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Ministério da Cidadania

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 378, DE 7 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do
financiamento federal do Sistema Único 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
Internacional decorrente do coronavírus, COVID-
19.

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 inciso III
do art. 12 c/c o art. 28, o art. 30-A, e o art. 30-C da Lei nº 8.742, 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 nº 10.282, de 20 de março de 2020, e

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de
janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência
em Saúde Pública de Importância Internacional;

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da
Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em decorrência de infecção humana pela Covid-19;

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que reconhece, para os
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
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 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 R$
2.550.000.000,00 (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 da Covid-19;

Considerando a Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe
acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito 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 para a execução de ações
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 - ESPIN, 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 11 de novembro de 2009,
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional
dos Serviços Socioassistenciais, resolve:

Art. 1º Dispor sobre repasse de recurso extraordinário do cofinanciamento
federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na
execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido
à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do
coronavírus, COVID-19.

Parágrafo único. Farão jus ao cofinanciamento de que trata o caput aqueles
entes federados que demonstrarem o regular funcionamento dos equipamentos da
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 meio
dos sistemas informatizados de monitoramento do Ministério da Cidadania.

Art. 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 COV I D - 1 9 ,
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 reorganização da oferta com vistas ao
atendimento das medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da
Covid-19; e

III - o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e
informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à
prevenção 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 Proteção Social
Básica e Especial, que se baseará no valor de referência da parcela mensal potencial
do seu cofinanciamento federal ordinário do mês de fevereiro de 2020 e se efetuará
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. 4º Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e municípios, a
título de cofinanciamento federal extraordinário, ficam sujeitos às normas legais e
regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do FNAS, inclusive
quanto à disponibilidade orçamentária e financeira e prestação de contas.

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo,
requisitar informações referentes à aplicação do recurso extraordinário de que trata
esta Portaria, 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 - COVID 19, na categoria
econômica custeio.

Art. 6º Os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar,
acompanhar e fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação de
contas dos recursos repassados na forma desta Portaria.

Art. 7º A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, por meio da
Secretaria Nacional de Assistência Social, expedirá normativas e orientações
complementares à matéria disciplinada nesta Portaria.

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

ONYX DORNELLES LORENZONI

SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO DE FUNDOS E TRANSFERÊNCIAS

PORTARIA Nº 81, DE 7 DE MAIO DE 2020

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE FUNDOS E TRANSFERÊNCIAS, no uso de suas
atribuições legais, que lhe conferem a Portaria nº 942, de 17 de maio de 2019, e o art. 53
da Instrução Normativa MC nº 02/2019, resolve:

Art. 1º - Tornar pública a relação do(s) projeto(s) apoiado(s) por meio do
mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que tiveram sua(s)
prestação(ões) de contas APROVADA(S) no âmbito desta Secretaria, em observância ao
disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, no § 1º do art. 20 da Lei
nº 8.313, de 1991, e no inciso I do art. 51 da Instrução Normativa nº2, de 23 de abril de
2019, conforme anexo I.

Art. 2º - Tornar pública a relação do(s) projeto(s) apoiado(s) por meio do
mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que tiveram sua(s)
prestação(ões) de contas APROVADA(S) COM RESSALVA(S) no âmbito desta Secretaria, em
observância ao disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, no § 1º do
art. 20 da Lei nº 8.313, de 1991, e no inciso II do art. 51 da Instrução Normativa nº2, de
23 de abril de 2019, conforme anexo II.

Art. 3º - Tornar pública a relação do(s) projeto(s) apoiado(s) por meio do
mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que tiveram sua(s)
prestação(ões) de contas RECONSIDERADAS da reprovação por parte da análise técnica,
necessitando da análise financeira, no âmbito desta Secretaria, em observância ao disposto
no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal e do § 1º do art. 20 da Lei nº 8.313,
de 1991, conforme anexo III.

Art. 4º - Informar que cabe ao proponente emitir comprovantes em favor dos
doadores ou patrocinadores, bem como manter o controle documental das receitas e
despesas do projeto pelo prazo de cinco anos, contados da aprovação da prestação de
contas, à disposição do MC e dos órgãos de controle e fiscalização, caso seja instado a
apresentá-las, conforme previsto no art. 36 da Instrução Normativa RFB nº 1.131, de 21 de
fevereiro de 2011.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AYRTON GALICIANI MARTINELLO

ANEXO I

. P R O N AC P R OJ E T O PROPONENTE RESUMO DO PROJETO V A LO R
CAPTADO
(R$)

. 119323 Roda Ziriguibum!
1ª. Edição:
Espetáculo
infantil

Isaura Carolina
Teixeira Paulino

Circulação do espetáculo
Primeiras Canções por 05
municípios do estado de Minas
Gerais, num total de 20
apresentações

42.680,00

ANEXO II

. P R O N AC P R OJ E T O PROPONENTE RESUMO DO PROJETO V A LO R
CAPTADO
(R$)

. 134144 Vinícius de
Moraes: Sem
Anos com S

Miriam Keiko
Hosokawa

Homenagem à Obra de Vinícius de
Moraes em comemoração ao seu
centenário, através do canto
vocal, principal foco do
espetáculo.

98.875,61

. 140168 Estação da
Música

Dotsy M. Santi
Rebelatto e Cia
LT DA - M E

6 dias de oficinas e 2 dias de
apresentações musicais,
promovendo a interação entre
estudantes e professores de
música.

217.800,00

ANEXO III

. P R O N AC P R OJ E T O PROPONENTE RESUMO DO PROJETO V A LO R
CAPTADO
(R$)

. 066604 Fica Comigo Esta
Noite

M.B. Produções
Artísticas LTDA -
EPP

Montagem e apresentação do
espetáculo teatral, com realização
de temporadas no Rio de Janeiro,
São Paulo, e turnê. Serão 155
apresentações.

591.040,00

SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

PORTARIA Nº 327, DE 7 DE MAIO DE 2020

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA - SUBSTITUTO, no uso
de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 541, de 27 de julho de 2016
e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar os projetos culturais relacionados nos anexos desta
portaria, que após terem atendido aos requisitos de admissibilidade estabelecidos pela
Lei 8.313/91, Decreto 5.761/06 e a Instrução Normativa vigente, passam a fase de
obtenção de doações e patrocínios.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ODECIR LUIZ PRATA DA COSTA

ANEXO

ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
202160 - O Jardim das Maravilhas de Joan Miró
Museu Céu Aberto, Cultura, Ecologoa e Desenvolvimento
CNPJ/CPF: 04.749.009/0001-50
Processo: 01400002127202075
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.941.759,50
Prazo de Captação: 08/05/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Trata-se de uma exposição de artes visuais que mescla a exposição
contemplativa de 42 (quarenta e duas) litogravuras de Joan Miró que acompanham os
poemas de seu amigo escritor Rafael Alberti, também todas as obras serão exploradas
com recursos expositivos, imersivos e interativos.
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