
PORTARIA N" 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020.
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Dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nô 6.135 , de 26 de junho de 2007, no
Distrito Federal e nos.municípios que estejam em estado de calamidãde pública ou em
lquçã9 de emergência reconhecidos pelõs governos estadual, rnrniripãi áo birt itoFederal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública àe Importância
Internaoional declarada pela_organizaçío úundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Infecaão Humana pelo nouo coronavírus (covlD-l9)

o MINISTRo DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e II do parágrafo único do ui. v da Constituição, o incisà III doart. 12 clc o art. 28, o aft. 30-A, e o art. 30-c da Lei no g.742, de 
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de dezembro de

1993, tendo em vista o disposto na Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no
Decreto n" 10.282, de 20 de março de 2020, e

Considerando que aOrganização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020,
que o surto do novo 

_coronavírus (Covid-I9) constitui uma Emergdncia em Saúde
Pública de Importância Internacional;

Considerando o Decreto Legislativo no 6, de 2020,que reconhe ce, paraos fins do art. 65
da- Le-i Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República.nru111inhudu
por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 2020.

Considerando a Medida Provisóriano 953, de 15 de abril de 2020, que abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 2.^550.000.000,00,
para o fim que especifica.

Considerando o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da
Emergência em saúde pública, de proteção da população em situação de
vulnerabilidade e risco social e no desenvôlvimLnto de mlaidur para prevenii.'Ãitigu.
risoos e agravos sociais decorrentes da disseminação do covid-I9;

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da portaria no 1gg, de3 de fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Púb[; de Importância Nacional, em
decorrência de infecção humana pelo Covid-19;

considerando a Portaria MS no 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o
territorio nacional, o estado de transmissão comunitária do covid-l9;

considerando a Portaria MC no 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de
medidas para o enfrentamento da emergência dá saúde púbiica dá importância
internacional decorrente do coronavírus, cÓvD-tg, no âmbiio do SistemaÚri.o o"
Assistência Social.

Considerando a Portarian" 2.601, de 6 de novembro de 2018, dispõe sobre a utilização
de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social -
MDS para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do suAS.



Considerando que a Portaria no 90, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS, estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao
cofinanciamento federal para oferta do Serviço de Prôteção em Situações de
Calamidades Públicas e Emergências, e a Fortaria MDS no llE, de 10 de dezembro de
2015, regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS e a transferência de recursos na
modalidade fundo a fundo;

considerando o disposto na Resolução no 109, de ll de novembro de 2009, do
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional
dos Serviços Socioassistenciais e define entre os r..uiço, de protegãó sociál especial de
alta complexidade, o Serviço de Proteção em Situaçõês de Ôalamidades públicas e de
Emergências; e

considerando as Resoluções no T, de 17 de maio de 2013, e rf 12, de l l de juúo de
2013, da Comissão Intergestores Tripartite - CIT e do CNAS, respectivamõnte, que
dispõem sobre os parâmetros e critérios para a transferências ae recursos do
cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção em Situações de
calamidades Públicas e de Emergências no âmbito do suAS, resolve:

Art. 1o Dispor sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a
execugão de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema único de
Assistência Social - SUAS, no âmbito dos estados, Dishito Federal e municípios devido
à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ÊSPIN, em
decorrência de infecção humana pelo novo coronavírui, covid-19.

Parágrafo único. A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS publicará em seu
sítio eletrônico na internet listagem constando os entes elegíveis uo ."pur.. financeiro
emergencial de recursos federais, constando as metas fisicasi financeiras.

4rt.2o O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a
capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em
situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do covlD-19, promovendo:

I - estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição:

a) de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades
públicas de atendimento do SUAS; e

9) _a: aHmentos, prioritariamente ricos em proteín a, para 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;

II - cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação
de emergência em decorrência do Covid-l9.

Art. 3o Farão jus ao repasse financeiro emergencial de que trata esta Portaria, destinado
à estruturagão da rede para aquisição de:
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I - EPI, nos telrnos da alínea "a" do inciso I do art. 2o, os estados, o Distrito Federal e os "rr : i' '

municípios que possuam unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS; e

II - alimentos, nos termos da alínea "b" do inciso I do art. 2o, os estados, o Distrito
Federal e os municípios que possuam unidades de:

a) acolhimento para pessoa idosa ou com deficiência; ou

b) centro-dia.

§ lo Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados
elegíveis, nos termos do inciso I do caput, será computado o quantitativo de
trabalhadores registrados no Sistema de Cadastro do Sistôma único ãe Assistência
Social - CadSUAS, no mês de abril de 2020,nas seguintes unidades públicas e estatais:

I - Centro de Referência de Assistência Social;

II - centro de Referência Especializado de Assistência social:

III - Centro-Dia;

IV - Centro-POP;

V - Centro de Convivência; e

VI - Unidades de acolhimento.

§ 2' Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados
elegíveis, nos termos do inciso II do caput, serão somados o quantitativo de vagas em
unidades de acolhimento, públicas e privadas, para pessoas idàsas e para p..roã. ,orn
deficiência registrados no CadSUAS de abril de 2020 e de pessoas atendidas em Centro-
Dia (ou serviço equivalente) registrados no Censo do Sistema Único de Assistência
Social- Censo SUAS 2019.

{rt. 4 O repasse de recursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretamente do
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos
estados, municípios e do Distrito Federal, no exercício de 2020, em duas parcelas, cada
uma referente a 3 (três) meses da demanda aferida nos termos do art. 3á, observada a
disponibilidade orçame ntária e fi nanceira.

§1" O cálculo dos valores a serem transf,eridos nos termos do caput paraaestruturação
da rede quanto a aquisição de:

I - EPI observará o valor de referência de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais)
mensal por trabalhador, multiplicado pelo quantitativo de trabalhadores a serem
contemplados; e

II - alimentos observará o valor de referência de R$ 115,00 (cento e quinze reais)
mensal por pessoa, multiplicado pelo quantitativo de pessoas a serem contempladas.
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Art' 8o os recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para
atendimento à situação de ESPIN decorrente do Covid-I9 deverão r.r upti.uJos, além
do que dispõe o art. 3o da Portaria MDS no 90, de 3 de setembro de 2013,ãu !ãiuntiu a.,

I - ações voltadas à protegão social, orientação e informagão da população em situação

f -'.*:*oilidade 
e risco social, com vistas à prevenção áo covià-t9 e disseminação

oo vlrus;

II - provimento de.condigões adequadas de alojamento e isolamento, observadas as
orientações do Ministério da Saúde, de modo a'evitar aglomerações que propiciam a
disseminação da Covid-l 9;

III - adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais ou isolar
grupo ou apoio u outlT formas de alojamento provisórios adequadas à realidade local,
que obedeçam aos critérios de separagão de pequenos grupos pàra evitar aglomerações
que propiciam a disseminação do Covid -19;

IV - alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da
populagão ou evitem a propagação do Covid-l9 i

V - medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária,
agrav adapela pandemia do Covid- I 9;

VI - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar
por meio de contratos celebrados pelo podeipúblico; 

^

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.

Art. 9o As ações referentes ao provimento de condições adequadas de organização dos
alojamentos, que visem a assegurar acolhimento imediato án condiçõeã dignàs e de
segurança, assegurando as condições básicas para o cumprimento das oiientagões
sanitrárias de isolamento social e higiene voltadas à proteção àa populaçao e prúnçao
da disseminação do §ovid;I9 serãó objeto de orientaçao tecnicã à ser pubticada pela
Secretaria Nacional de Assistência Social.

Art. 10: O gestor da política de assistência social deverá promover a gradativa
desmobilização das ações socioassistenciais, implantadas ou reorganizaclas no escopo
desta Portaria, na medida em que for superadâ a situação de BSpfN decorrente do
Covid-19.
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§1" Compõem as ações de desmobilização as estratégias de gestão qu. .n ot%., Nl§
redução de esforços concentrados em torno de uma siúção excepcionar 
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procedimentos rotineiros, cuj o planej amento deverá :

I - prevenir a brusca.inte*p.?io tlas provisões, evitando danos e maiores prejuízos aosindivíduos e às famílias atendidos;

II - impedir o descontrole ou a perda de equipamentos e materiais;

III - evitar a sobrecarga das equipes técnicas; e

IV - adotar outras medidas necessárias à retomada da normalidade dos serviços
cotidianos, sem prejuízo de outras ações emergenciais.

§2" A execução das ações socioassistenciais poderá se estender após o período dasituação de emergência, conforme demonstàda a necessidade,' possibilitando a
reprogramação de recursos existentes a partir da elaboração de plano àe ação ,utiduOo
pelo Ministério da Cidadania.

Art' I l ' os recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais
serão repassados no exercício de 2020 diretamente do FNAS uo, frndo, de assistência
social dos estados, municípios c do Distrito Federal em duas parcelas, .uàà u.u
leferenle a 3 (três) meses de atendimento, observada a disponibiliàade o.çu..ntíriu 

"financeira.

Parágtafo único. o cálculo dos valores a serem transferidos na forma do caput observará
o valor de referência de R$ 100,00 (quatrocentos reais) mensal por pessoa, prevú no g
2o do art. 6o da Portaria MDS no 90, de 2013, multiplicaào pelo qu*iituiiuo a.
indivíduos a serem atendidos.

Art' 12. Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e municípios, a título de
cofinanciamento federal emergencial, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares
que regem a execução orçamentária e financeira do FNAS, inclusiie quanto à
disponibilidade orçamentáriae financeira e prestação de contas.

Parágrafo único. o Ministério da Cicladania poderá, a qualquer tempo, requisitar
informações referentes à aplicação do recurso extraordinário de iue trata estrpàrtu.iu,
para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Art' 13' Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho
08'244.5031.21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Públi'ca a" ffirtan"iaInternacional Decorrente do Coronavírus e serão destinados ao atendimlnto das
necessidades das famílias e indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade e risco.

Art. 14. Os entes elegíveis, na forma desta Portaia,farãojus ao repasse emergencial de
recursos federais, desde que se comprometam, no prazo esiabelecido:

I - àt regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso, disponibilizado peloMinistério da cidadania em seu sítio institucional na internet
https://aplicacoes.mds.gov.brlsnas/termoaceite/emergencia_covid_19/index.ptrp 
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II - a prestar contas na forma da Portaria MDS no 113, cle l0 de dezembro de 2015, e. r'...-. ;,r("
demais procedimentos disciplinados em ato específico, conjunto, da Secretaria Nacional
de Assistência Social e da Secretaria de Gestãó de Fundos e Transferências.

§ l" Os gestores deverão encaminhar o Termo de Aceite e Compromisso à ciência dos
respectivos conselhos de assistência social.

§ 2o Especificamente quanto às ações socioassistenciais, o ente também deverá
apresentar plano de ação em sistema informatizado específico.

Art' 15. Os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar, acompanhar e
fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação àe contas dos iecursos
repassados na forma desta Portaria.

Art. 16. A Secretaria Especial cle Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria
Nacional de Assistência Social, expedirá normativas e orientações complementares à
matéria disciplinada, especialmente quanto:

I - ao Termo de Aceite e Compromisso;

II - ao Plano de Ação; ou

III - aos procedimentos de prestação de contas.

Art. 17 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI
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'§g5tra'
9ispõe sobre repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema
Unico de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações
socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacionai decorrente do .o.oràuí*r,
COVID.I9

o MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.87 da Constituição, o incisà III do
art. 12 c/c o art. 28, o art.3O-A, e o art. 30-c da Lei no g.742, de'7 de dezembro de
1993, tendo em vista o disposto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no
Decreto n" 10.282, de 20 de março de 2020, e

Considerando que aOrganização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de2020,
que o surto do novo coronavírus (Covid-I9) constitui uma Emergdncia em Saúde
Pública de Importância Internacional;

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou! por meio da Portaria no lgg, de
3 de fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Públicí de Importância Nacional, em
decorrência de infecgão humana pela Covid-19;

Considerando o Decreto Legislativo no 6, de 2020, que reconhe ce, paÍaos fins do art. 65
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encamilhada
por meio da Mensagem no 93, de l8 de março de 2020;

Considerando a Medida Provisória no 953, de 15 de abril de 2020, que abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de nS 2.SS0.000.000,00
(dois bilhões e quinhentos e cinquenta milhões de reais), para o fim que especifica;

considerando a Portaria MS no 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o
território nacional, o estado de transmissão comunitária dacovid-19;

considerando a Portaria MC n" 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de
medidas paru o enfrentamento da emergência dà saúde piUiiru de importância
internacional decorrente do coronavírus, COVID-I9, no âmbiio do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS;

Considerando a Portaria MC no 369, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre o repasse
financeiro emergencial de recursos federais paru a execução de açoes socioassistenciais
e estruturação da rede do SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios
devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESÉIN,
em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, covid-19;

Considerando o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde pública de
Importância Nacional, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco
social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais
decorrentes da disseminação da Covid-19;



Considerando o disposto na Resolução no 109, de
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Naci
dos Serviços Socioassistenciais, resolve:

Art. lo Dispor sobre repasse de recurso extraordinário do cofinanciamento federal do
slstema Unico de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução
de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípiãs devido à situaçãode Emergência em Saúde Públioa de Importância Internacional decorrente do
coronavírus, COVID-19.

Parágrafo único. Farão jus ao cofinanciamento de que trata o caput aqueles entes
federados que demonstuarem o regular funcionamento dos equipamentos dá polÍtica de
assistência social, em especial do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e
do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, por nreio dos
sistemas informatizados de monitoramento do Ministério da cidadania.

Àrt.2o O recurso extraordinário de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar
a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em
situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19, garantindo:

I - o aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial nos estados,
Distrito Federal e municípios às famílias e indivíduos em situação de risco e
vulnerabilidade social;

II - a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios
socioassistenciais por meio da reorganizaçào da oferta com vistas ao atendimento das
medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da covid-l9; e

III - o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientagão e informação da
população em situação de vulnerabiiidade e risco social, com vistas à prevengão da
Covid-19 e disseminação do vírus.

Art. 3o O repasse de recurso extraordinário se dará diretamente do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e
Distrito Federal para os Blocos de Financiamento da Protegão Social Básica e Esiecial,
que §e baseará no valor de referência da parcela mensal potencial d; seu
cofinanciamento federal ordinário do mês cle fevereiro de 2020 e se eietuar â em 2 (duas)
parcelas, cada uma equivalente a 3 (três) competências mensais do cofinanciamento
ordinário.

Parágrafo único. O aporte de recursos de que trata o caput se dará nas contas já
existentes.

Art. 4" Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e municípios, a título de
cofinanciamento federal extraordinário, Íicam sujeitos às nornas legais e
regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do FNAS, in-clusive
quanto à disponibilidade orçam entiria e financeira e prestação de contas.
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Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo, ."qririt*t: 
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informações referentes à aplicação do recurso extraordinário de que trata-esta pàrtaria,
para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Art' 5o Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho
08'244.5031.21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde pública de Importância
Internacional Decorrente do Coronavírus - CoVtn 19, nacategoria econômica custeio.

1tt' 6'os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar, acompanhar e
fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação àe contas dos recursos
repassados na forma desta portaria.

Art' 7" A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria
Nacional de Assistência Social, expedira normativas e orientações complementares à
matéria disciplinada nesta portaria.

Art. 8" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI
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