oferecidos lanches aos usuários quando de seus 
atendimentos; 
b) Aquisição de equipamentos eletrônicos, tais como, 
computadores, contratação de serviços 
de internet (provedores), impressoras, scanners, GPS, 
tablets, modem; equipamentos de áudio e vídeo, 
equipamentos para instalação ou ampliação de redes 
de internet, entre outros; 
c) Contratação de serviços de teleatendimento e 
centrais telefônicas; 
d) Aquisição de mobiliário, tais como mesas 
individuais, cadeiras, ventiladores, bebedouros, 
quadros de avisos, aparelhos telefônicos, 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 famílias; 
e) Realização de serviços de conservação e adaptação 
das unidades de acolhimento e outras 
unidades, justificada a necessidade em razão do 
coronavírus; 
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; 
g) Aquisição de rouparia de cama, mesa e banho, 
como por exemplo: toalhas de banho e mesa, 
lençóis, fronhas para travesseiros; 
h) Aquisição de materiais de consumo, expediente e 



limpeza, tais como desinfetantes em geral, 
álcool de limpeza (líquido, com concentração entre 
70% e 80%), álcool em gel (70%), limpadores multiuso 
com cloro, toalhas de papel, copos descartáveis, 
entre outros, para utilização nos equipamentos 
públicos. Importante lembrar que em se tratando de 
empresas contratas para prestar serviço de limpeza e 
conservação, estes materiais devem ser fornecidos 
pelas mesmas, cabendo aos gestores zelar pela sua 
aplicação com a qualidade e quantidades suficientes, 
sendo vedada a aquisição para distribuição à 
população; 
i) Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), tais como máscaras cirúrgicas, 
máscara de proteção respiratória, luvas, protetor 
ocular, capote/avental, entre outros para utilização 
pelos trabalhadores do SUAS, sendo vedada a 
aquisição para distribuição à população; 
j) Elaboração, desenvolvimento e publicação 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 socioassistenciais essenciais; 
k) Aquisição/aluguel de veículos e aquisição de 
combustíveis e lubrificantes para veículos 
utilizados na oferta de serviços socioassistenciais, 
atividades da Gestão e/ ou do Conselho de 
Assistência Social, devendo o veículo ser identificado 
com a logomarca do Sistema Único de Assistência 
Social. 



 
2.4 RECURSOS DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
2.4.1 Os recursos constantes das contas dos Blocos de 
Financiamento, independentemente da 
data em que foram repassados pelo 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 observar o princípio da 
finalidade, ou seja, as despesas de cada serviço (ou 
componente), realizada com os recursos atrelados ao 
Bloco. 
2.4.3 Ressalta-se que, neste momento de 
calamidade, observada a situação de cada ente, 
poderão ser contratados profissionais 
emergencialmente e temporariamente, 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 "assistência social e 
atendimento à população em estado de 
vulnerabilidade". 
2.4.4 Os recursos existentes na conta do Programa 
"BPC na Escola", pelo seu caráter de 



Fonte: Resumo elaborado por Janice Merigo, Assessora em Políticas Públicas da FECAM, 2020.  

ressarcimento por atividade já executada, no caso, o 
preenchimento do questionário, podem ser utilizados 
em qualquer despesa já elencada. Não necessitando 
dessa forma, de qualquer regulamentação 
específica. Os saldos podem ser utilizados tanto no 
Bloco da Proteção Social Básica, quanto no Bloco da 
Proteção Social Especial, conforme planejamento e 
prioridade da gestão 
 
Portaria 54, de 1º de abril de 2020. Item 4 - XX  
XX - Todos os materiais de custeio necessários à 
execução do serviço poderão ser adquiridos 
com recursos do cofinanciamento federal do próprio 
serviço, nos moldes do Art. 20 da Portaria MDS nº 
113/2015; 

UTILIZAÇÃO 
NÃO POSSÍVEIS 

Gasto com pessoal 
 Benefícios Eventuais  

Gasto com pessoal  
Benefícios Eventuais 

Benefícios Eventuais 


