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Ofício nº 94/2020 - SEASC/PMBE  

 

Boa Esperança - ES, 13 de abril de 2020. 

 

AO: SR. LAURO VIEIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal de Boa Esperança-ES 

 

Assunto: Aquisição EMERGÊNCIAL de cestas basicas. 

 

Senhor Prefeito, 

 

1. CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde-OMS, em 30 de janeiro de 2020, 

em decorrência da Infecção Humana, pelo novo coronavírus (COVID-19); 

2. CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 

decorrência da Infecção Humana, pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

3. CONSIDERANDO o Decreto Nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre 

o estado de emergência em saúde pública, no Estado do Espírito Santo e estabelece 

medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19); 

4. CONSIDERANDO o Decreto Nº 4597-R, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do 

coronavírus (COVID-19) na área da educação, no Estado do Espírito Santo; 

5. CONSIDERANDO a Portaria Nº 036-R, de 16 de março de 2020, que estabelece 

protocolo clínico para síndromes respiratórias gripais, em virtude do surto de 

coronavírus (COVID-19), durante a vigência do estado emergência de saúde pública, 

no Estado do Espírito Santo; 
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6. Considerando o Art. 22 da LOAS, Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e foi 

regulamentada pelo Decreto nº 6.307/07, que define emergências como situações que 

causam perdas, riscos e danos à integridade pessoal e familiar, podendo-se englobar 

a atual pandemia pelo Coronavírus nessa definição; 

7. Considerando a Portaria 337 de 24 de março de 2020 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. 

8. Considerando a Portaria Nº 54 de 1 de abril de 2020 que dispoe sobre recomendações 

gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a 

continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com 

medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais 

do SUAS. 

9. CONSIDERANDO os termos da lei federal 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

10. Venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência que autorize o setor competente a 

proceder à aquisição de cestas basicas descritos neste termo, em atendimento a 

Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania de Boa Esperança-ES. 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

 

JULIANA PETTENE RIGO. 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Decreto n°. 6238/2019 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

*Este contrato será excepcionalmente regido pela lei federal 13.979/2020, adotando para 

tanto, suas regras diferenciadas para o enfrentamento da pandemia que se instalou em 

virtude do coronavirus (Covid-19). 

 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO  

1.1. Aquisição dos materiais descritos neste termo, que serão adquiridos conforme o Art. 4º do Decreto 

Municipal nº 6.471 de 17 de março de 2020 e lei 13.979/2020, que Decreta estado de emergência em 

saúde pública no Município de Boa Esperança-ES e estabelece medidas administrativas e sanitárias 

para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos, decorrentes do surto de corona vírus 

(COVID-19) e dá outras providências em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social e 

Cidadania de Boa Esperança-ES e lei federal 13.979/2020. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Considerando a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 onde dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus 

responsável pelo surto pandemia, o DECRETO Nº 6.471/2020, onde Declara situação de emergência 

no município de Boa Esperança em razão dos decorrentes surtos de corona vírus (COVID-19); 

2.2. Considerando a necessidade de aquisição de cestas basicas para atendimento da população mais 

vulnerável e em risco social afetada pelo surto de coronavírus (COVID-19). 

 

3. DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA 

3.1. A aquisição das cestas basicas são essenciais nesse momento de enfrentamento das 

contigencias causadas pelo COVID-19,  tendo em vista que durante uma calamidade, famílias 

em situação de vulnerabilidade podem ter sua condição agravada, ao tempo em que famílias 

que anteriormente não precisavam de suportes da Assistência Social podem passar a 

demandá-los, sendo importante qassegurá-los localmente, de acordo com as demandas 

apresentadas ao SUAS. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
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4.1. Executar o objeto deste Termo; 

4.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

deste instrumento, como estabelece no Artigo 71 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

4.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 

materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, 

ou a terceiros; 

4.4. Entregar os materiais, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados neste Termo de 

Referência; 

4.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontada pela Secretaria solicitante. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

5.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da empresa 

contratada, rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto 

contratado e o seu aceite, através de Servidor designado pela Autoridade competente; 

5.2. Disponibilizar um servidor do Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania para conferir a 

entrega do material; 

5.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a Empresa Contratada;  

5.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

5.5. Comunicar à Empresa Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do 

material; 

5.6. Efetuar o pagamento da Empresa Contratada na forma convencionada nos termos de após a 

apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento definitivo. 

 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, sujeitará a adjudicatária a 

multa, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais ou atraso 

na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 

Termo de Referência, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no 

caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, sem prejuízo das demais sanções. A multa 

será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente; 
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6.2. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente Contratada as seguintes 

sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que 

perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de 

ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução total da entrega; 

e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretária Municipal de 

Administração, depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista. 

 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da 

data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada por servidor 

credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde 

que não haja nenhum fato impeditivo. 

 

8. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

8.1. O prazo máximo para o fornecimento do material objeto deste Termo de Referência deverá ser 

IMEDIATO, a partir da emissão da Ordem de Fornecimento emitido pelo Setor de Compras; 

8.2. As cestas básicas deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal situado na rua 

CCPL s/n Centro, neste Município, no horário de 7:00h às 13:00h, bem como a cópia reprográfica da 

“Ordem de Fornecimento”; 

8.3. A entrega do material deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, acondicionados 

adequadamente; 

8.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, 

seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material; 

8.5. Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade 

dos materiais com as especificações descritas neste Termo; 
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8.6. O recebimento provisório dos materiais não implica a aceitação dos mesmos; 

8.7. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada 

um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor de Almoxarifado. 

 

9. DA AMOSTRA 

9.1 - A Administração poderá solicitar da licitante vencedora, amostras do(s) produto(s) 

cotado(s), para averiguação das especificações e qualidade dos produtos, antes da adjudicação 

dos itens às empresas.  

9.2 - As amostras serão analisadas pelo CAE (Conselho de Alimentação Escolar) do 

Município de Boa Esperança/ES.  

9.3 - Os critérios estabelecidos pelo CAE (Conselho de Alimentação Escolar) do Município 

de Boa Esperança, para análise das amostras apresentadas, serão: testes de degustação e 

avaliação das fichas técnicas em reunião própria, quando então, será emitido um laudo. 

9.4 - Não passando pelo controle de qualidade a empresa será desclassificada. 

 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Projeto Atividade: 020020.0824400112.167 – Benefícios Eventuais  

Elemento Despesa: 33903200000 – Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita 

Fonte de Recurso: 13900010000 – Outros Recursos vinculado a Assistência Social- Transferência 

Ficha: 69 

 

11. DAS EXCEPCIONALIDADES DO PRESENTE CONTRATO 

 

11.1. Nos termos do artigo 4º-F da lei federal 13.979/2020,  na hipótese de haver restrição de 

fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência 

de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição. 
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11.2. Nos termos do artigo 4º-H  da lei federal 13.979/2020Os contratos regidos por esta Lei terão 

prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto 

perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.              

11.3. Nos termos do artigo 4º-I da lei federal 13.979/2020 Para os contratos decorrentes dos 

procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem 

obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto 

contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.             

 

 

12. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS GENEROS QUANT. 

 

 

01 

CESTA BÁSICA, COMPOSTA DE: 05 kg Arroz tipo 1; 02 kg de 

feijão carioquinha tipo 1; 05 kg açúcar cristal; 01 unid. de óleo de 

soja de 900ml; 250 gr  pó de café tradicional; 01 kg macarrão 

espaguete; 01 kg fubá; 01 caixa de 1.600kg de biscoito maria; 01 

kg de farinha de mandioca; 01 kg sal refinado; 01 um frango inteiro  

congelado; 01 pct de 400 gr de leite em pó integral; 01 pct papel 

higiênico contendo 04 unid. de 60 mts cada; 01 unid. sabonete e 01 

unid. creme dental. 1kg de sabão em barra. 

 

 

250 

 

 

 

QUANTIDADE POR CESTA BÁSICA 
  

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO DOS GÊNEROS 

1.  5 KG Arroz Tipo 01– O produto deverá apresentar registro no órgão 

competente, não deverá apresentar problemas com colorações 

não características, manchas escuras, avermelhadas ou 

esverdeadas, perfurações carunchos e peso insatisfatório. A 
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embalagem deve estar intacta. prazo de validade mínimo de 06 

meses a partir da data de entrega. 

2.  02 KG Feijão Carioquinha Tipo 01 (Leitinho) Pacote 01 kg – O 

produto deverá apresentar registro no órgão competente, não 

deverá apresentar perfurações, carunchos ou outros insetos, não 

deve estar murcho, esbranquiçado ou mofado, não deve 

apresentar odor não característico, inseticidas quando o pacote 

for aberto, coloração não característica, sabor alterado estar 

velho, nem ter peso insatisfatório. A embalagem deve estar 

intacta. prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data 

de entrega. 

3.  05 KG Açúcar Cristal– O produto deverá apresentar registro no órgão 

competente, não deverá apresentar misturas inadequadas ao 

produto, presença de impurezas, formação de grumos, odor 

forte, coloração não característica, sabor alterado. A 

embalagem deve estar intacta. prazo de validade mínimo de 06 

meses a partir da data de entrega. 

4.  01 UN Óleo de soja garrafas de 900 ml - O produto deverá apresentar 

registro no órgão competente, deve ser transparente em 

garrafas plásticas, com cheiro e gosto próprio, não deverá 

apresentar problemas com presença de impurezas, cheiro e 

sabor não característico, embalagens amassadas e/ou estufadas, 

não devem apresentar peso insatisfatório. A embalagem deve 

estar intacta. prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da 

data de entrega. 

5.  250 GR Pó de Café Tradicional - O produto deverá apresentar registro 

no órgão competente, deverá ser torrado e moído, não deverá 

apresentar misturas inadequadas ao produto, presença de 

impurezas, formação de grumos, odor forte, coloração não 

característica, sabor alterado. A embalagem deve estar intacta. 

prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de 
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entrega. 

6.  01 KG Macarrão espaguete - O produto deverá apresentar registro no 

órgão competente, deve estar inteiro e firme, não apresentar cor 

esverdeada, não apresentar pontos brancos ou cinzas, mofo, 

perfurações, carunchos ou outros insetos, pó branco solto no 

pacote, misturas inadequadas ao produto, cheiro forte e intenso, 

coloração não característica, sabor alterado com peso 

insatisfatório. A embalagem deve estar intacta. prazo de 

validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. 

7.  01 KG Fubá Pacote de 01 kg - O produto deverá apresentar registro 

no órgão competente, não deverá apresentar misturas 

inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de 

grumos, coloração não característica, sabor alterado. A 

embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 06 

meses a partir da data de entrega.      

8.  01 cx Biscoito doce: O produto deverá apresentar registro no órgão 

competente, data de fabricação e lote. O produto não deverá 

apresentar umidade, misturas inadequadas ao produto, 

presença de impurezas, odor desagradável, peso insatisfatório 

e não poderá estar quebrado. A embalagem deve estar intacta, 

prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de 

entrega. Caixa de 1.600kg. 

9.  01 KG Farinha de Mandioca Pacote de 01 kg - O produto deverá 

apresentar registro no órgão competente, não deverá apresentar 

misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, 

formação de grumos, coloração não característica, sabor 

alterado. A embalagem deve estar intacta, prazo de validade 

mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. 

10.  01 KG Sal Refinado de 01 kg - O produto deverá apresentar registro 

no órgão competente, não deverá apresentar misturas 

inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de 
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grumos, coloração não característica, sabor alterado por 

misturas. A embalagem deve estar intacta. prazo de validade 

mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. 

11.  01 UN FRANGO - (O produto deverá apresentar registro no órgão 

competente, deverá apresentar odor agradável, consistência 

firme, não deverá apresentar presença de impurezas, cheiro 

forte e intenso, coloração não característica mancha escura ou 

verde, não deve estar pegajoso, não deve apresentar sabor 

alterado, peso insatisfatório, não deve ser temperada e devem 

ser entregues congeladas. A embalagem  deve estar intacta, em 

pacotes de 02 ou 03 kg, prazo de validade mínima de 06 meses 

a partir da data de entrega). 

12.  01 PCT Leite em Pó Integral Pacote de 400g - O produto deverá 

apresentar registro no órgão competente, não deverá apresentar 

misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, 

cheiro forte, intenso ou azedo, coloração escura ou clara não 

característica, sabor alterado e peso satisfatório. O produto não 

deverá conter glúten nem malteodextrina. A embalagem deve 

estar intacta. prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da 

data de entrega. 

13.  01 UN Papel Higiênico – Especial macio folha simples picotada, em 

rolo, não reciclado, alta absorção, na cor branca, dimensões de 

10cm x 60m. A embalagem deverá conter a marca do 

fabricante, dimensão, indicação de não reciclado, cor e lote do 

produto, pacote com 04 unidades de 60 mts cada unidade. 

prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de 

entrega. 

14.  01 UN Sabonete adulto - Em barra pesando 150 g e de boa qualidade.  

Testado dermatologicamente, essências diversas, embalagem 

de plástico, com identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade. (Igual ou superior a 

fls. 11

mailto:acaosocial.pmbe@gmail.com
http://www.boaesperanca.es.gov.br/


PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA 

Rua Presidente Castelo Brancno, 58 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 

Telefone: (27) 3768 1577 | E-mail: acaosocial.pmbe@gmail.com | www.boaesperanca.es.gov.br 

 

 

Palmolive e/ou lux e/ou Ypê). prazo de validade mínimo de 06 

meses a partir da data de entrega. 

15.  01 UN Creme Dental – para uso diário, acondicionado em tubo 

plástico com 180 g. O produto deverá aliviar mau hálito dos 

dentes, proporcionando ao usuário proteção a longo prazo e a 

prevenção de cáries. ingredientes ativos: citrato de potássio 

5,04%, monofluorofosfato de sódio 1,1% (1450ppmde flúor). 

ingredientes: sorbitol, água, glicerina, silica hidratada, citrato 

de potássio, peg-12,larilsufato de sódio, monofluorofosfato 

desódio, sabor, goma de celulosa, sacarina sódica, goma 

xantán, dióxido de titânio (cl 77891), fd & cazul nº1 (cl 42090). 

deverá ser embalado em cartucho de papelão com as seguintes 

informações: dados de identificação do fabricante, código de 

barras, site do fabricante, telefone do sac, selo de aprovação da 

abo, procedência, data de fabricação prazo de validade mínimo 

de 06 meses a partir da data de entrega. 

16.  1 UN SABÃO EM BARRA, de glicerina, 200g,. Embalado em saco 

plástico, EB 56/54 da ABNT, contendo 05 unidades. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde. (Igual ou superior ao Ypê). prazo de validade mínimo de 06 

meses a partir da data de entrega. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Gabinete do Governador 

 

DECRETO Nº 4593 - R, DE 13 DE MARÇO DE 2020. 

 

Decreta o estado de emergência em saúde pública 
no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas 
sanitárias e administrativas para prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos 
decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19) e 
dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 91, 
III da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, o Decreto Federal nº 7616, de 17 de novembro de 2011, e conforme as informações constantes 
dos processos nº 88748901, 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV); 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º  Fica declarada Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo decorrente do 
surto de coronavírus (COVID-19), tendo em vista a necessidade do emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

Parágrafo único. As medidas sanitárias definidas neste Decreto visam a proteção da coletividade e, 
quando implementadas, deverão garantir o pleno respeito a integridade e dignidade das pessoas, 
famílias e comunidade. 

Art. 2º  Para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus, poderão ser 
adotadas as seguintes medidas: 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - exames médicos; 

IV - testes laboratoriais; 

V - coleta de amostras clínicas; 

VI - vacinação e outras medidas profiláticas;  

VII - tratamentos médicos específicos; 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Gabinete do Governador 

VIII - estudo ou investigação epidemiológica; 

IX - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;  

X - campanha de comunicação para utilidade pública; ou 

XI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o 
pagamento posterior de indenização justa. 

§ 1º  Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no âmbito 
intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a propagação do 
coronavírus; 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das 
pessoas que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de transporte, no 
âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação ou a propagação do 
coronavírus. 

§ 2º  Nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, os dados pessoais dos 
pacientes que apresentem suspeita ou confirmação de infecção pelo Covid-19 (novo coronavírus) são 
invioláveis e estão protegidos por sigilo. 

§ 3º  A requisição administrativa, sempre fundamentada, como hipótese de intervenção do Estado 
na propriedade para contratação de bens ou serviços para tratamento, prevenção, isolamento ou 
quarentena, deverá garantir ao particular o pagamento posterior de indenização, quando for o caso, e 
terá suas condições e requisitos definidos em atos infralegais emanados pela Secretaria de Estado de 
Saúde -SESA e seu período de vigência não pode exceder à duração da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus, e envolverá, em especial: 

a) hospitais privados, independentemente da celebração de contratos administrativos; e 

b) profissionais da saúde, hipótese que não acarretará na formação de vínculo estatutário ou 
empregatício com a Administração Pública. 

Art. 3º  A adoção das medidas de que trata o artigo anterior deverá ser proporcional e na exata 
extensão necessária para viabilizar o tratamento, contaminação ou a propagação do coronavírus, 
mediante motivação, na forma do caput do art. 37 da Constituição Federal.  

Art. 4º  Nos casos de recusa à realização dos procedimentos recomendados e definidos no art. 2º 
do presente Decreto, os órgãos competentes, com o objetivo de atender o interesse público e evitar o 
perigo ou risco coletivo, deverão adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

Parágrafo único. A SESA deverá expedir recomendação e orientação para a implementação dos 
procedimentos previstos no art. 1º do presente Decreto. 

Art. 5º  Fica criada a Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública a ser composta pelas 
Secretarias de Estado de Governo - SEG, SESA, da Educação - SEDU, da Segurança Pública e Defesa Social 
- SESP, da Justiça - SEJUS, de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES e Procuradoria 
Geral do Estado - PGE. 

Art. 6º  As despesas para a execução de quaisquer ações decorrentes desta declaração de 
emergência em saúde pública deverão ser processadas pela Subsecretaria de Administração e de 
Financiamento da Atenção da SESA, que manterá relatório atualizado de todas as despesas realizadas. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Gabinete do Governador 

Art. 7º  Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 
competentes devem apurar as eventuais práticas de infração administrativa prevista no art 10, inciso 
VII, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto no art. 268 do Código 
Penal. 

Art. 8º  Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação e terá seu prazo de vigência 
limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º, bem como do art. 8º, ambos da Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020. 

 

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 13 dias de março de  2020, 199º da Independência, 132º da 
República e 486º do Início da Colonização do Solo Espírito- Santense. 

 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
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Gabinete do Governador 

DECRETO Nº 4597-R, DE 16 DE MARÇO DE 2020. 

  

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus (COVID-19) na área da educação, e dá 
outras providências.  

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no exercício das atribuições legais e 
constitucionais,  

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 
Constituição da República; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas na área de educação para 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do 
coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de 
emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto 
de coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; 

 

 DECRETA: 

 
 Art. 1º  As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus (COVID-19), na área da educação do Estado do Espírito Santo, ficam definidas nos termos 
deste Decreto. 

Art. 2º  No período de 17 à 20 de março de 2020, as escolas, universidades e faculdades, das redes 
de ensino pública e privada permanecerão abertas para a orientação e o acolhimento dos estudantes. 

§ 1º  Fica facultado o comparecimento dos estudantes às unidades de ensino no período 
compreendido no caput. 

§ 2º  As atividades educacionais no período compreendido no caput deverão envolver conteúdos 
já ministrados, sem prejuízo curricular aos estudantes que não comparecerem às unidades de ensino. 

§ 3º  Ficam mantidas as aulas nas unidades prisionais e socioeducativas do Estado no período 
compreendido pelo caput. 

fls. 16



 

 
 

2/2 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Gabinete do Governador 

Art. 3º  Ficam suspensos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a partir do dia 23 de março de 
2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias, as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e 
faculdades, das redes de ensino pública e privada. 

§ 1º  O período de suspensão de atividades educacionais na rede de ensino pública estadual 
deverá ser compreendido como antecipação do recesso/férias escolares, conforme regulamentação da 
Secretaria de Estado de Educação - SEDU.  

§ 2º  As unidades escolares da rede pública municipal e privada de ensino do Estado poderão 
adotar a antecipação do recesso/férias prevista neste Decreto, ou determinar a suspensão das aulas 
pelo período o determinado, a critério de cada unidade. 

§ 3º  Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela 
SEDU, após o retorno das aulas.  

Art. 4º  A SEDU poderá expedir ato infralegal para regulamentar o disposto neste Decreto. 

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Anchieta, em Vitória, aos  16 dias de março de  2020, 199º da Independência, 132º da 
República e 486º do Início da Colonização do Solo Espírito-Santense. 

 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

  

(Este texto não substitui o publicado no D.O.E. em 17/03/2020) 
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 6.307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.

 Dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o art. 22
da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

          O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 22 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993,

         DECRETA:

           Art. 1o  Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em
virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

         § 1o  Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

         § 2o  A concessão e o valor dos auxílios por natalidade e por morte serão regulados pelos Conselhos de Assistência
Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante critérios e prazos definidos pelo Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS.

         Art. 2o  O  benefício eventual deve atender, no âmbito do SUAS, aos seguintes princípios:

         I - integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas;

         II - constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos incertos;

         III - proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas;

         IV - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de Assistência Social - PNAS;

         V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de espaços para manifestação e defesa
de seus direitos;

         VI - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual;

         VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania;

         VIII - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e

             IX - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, que estigmatizam os benefícios, os
beneficiários e a política de assistência social.

         Art. 3o  O auxílio por natalidade atenderá, preferencialmente, aos seguintes aspectos:

         I - necessidades do nascituro;

         II - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; e

         III - apoio à família no caso de morte da mãe.

         Art. 4o  O auxílio por morte atenderá, prioritariamente:

         I - a despesas de urna funerária, velório e sepultamento;

           II - a necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um de seus
provedores ou membros; e

         III - a ressarcimento, no caso da ausência do benefício eventual no momento em que este se fez necessário.

          Art. 5o  Cabe ao Distrito Federal e aos Municípios, de acordo com o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, destinar recursos para o custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante
critérios estabelecidos pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e pelos Conselhos Municipais de
Assistência Social, respectivamente.
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         Art. 6o  Cabe aos Estados destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento
dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social, de acordo
com o disposto no art. 13 da Lei nº 8.742, de 1993.

         Art. 7o  A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade
pessoal e familiar, assim entendidos:

         I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;

         II - perdas: privação de bens e de segurança material; e

         III - danos: agravos sociais e ofensa.

         Parágrafo único.  Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:

         I - da falta de:

              a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família,
principalmente a de alimentação;

         b) documentação; e

         c) domicílio;

         II - da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;

             III - da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou
psicológica na família ou de situações de ameaça à vida;

         IV - de desastres e de calamidade pública; e

         V - de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

             Art. 8o  Para atendimento de vítimas de calamidade pública, poderá ser criado benefício eventual de modo a
assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.742, de
1993.

          Parágrafo único.  Para os fins deste Decreto, entende-se por estado de calamidade pública o reconhecimento pelo
poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica,
desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida
de seus integrantes.

           Art. 9o  As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da
saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios
eventuais da assistência social.

         Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

         Brasília,  14 de dezembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Patrus Aninas

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.12.2007
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.

Mensagem de veto

(Vide Decreto nº 3.048, de 1999)
(Vide Decreto nº 6.214, de 2007)
(Vide Decreto nº 7.788, de 2012)
Vide Lei nº 13.014, de 2014

Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO I

Das Definições e dos Objetivos

        Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva,
que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade,
para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Art. 2o  A assistência social tem por objetivos:                     (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos,
especialmente:                  (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;                  (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;                  (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;                       (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
e                     (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família;                     (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a
ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;                    (Redação dada pela Lei nº 12.435, de
2011)

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões
socioassistenciais.                       (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas
setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a
universalização dos direitos sociais.                     (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 3o  Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que
atuam na defesa e garantia de direitos.                       (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o  São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços,
executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e
indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art. 18.                   (Incluído pela
Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o  São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e
executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das
organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social,fls. 20
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nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.                
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3o  São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam
serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos
socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais,
articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos
desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.                      (Incluído pela
Lei nº 12.435, de 2011)

CAPÍTULO II

Dos Princípios e das Diretrizes

SEÇÃO I

Dos Princípios

        Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios:

        I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;

        II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais
políticas públicas;

        III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;

        IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais;

        V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

SEÇÃO II

Das Diretrizes

        Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes:

        I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das
ações em cada esfera de governo;

        II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis;

        III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de
governo.

CAPÍTULO III

Da Organização e da Gestão

Art. 6o  A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e
participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos:                 (Redação
dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de
modo articulado, operam a proteção social não contributiva;                (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma
do art. 6o-C;                     (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão
das ações de assistência social;

IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais;                   (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)

V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social;                (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
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VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e                        (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.              (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o  As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice e, como base de organização, o território.                (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o  O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas
entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta Lei.               (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3o  A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome.           (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4º  Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego
e a divulgação da identidade visual do Suas.              (Incluído pela Lei nº 13.714, de 2018)

§ 5º  A identidade visual do Suas deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e
organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao Suas.             (Incluído pela
Lei nº 13.714, de 2018)

Art. 6o-A.  A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:              (Incluído pela Lei nº 12.435,
de 2011)

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a
prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;            (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições
e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.           (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único.  A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que
identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território.                 (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)

Art. 6o-B.  As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada,
diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas,
respeitadas as especificidades de cada ação.               (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o  A vinculação ao Suas é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de
que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial.               (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o  Para o reconhecimento referido no § 1o, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos:              (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - constituir-se em conformidade com o disposto no art. 3o;             (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, na forma do art. 9o;             (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)

III - integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso XI do art. 19.                (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)

§ 3o  As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas celebrarão convênios, contratos,
acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços,
programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por
esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias.               (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o  O cumprimento do disposto no § 3o será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome pelo órgão gestor local da assistência social.             (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 6o-C.  As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), respectivamente, e
pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. 3o desta Lei.               (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
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§ 1o  O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de
vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à
prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.               (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o  O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação
de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou
contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.                     (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)

§ 3o  Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem interface
com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da
assistência social.             (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 6o-D.  As instalações dos Cras e dos Creas devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com
espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e
indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência.                  (Incluído pela Lei nº 12.435, de
2011)

Art. 6o-E.  Os recursos do cofinanciamento do Suas, destinados à execução das ações continuadas de assistência
social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis
pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS.                (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único.  A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos
referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme
deliberações do CNAS.                  (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

        Art. 7º As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações de assistência social, observarão as
normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que trata o art. 17 desta lei.

        Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos
nesta lei, fixarão suas respectivas Políticas de Assistência Social.

        Art. 9º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no
respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme
o caso.

        § 1º A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em
mais de um município no mesmo Estado, ou em mais de um Estado ou Distrito Federal.

        § 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a
fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento.

           § 3º                 (Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009)

        § 4º As entidades e organizações de assistência social podem, para defesa de seus direitos referentes à inscrição e
ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.

        Art. 10. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e
organizações de assistência social, em conformidade com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos.

        Art. 11. As ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada,
cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas, em suas
respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

        Art. 12. Compete à União:

        I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no art. 203 da
Constituição     Federal;

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os
projetos de assistência social em âmbito nacional;                  (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

        III - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às ações assistenciais de caráter de
emergência.

IV - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar Estados, Distrito Federal
e Municípios para seu desenvolvimento.                (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
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Art. 12-A.  A União apoiará financeiramente o aprimoramento à gestão descentralizada dos serviços, programas,
projetos e benefícios de assistência social, por meio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Sistema Único de
Assistência Social (Suas), para a utilização no âmbito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, destinado, sem
prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento, a:               (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - medir os resultados da gestão descentralizada do Suas, com base na atuação do gestor estadual, municipal e
do Distrito Federal na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de
assistência social, bem como na articulação intersetorial;               (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do Suas;
e              (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

III - calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão
do Suas.               (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o  Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Suas, aferidos na forma de regulamento, serão
considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro.                  
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o  As transferências para apoio à gestão descentralizada do Suas adotarão a sistemática do Índice de Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no art. 8o da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e serão
efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice.                 (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3o  (VETADO).                   (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o  Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal,
percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados,
na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos
para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do
Distrito Federal.            (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

        Art. 13. Compete aos Estados:

I - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios
eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência
Social;                 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os
projetos de assistência social em âmbito regional ou local;                  (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

        III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

        IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços
de assistência social;

        V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional
de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

VI - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu
desenvolvimento.                    (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

        Art. 14. Compete ao Distrito Federal:

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22,
mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal;                     (Redação dada
pela Lei nº 12.435, de 2011)

        II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;

        III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

        IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

        V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em
âmbito local;                (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.               (Incluído pela
Lei nº 12.435, de 2011)

fls. 24
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        Art. 15. Compete aos Municípios:

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22,
mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;                 (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)

        II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;

        III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

        IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

        V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em
âmbito local;                (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.                 (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 16.  As instâncias deliberativas do Suas, de caráter permanente e composição paritária entre governo e
sociedade civil, são:                   (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

        I - o Conselho Nacional de Assistência Social;

        II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social;

        III - o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;

        IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social.

Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que
deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros,
inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade
civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições.                    (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

        Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão superior de deliberação colegiada,
vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida
uma única recondução por igual período.

        § 1º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos
suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da
Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes:

        I - 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos Estados e 1 (um) dos Municípios;

        II - 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários,
das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob
fiscalização do Ministério Público Federal.

        § 2º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus
membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recondução por igual período.

        § 3º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua
estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo.

§ 4o  Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e IV do art. 16, com competência para acompanhar a execução
da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das
conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos,
respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, mediante lei específica.                       
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

        Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:

        I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social;

        II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência
social;

        III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;                   (Redação dada pela Lei nº 12.101, de 2009)fls. 25
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        IV - apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas
como beneficentes e encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios
e do Distrito Federal;                      (Redação dada pela Lei nº 12.101, de 2009)

        V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;

        VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a
cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da
assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;                  (Redação dada pela Lei nº 9.720,
de 26.4.1991)

        VII - (Vetado.)

        VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social;

        IX - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando,
para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais eqüitativa, tais como: população, renda per capita,
mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as
entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

        X - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e
projetos aprovados;

        XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS);

        XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) junto ao Conselho Nacional da
Seguridade Social;

        XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno;

        XIV - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS) e os respectivos pareceres emitidos.

        Parágrafo único.                   (Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009)

        Art. 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social:

        I - coordenar e articular as ações no campo da assistência social;

        II - propor ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a Política Nacional de Assistência Social, suas
normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de
benefícios, serviços, programas e projetos;

        III - prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nesta lei;

        IV - elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais da
Seguridade Social;

        V - propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei;

        VI - proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma prevista nesta lei;

        VII - encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) relatórios trimestrais e anuais de
atividades e de realização financeira dos recursos;

        VIII - prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades e
organizações de assistência social;

        IX - formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência
social;

        X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições
para a área;

        XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social, em
articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

        XII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os
demais responsáveis pelas políticas sócio-econômicas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimentofls. 26
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às necessidades básicas;

        XIII - expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);

        XIV - elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) os programas anuais e plurianuais
de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

        Parágrafo único.  A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse
para a saúde, às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei,
dar-se-á independentemente da apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro no
Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de
saúde a que se refere o inciso XII deste artigo.              (Incluído pela Lei nº 13.714, de 2018)

CAPÍTULO IV

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência Social

SEÇÃO I

Do Benefício de Prestação Continuada

Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência
e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.              (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)        (Vide Lei nº 13.985, de
2020)

§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os
pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os
menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.                 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o  Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.             (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)         (Vigência)

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda
mensal per capita seja:   (Redação dada pela Lei nº 13.982, de 2020)

I - igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, até 31 de dezembro de 2020;   (Incluído pela Lei nº
13.982, de 2020)

§ 4o  O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito
da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza
indenizatória.             (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 5o  A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da
pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.                 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 6º  A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o §
2o, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.             (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

        § 7o  Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma
prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura.                 
(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

        § 8o  A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante
legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido.                
(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)       

§ 9o  Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os
fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3o deste artigo.                     (Redação dada pela Lei nº
13.146, de 2015)  (Vigência)

§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos
pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.              (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) fls. 27
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§ 11.  Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos
probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme
regulamento.                    (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)    (Vigência)

§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme
previsto em regulamento.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo
concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para
fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no
cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo.   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto
atendidos os requisitos exigidos nesta Lei.   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

Art. 20-A. Em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), o critério de
aferição da renda familiar mensal per capita previsto no inciso I do § 3º do art. 20 poderá ser ampliado para até 1/2
(meio) salário-mínimo.   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 1º A ampliação de que trata o caput ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento, de
acordo com os seguintes fatores, combinados entre si ou isoladamente:   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

I - o grau da deficiência;   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

II - a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária;   (Incluído pela Lei nº
13.982, de 2020)

III - as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos e familiares que podem reduzir a
funcionalidade e a plena participação social da pessoa com deficiência candidata ou do idoso;   (Incluído pela Lei nº
13.982, de 2020)

IV - o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 20 exclusivamente com gastos
com tratamentos de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com
deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou com serviços não prestados pelo
Serviço Único de Assistência Social (Suas), desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da
vida.   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 2º O grau da deficiência e o nível de perda de autonomia, representado pela dependência de terceiros para o
desempenho de atividades básicas da vida diária, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II do § 1º deste artigo,
serão aferidos, para a pessoa com deficiência, por meio de índices e instrumentos de avaliação funcional a serem
desenvolvidos e adaptados para a realidade brasileira, observados os termos dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6
de julho de 2015.   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 3º As circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos de que trata o inciso III do § 1º deste
artigo levarão em consideração, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 2015, entre outros
aspectos:   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

I - o grau de instrução e o nível educacional e cultural do candidato ao benefício;   (Incluído pela Lei nº 13.982, de
2020)

II - a acessibilidade e a adequação do local de residência à limitação funcional, as condições de moradia e
habitabilidade, o saneamento básico e o entorno familiar e domiciliar;   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

III - a existência e a disponibilidade de transporte público e de serviços públicos de saúde e de assistência social
no local de residência do candidato ao benefício;   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

IV - a dependência do candidato ao benefício em relação ao uso de tecnologias assistivas; e   (Incluído pela Lei nº
13.982, de 2020)

V - o número de pessoas que convivem com o candidato ao benefício e a coabitação com outro idoso ou pessoa
com deficiência dependente de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária.   (Incluído pela Lei nº
13.982, de 2020) fls. 28
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§ 4º O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos com tratamentos de
saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, de que trata o
inciso IV do § 1º deste artigo, será definido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a partir de valores médios dos
gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, conforme critérios definidos em regulamento,
facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, nos termos do referido regulamento, de que os gastos efetivos
ultrapassam os valores médios.   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

        Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade
das condições que lhe deram origem.                (Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

        § 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em
caso de morte do beneficiário.

        § 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.

§ 3o  O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não
remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício
da pessoa com deficiência.                  (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

         § 4º  A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova
concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento.                   (Redação dada pela
Lei nº 12.470, de 2011) 

Art. 21-A.  O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com
deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual.                      (Incluído
pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 1o  Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo e, quando for o
caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer
benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o
período de revisão previsto no caput do art. 21.                 (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 2o  A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de
prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício.     (Incluído
pela Lei nº 12.470, de 2011)

SEÇÃO II

Dos Benefícios Eventuais

Art. 22.  Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram
organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.                  (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o  A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos
respectivos Conselhos de Assistência Social.                   (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o  O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios dele participantes, poderá propor,
na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no
valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.                
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 3o  Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pelas Leis no

10.954, de 29 de setembro de 2004, e no 10.458, de 14 de maio de 2002.                  (Redação dada pela Lei nº 12.435,
de 2011)

SEÇÃO III

Dos Serviços

Art. 23.  Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da
população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes
estabelecidos nesta Lei.                   (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o  O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais.                 (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
fls. 29
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§ 2o  Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre
outros:                     (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no art. 227 da
Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);          (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)

II - às pessoas que vivem em situação de rua.                    (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

SEÇÃO IV

Dos Programas de Assistência Social

        Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos,
tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.

        § 1º Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social,
obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social.

§ 2o  Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados
com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 desta Lei.                (Redação dada pela Lei nº 12.435,
de 2011)

Art. 24-A.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que integra a proteção
social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por meio do
trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos
familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.                    
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único.  Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paif.                  (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)

Art. 24-B.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), que
integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação
de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com
órgãos do sistema de garantia de direitos.                  (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único.  Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paefi.                     (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)

Art. 24-C.  Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante
da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social
com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de
trabalho.                   (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o  O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a
participação da sociedade civil, e tem como objetivo contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.                    (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o  As crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados
inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com a devida identificação das
situações de trabalho infantil.                       (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

SEÇÃO V

Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza

        Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos
grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade
produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a
preservação do meio-ambiente e sua organização social.

        Art. 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de
participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não
governamentais e da sociedade civil.

CAPÍTULO V

Do Financiamento da Assistência Social
fls. 30
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        Art. 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária (Funac), instituído pelo Decreto nº 91.970, de 22 de novembro
de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 18 de dezembro de 1990, transformado no Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS).

        Art. 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os
recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art.
195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

§ 1o  Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela coordenação da Política de Assistência Social nas
3 (três) esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de
Assistência Social.                       (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

        § 2º O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação desta lei,
sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

§ 3o  O financiamento da assistência social no Suas deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 (três)
entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização,
prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta política.                  
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

        Art. 28-A                               (Revogado pela Lei nº 13.813, de 2019)

          Art. 29. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente
repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), à medida que se forem realizando as receitas.

        Parágrafo único.  Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de
prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social
diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção.                   (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

        Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata
esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de:

        I - Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;

        II - Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social;

        III - Plano de Assistência Social.

        Parágrafo único.  É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus
respectivos Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999.                  (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

Art. 30-A.  O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais, no que couber, e o
aprimoramento da gestão da política de assistência social no Suas se efetuam por meio de transferências automáticas
entre os fundos de assistência social e mediante alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 (três) esferas de
governo.                  (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único.  As transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social efetuadas à
conta do orçamento da seguridade social, conforme o art. 204 da Constituição Federal, caracterizam-se como despesa
pública com a seguridade social, na forma do art. 24 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.                  
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 30-B.  Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência
Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios, por meio dos respectivos órgãos
de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos.                     (Incluído pela Lei nº 12.435,
de 2011)

Art. 30-C.  A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor, anualmente, mediante
relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das
ações na forma de regulamento.                    (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

Parágrafo único.  Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos
oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular
utilização.                   (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

CAPÍTULO VI
fls. 31
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Das Disposições Gerais e Transitórias

        Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.

        Art. 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta lei, obedecidas as
normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos
órgãos de assistência social do Ministério do Bem-Estar Social.

        § 1º O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferências de benefícios, serviços, programas,
projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para a esfera municipal.

        § 2º O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará Comissão encarregada de elaborar o projeto de lei de que
trata este artigo, que contará com a participação das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de
entidades e organizações de assistência social.

        Art. 33. Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da promulgação desta lei, fica extinto o Conselho Nacional de
Serviço Social (CNSS), revogando-se, em conseqüência, os Decretos-Lei nºs 525, de 1º de julho de 1938, e 657, de 22
de julho de 1943.

        § 1º O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) e a transferência das atividades que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput,
de forma a assegurar não haja solução de continuidade.

        § 2º O acervo do órgão de que trata o caput será transferido, no prazo de 60 (sessenta) dias, para o Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), que promoverá, mediante critérios e prazos a serem fixados, a revisão dos
processos de registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades e organização de assistência social,
observado o disposto no art. 3º desta lei.

        Art. 34. A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela atualmente
executadas diretamente no âmbito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, visando à implementação do
disposto nesta lei, por prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação desta lei.

        Art. 35. Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social operar os benefícios de prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o
concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento.

        Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de comprovação do direito ao benefício, as
condições de sua suspensão, os procedimentos em casos de curatela e tutela e o órgão de credenciamento, de
pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos.

Art. 36.  As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos
recursos que lhes foram repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao Suas cancelada, sem prejuízo de
responsabilidade civil e penal.                     (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

        Art. 37.  O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento, pelo requerente, de todos os
requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive apresentação da documentação necessária,
devendo o seu pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências de que trata este
artigo.                 (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)                   (Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

        Parágrafo único.  No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua
atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em
atraso.                        (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

        Art. 38.                   (Revogado pela Lei nº 12.435, de 2011)

        Art. 39. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por decisão da maioria absoluta de seus membros,
respeitados o orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS),
poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos no § 3º do art. 20 e caput
do art. 22.

        Art. 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta lei, extinguem-se a renda mensal
vitalícia, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

        § 1º  A transferência dos benefíciários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de
forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.                 (Redação dada pela Lei nº 9.711, de
20.11.1998

        § 2º  É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao
INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II oufls. 32
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III do § 1º do art. 139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.                  (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.1998

        Art. 40-A. Os benefícios monetários decorrentes do disposto nos arts. 22, 24-C e 25 desta Lei serão pagos
preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar, quando cabível.                  (Incluído pela Lei nº 13.014, de
2014)

        Art. 41. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

        Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário.

        Brasília, 7 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República.

ITAMAR FRANCO 
Jutahy Magalhães Júnior

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.12.1993

*
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Texto compilado

Regulamento

Regulamento

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei: 

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

§ 1º  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ 2º  Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública
de que trata esta Lei.

§ 3º  O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial
de Saúde.

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Parágrafo único.  As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante
do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes
medidas:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou fls. 34

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1


13/04/2020 L13979

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm 2/6

e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926,
de 2020)

a) entrada e saída do País; e            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) locomoção interestadual e intermunicipal;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o
pagamento posterior de indenização justa; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem
registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

§ 1º  As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas
e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

§ 2º  Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família
conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§ 3º  Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência
decorrente das medidas previstas neste artigo.

§ 4º  As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

§ 5º  Ato do Ministro de Estado da Saúde:

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do caput deste
artigo; e

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.

§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública disporá sobre a medida
prevista no inciso VI do caput deste artigo.

§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura
disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput.       (Redação dada pela Medida Provisória nº 927, de 2020)
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§ 6º-A  O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de competência para a resolução
dos casos nele omissos.       (Incluído pela Medida Provisória nº 927, de 2020)

§ 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

I - pelo Ministério da Saúde;

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos
I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.

§ 8º  As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento
de serviços públicos e atividades essenciais.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 9º  O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais
a que se referem o § 8º.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 10.  As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços
públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas
em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou
autorizador.           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 11.  É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços
públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam
acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.       (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

Art. 4º  Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata
esta Lei.

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
de que trata esta Lei.         (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição.

§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.         
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-A  A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do
bem adquirido.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições
de:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - ocorrência de situação de emergência;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;          (Incluído pela Medida Provisória nº
926, de 2020)

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.        (Incluído
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-C  Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de
que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-D  O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.        
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:          
(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - declaração do objeto;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - fundamentação simplificada da contratação;         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

III - descrição resumida da solução apresentada;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

IV - requisitos da contratação;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

V - critérios de medição e pagamento;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:            (Incluído pela
Medida Provisória nº 926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de
2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

VII - adequação orçamentária.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de
preços de que trata o inciso VI do caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo
Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em
que deverá haver justificativa nos autos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-F  Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 7º da Constituição.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição
de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número
inteiro antecedente.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.          (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para as licitações de que trata o caput.         (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
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Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.              (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 4º-I  Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.           (Incluído pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)

Art. 5º  Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.

Art. 6º  É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual,
distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo
coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

§ 1º  A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

§ 2º  O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em
investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações
pessoais.

Art. 6º-A  Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4º, quando a movimentação for realizada
por meio de Cartão de Pagamento do Governo:           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso I do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso II do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 1993.           (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 6º-B  Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei nº 12.527, de
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei.         
(Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

§ 1º  Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidades
da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e
que, necessariamente, dependam de:         (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou             (Incluído pela Medida
Provisória nº 928, de 2020)

II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de
emergência de que trata esta Lei.          (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

§ 2º  Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no § 1º deverão
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade
pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.           (Incluído pela Medida Provisória nº
928, de 2020)

§ 3º  Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informação
negados com fundamento no disposto no § 1º.         (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

§ 4º  Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a informações de que
trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema disponível na internet.(Incluído pela Medida
Provisória nº 928, de 2020)

§ 5º  Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à informação de
que trata a Lei nº 12.527, de 2011.        (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
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Art. 6º-C  Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de
2020.          (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

Parágrafo único.  Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais
normas aplicáveis a empregados públicos.         (Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020)

Art. 7º  O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto
nesta Lei.

Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Art. 8º  Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao
prazo de vigência neles estabelecidos.              (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020
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                     GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
                          SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
                                
 

PORTARIA CONJUNTA Nº 036-R DE 16 DE MARÇO DE 2020                     
 
 
Estabelece protocolo clínico para síndromes 

respiratórias gripais, em virtude do surto de 
coronavírus (COVID-19), durante a vigência 
do estado emergência de saúde pública 
estadual e dá outras providências.     
  
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no 

uso da autoridade sanitária estadual e de acordo com as atribuições que lhe 
confere o artigo 46, alínea “o” da Lei nº 3043, de 31 de dezembro de 1975;  

 
CONSIDERANDO 
 
o disposto no Decreto Estadual nº 4593-R, de 

13 de março de 2020, que declarou estado de emergência em saúde pública no 

Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas 
para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes 
do surto de coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; 

 
o Boletim Epidemiológico nº 05, expedido 

pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COVID-19, da 

Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde; 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º - Os pacientes que forem 

diagnosticados com síndromes gripais, independentemente de confirmação 
laboratorial, deverão receber recomendação expressa para permanecerem em 
isolamento domiciliar por 14 dias, sendo expedido o atestado para afastamento 
de atividades laborais ou escolares. 

 
Parágrafo único.  O presente protocolo clínico 

será obrigatório a todo o Estado do Espírito Santo, enquanto estiver vigente o 
estado de emergência em saúde pública. 

     

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

 
     Vitória, 16 de março de 2020. 

 
 

 
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 

Secretário de Estado da Saúde 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 02/04/2020 | Edição: 64 | Seção: 1 | Página: 6

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

PORTARIA Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Ministério da Cidadania, no uso das

atribuições que lhe confere a Portaria nº 115, de 20 de março de 2017, do então Ministério do

Desenvolvimento Social e com fundamento no Decreto nº 9.674, de 02 de janeiro de 2019, e

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo

coronavírus (COVID-19);

Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como

pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a

disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços

e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a

integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo

coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre 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, resolve:

Art. 1º Aprovar recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de

Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a

continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições

que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS.

Parágrafo Único. Nos termos da Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, Estados,

Municípios e Distrito Federal devem compatibilizar a aplicabilidade destas recomendações conforme as

normativas e as condições de saúde pública local.

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

MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS

ANEXO I

NOTA TÉCNICA Nº 7/2020

1. ASSUNTO

1.1 Recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social

(SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de

serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a

segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS.

2. INTRODUÇÃO

2.1 Em atenção à Declaração de Emergência em Saúde Pública Internacional da Organização

Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional (ESPIN), declarada pela Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, e ao

reconhecimento da situação de calamidade pública, pelo Decreto Legislativo nº 6, de 18 de março de

2020, esta Nota Técnica da Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, da Secretaria Especial de
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Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania, reúne recomendações, com o objetivo de garantir a

oferta de serviços e atividades essenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em condições de

segurança a seus trabalhadores e usuários.

2.2 Conforme Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de

6 de fevereiro de 2020, a Assistência Social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade

constam da relação dos serviços públicos e atividades essenciais, considerados nos termos do referido

Decreto como "aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência a saúde ou a segurança

da população" (§1º).

2.3 Para tanto, nas diferentes esferas, deve-se assegurar a continuidade da oferta de serviços e

atividades essenciais da Assistência Social voltados ao atendimento da população mais vulnerável e em

risco social, observando-se medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e

profissionais do SUAS. Estas medidas devem abranger o funcionamento do SUAS como um todo, incluindo

a gestão e a rede socioassistencial, pública e privada. O cenário de Emergência em Saúde Pública exige

esforços sinérgicos, ainda, entre Sistema Único de Saúde - SUS e SUAS, para a ampliação do bem-estar e

das medidas de cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável.

3. DA OFERTA DOS SERVIÇOS E DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA

SAÚDE DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS

3.1 Para o funcionamento do SUAS, nesse momento, é necessário adotar medidas para

identificar serviços e atividades essenciais em cada localidade e reorganizar as ofertas, considerando as

demandas locais das populações mais vulneráveis e em risco social e a segurança de usuários e

profissionais.

3.2 Nesse contexto, destaca-se a importância do trabalho colaborativo e sinérgico entre SUS e

SUAS em cada localidade, visando à promoção de ações intersetoriais coordenadas e a convergência de

esforços. É importante que as definições no âmbito do SUAS estejam articuladas com o SUS e considerem

o curso da pandemia em cada localidade, com atenção às recomendações dos Ministérios da Saúde e da

Cidadania e das autoridades sanitárias locais, bem como as demais regulamentações nacionais, estaduais,

municipais ou distritais relacionadas ao tema. Em cada localidade, portanto, os gestores da Assistência

Social devem se articular com a área da saúde para uma avaliação cotidiana da evolução da pandemia e

das medidas que devem ser adotadas.

3.3 As definições e os arranjos locais no SUAS nesse momento devem primar pela oferta de

serviços e atividades essenciais, visando à proteção das populações mais vulneráveis e em risco social,

incluindo o desenvolvimento de medidas voltadas à garantia de sua proteção durante o período de

isolamento social, o apoio à prevenção da transmissibilidade da COVID-19 e a mitigação de seus impactos.

3.4 Em cada local, será necessário pensar continuamente na reorganização das ofertas,

considerando o que pode ser temporariamente suspenso ou adiado, assim como o que precisa ser

intensificado e implementado, observando medidas e condições que garantam a segurança e a saúde de

usuários e profissionais.

3.5 Na organização das ofertas deverão ser observadas medidas de prevenção recomendadas

pelo Ministério da Saúde e pelo órgão gestor local de saúde, de modo a minimizar riscos quando

necessário o atendimento presencial. No atual contexto de pandemia, cabe intensificar o uso de

tecnologias para o atendimento remoto, visando evitar aglomerações nos equipamentos

socioassistenciais, além de apoiar o isolamento social.

3.6 Conforme disposições da Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, os órgãos gestores

da política de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal poderão adotar medidas de

prevenção, cautela e redução do risco de transmissão para preservar a oferta regular dos serviços,

programas e benefícios socioassistenciais.

3.7 A seguir, apresentam-se recomendações para a oferta de serviços e atividades essenciais ao

SUAS no atual contexto de emergência em saúde pública, considerando medidas que venham a assegurar

estas ofertas com segurança à saúde de trabalhadores e usuários. Considerando a Portaria MC nº 337, de

24 de março de 2020, Estados, Municípios e Distrito Federal deverão compatibilizar as sugestões e

recomendações desta Nota Técnica à sua realidade, considerando normativas e condições de saúde local.fls. 42
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4. RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS GESTORES E TRABALHADORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL

I - Os trabalhadores do SUAS são imprescindíveis para que a política de Assistência Social

chegue a quem dela necessitar, devendo receber todo o suporte necessário à realização das atividades

prestadas para oferta dos serviços, programas e benefícios oferecidos a partir dos equipamentos

socioassistenciais;

II - As equipes de referência e a gestão do SUAS nas diferentes esferas deverão identificar os

serviços e atividades considerados essenciais de acordo com as especificidades de cada território e

demandas da população local;

III - Os serviços e as atividades essenciais deverão ser realizados considerando a realidade local,

as orientações deste documento e outros normativos das diferentes esferas referentes ao tema, como a

Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, além de outros do Ministério da Cidadania e do Ministério da

Saúde[1];

IV - A decisão sobre a adoção de regime de jornada em turnos de revezamento, a permissão

para trabalho remoto, a suspensão temporária ou a manutenção de atividades dos serviços deve ser local,

viabilizando, contudo, a oferta dos serviços e atividades essenciais e a adequação das atividades às

recomendações sanitárias para assegurar a proteção de trabalhadores e usuários;

V - Deve-se assegurar ampla divulgação à população de informações sobre o funcionamento

das unidades e dos serviços socioassistenciais, horários de atendimento e contatos para informações e

agendamentos, quando for o caso, em meios acessíveis que alcancem as pessoas com deficiência;

VI - A realização de eventos, encontros, cursos de formação e outros similares, na modalidade

presencial, devem ser suspensos ou adiados, considerando as recomendações do Ministério da Saúde de

não aglomeração;

VII - Para os trabalhadores que fazem parte dos grupos de risco, conforme definição do

Ministério da Saúde, é recomendado o afastamento ou a colocação em trabalho remoto, visando

assegurar sua proteção. Deverá ser igualmente assegurado o trabalho remoto para os casos suspeitos de

contaminação, visando à prevenção da transmissibilidade do Coronavírus;

VIII - Cabe ao gestor da Assistência Social Municipal, Estadual ou do Distrito Federal definir

regras e procedimentos para viabilizar o remanejamento temporário de trabalhadores, inclusive aqueles

vinculados aos serviços cujas atividades venham a ser temporariamente suspensas. O remanejamento

poderá ocorrer para suprir as necessidades de serviços que, devido à sua natureza essencial e/ou

aumento de demanda, necessitem de substituição imediata de trabalhadores afastados ou em trabalho

remoto, ou, ainda, de aumento do quantitativo de trabalhadores para garantir o adequado funcionamento

e atendimento às necessidades da população durante o período de emergência em saúde pública;

IX - Deve-se avaliar as possibilidades de cessão para a Assistência Social de profissionais de

outras áreas com atividades temporariamente suspensas. É recomendável que tenham perfil e

conhecimentos necessários para atuar no SUAS nesse momento. Esses profissionais poderão atuar em

suportes remotos, ou, quando extremamente necessário, no atendimento presencial, com as devidas

orientações sobre medidas de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

X - Nos casos de remanejamento de trabalhadores para atuar em novas atividades ou em

serviços diferentes daqueles onde desempenhavam suas funções, a gestão Municipal, Estadual ou Distrital

do SUAS deve disponibilizar orientações e informações necessárias ao bom desempenho das novas

atividades. Sempre que possível, recomenda-se que, nos casos de remanejamento, o novo trabalhador

passe um período inicial apoiado por um trabalhador já experiente na atividade, de modo a possibilitar a

capacitação em serviço;

XI - Estratégias de supervisão e suporte informacional e emocional aos trabalhadores são

altamente indicadas, podendo ser organizadas de modo remoto, inclusive visando amenizar o estresse

frente ao contexto;

XII - O gestor da Assistência Social deve fazer parte do Comitê de Gestão de Enfrentamento ao

Coronavírus, ou colegiado similar, da respectiva esfera de gestão;
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XIII - Devem ser amplamente disseminadas no SUAS, orientações quanto à medidas de higiene

pessoal, limpeza sistemática do ambiente e de segurança no trabalho, observando as recomendações do

Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias locais, além daquelas divulgadas pelo próprio Ministério

da Cidadania[2]. Exemplos: aferir temperatura; lavar as mãos com água e sabão frequentemente ou fazer

uso de álcool em gel; cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e

boca; não compartilhar objetos pessoais; limpar os ambientes de modo mais sistemático; fazer uso de EPI,

restringir contato físico; orientar profissionais quanto a procedimentos de higiene pessoal quando da

entrada no serviço, no decorrer do expediente e de volta às suas casas; etc. Essas medidas são

fundamentais para prevenir a transmissibilidade do Coronavírus. Deve-se orientar a todos, profissionais e

usuários, quanto à importância dessas medidas e do isolamento social, recomendando aos trabalhadores a

adoção rigorosa destas orientações também no contexto de sua vida pessoal[3];

XIV - A gestão da área da Assistência Social deve seguir as orientações das autoridades

sanitárias locais para lidar com casos de suspeita ou confirmação de infecção pelo Coronavírus de

trabalhadores ou usuários, considerando fluxos locais para comunicação e atendimento na saúde, além de

procedimentos recomendados para afastamentos, isolamento e cuidados;

XV - As equipes da Assistência Social precisam ter à sua disposição os EPI necessários ao

desempenho de suas funções e devem receber as orientações necessárias quanto ao uso destes

equipamentos - especialmente quando desempenharem atividades que requeiram contato direto com o

público ou cuidado de pessoas em situação de dependência. Para tanto, recomenda-se ao gestor local da

Assistência Social que articule junto à gestão local do SUS a possibilidade de capacitação e orientações.

Destaca-se que devem ser consideradas as orientações sobre EPI do Ministério da Saúde explícitas no

Anexo II deste documento, além de outras disponibilizadas em seu sitio eletrônico[4];

XVI - As unidades de atendimento do SUAS devem possuir materiais de limpeza para garantir a

perfeita desinfecção dos ambientes e das superfícies de trabalho, bem como EPI para os trabalhadores do

serviço e profissionais de limpeza. A limpeza dos espaços nas unidades do SUAS, incluindo os espaços

abertos, em que haja maior circulação de pessoas, deve ser realizada com maior frequência;

XVII - Os espaços de uso público, recepção e banheiros devem ser dotados de materiais para

higienização;

XVIII - Sempre que possível, o atendimento deve ser realizado em áreas com boa ventilação;

XIX - Considerando que o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como máscaras,

luvas, álcool gel e similares são bens de consumo imprescindíveis para o trabalho social nesse momento,

considera-se mantida a relação direta dos serviços adquiridos com a "finalidade" estabelecida pela União e

quanto ao cumprimento do "objetivo" dos serviços socioassistenciais. Logo, esses equipamentos podem

ser adquiridos com o recurso do cofinanciamento federal;

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;

XXI - É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o fornecimento de adequadas

condições - equipamentos necessários, condições dos espaços, comunicação à distância e transporte para

deslocamentos seguros das equipes, visando à realização das atividades de trabalho - a fim de que os

trabalhadores permaneçam executando os serviços e as atividades essenciais com segurança;

XXII - A Assistência Social deve apoiar a área responsável pela Segurança Alimentar e

Nutricional em âmbito local, no que se refere, por exemplo, à coordenação de ações de distribuição de

alimentos, podendo abranger desde a identificação das famílias mais vulneráveis, pessoas vivendo

sozinhas ou em situação de rua que mais precisem deste tipo de proteção, até o referenciamento destas

ações nas unidades de referência do SUAS de cada território. Nestes casos, devem ser delineadas

logísticas de distribuição que otimizem esforços locais, envolvendo outras políticas e setores da

sociedade, a fim de viabilizar tanto a aquisição quanto a entrega direta dos alimentos a famílias e

indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social, sem que haja a necessidade de sua solicitação

presencial.

fls. 44



13/04/2020 PORTARIA Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020 - PORTARIA Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional

www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-54-de-1-de-abril-de-2020-250849730 5/15

XXIII - A vigilância socioassistencial deve subsidiar o planejamento das ações com base em

conhecimentos mais aprofundados do território, a partir do Cadastro Único, de outros instrumentos e

recursos do SUAS e de outras políticas. A vigilância pode contribuir, por exemplo, para o mapeamento de

grupos de risco no território, inclusive aqueles que vivem sozinhos, em famílias que vivem aglomeradas

etc.

5. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO SUAS DURANTE A SITUAÇÃO DE

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

5.1 A seguir, destacam-se algumas medidas de cunho geral que podem ser adotadas pela

gestão local da Assistência Social para a preservação das ofertas da rede socioassistencial, com a devida

proteção de trabalhadores e usuários.

I - Disseminação de informações à rede socioassistencial, aos profissionais e usuários do SUAS

acerca das estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as ofertas essenciais,

utilizando, inclusive, comunicação acessível às pessoas com deficiência;

II - Flexibilização das atividades presenciais dos usuários nos equipamentos socioassistenciais,

com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos. Deve-se dar

especial atenção a idosos e outros grupos de risco, visando adotar estratégias que viabilizem seu

atendimento sem a necessidade de deslocamentos às unidades de atendimento;

III - Não utilização de senhas que passem de mãos em mãos ou que requeiram uso de botões

eletrônicos para organizar o atendimento, podendo-se recorrer à listagem nominal, por exemplo, ou outras

alternativas;

IV - Disseminação de informação aos usuários acerca da pandemia, do cuidado e da prevenção

da transmissão e dos riscos envolvidos, conforme orientações do Ministério da Saúde e das autoridades

sanitárias locais. Adoção de mecanismos que viabilizem o acesso a essas informações pelas pessoas com

deficiência, povos e comunidades tradicionais e pessoas vivendo em áreas isoladas. Sugere-se articulação

com outras políticas e também com lideranças locais que possam, em suas comunidades, apoiar a

conscientização e as medidas preventivas à transmissibilidade, incluindo o isolamento social e os cuidados

com grupos de risco;

V - Planejamento articulado com a saúde local de ações direcionadas para povos e

comunidades tradicionais visando assegurar-lhes provisões socioassistenciais para sua proteção, acesso a

informações sobre o Coronavírus, riscos associados, grupos de riscos e recomendações para a prevenção

da transmissibilidade;

VI - Organização da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais

preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os atendimentos individualizados graves ou

urgentes e evitando a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;

VII - Acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de

mensagens - como WhatsApp, principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos,

gestantes e lactantes, visando assegurar sua proteção;

VIII - Realização de atendimentos individuais, quando necessário, respeitando o distanciamento

de, pelo menos, 1 metro[5] entre as pessoas atentando para a garantia de sigilo e privacidade do

atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas, etc;

IX - Suspensão temporária de oficinas e de outras atividades coletivas;

X - Promoção de encaminhamentos para a inclusão em serviços de acolhimento: cada

localidade precisará de fluxos que possam ser acionados rapidamente, priorizando-se o uso de telefone

ou outros meios remotos que viabilizem o encaminhamento rápido e direto do usuário ao serviço de

acolhimento que tenha vaga;

XI - Encaminhamentos para outras políticas conforme necessidades identificadas, sobretudo

para a saúde, por meio de fluxos previamente acordados. Nos casos de suspeita ou confirmação de

contaminação pelo Coronavírus devem-se observar os fluxos estabelecidos pela área da saúde local para

orientação e atendimento;

fls. 45



13/04/2020 PORTARIA Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020 - PORTARIA Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional

www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-54-de-1-de-abril-de-2020-250849730 6/15

XII - Atuação articulada com a rede das demais políticas públicas e órgãos de defesa de

direitos, visando identificar possíveis situações de desassistência e violência e assegurar o acesso a

direitos e proteção;

XIII - Realização de ajustes nos serviços de acolhimento, especialmente no atendimento à

população idosa, às pessoas em situação de rua e a outros grupos considerados de risco, de modo a

garantir a proteção e o atendimento adequado a esses públicos, bem como condições adequadas de

segurança dos trabalhadores do SUAS que atuam nesses serviços. Deve-se buscar estratégias e otimizar

recursos locais para viabilizar a redução de aglomerações nestes serviços e o adequado isolamento social

dos usuários, sobretudo dos grupos de risco;

XIV - Substituição do sistema de buffet self-service pela distribuição de refeições individuais,

como forma de prevenir a transmissibilidade. Nenhum serviço do SUAS que ofereça refeição de qualquer

tipo (café da manhã, almoço, jantar, lanches, etc.) deverá adotar o sistema de buffet self-service;

XV - Desenvolvimento de ações no território para orientar a população sobre a pandemia e

medidas preventivas importantes, sobretudo para a proteção de grupos considerados de risco. Pode-se

utilizar carro de som, megafones, meios remotos, uso de cartazes e informativos em locais estratégicos.

Para esta ação, sugere-se fazer articulação com outros serviços essenciais, visando otimizar esforços.

Recomenda-se evitar distribuição de materiais físicos impressos que passem de mão em mão e

disseminar somente orientações que estejam de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e

demais autoridades sanitárias;

5.2 Na sequência, serão apresentadas algumas recomendações adicionais para a organização

do funcionamento de equipamentos e serviços da rede socioassistencial, as quais deverão ser

compatibilizadas à realidade local, visando assegurar a oferta de serviços e atividades essenciais.

· QUANTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E AOS CENTROS DE

REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), AVALIAR LOCALMENTE A

APLICABILIDADE DAS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

a) Manter os equipamentos abertos e suspender temporariamente as atividades coletivas,

reorganizando o atendimento para contemplar a atenção às demandas no campo da Assistência Social

relacionadas ao contexto da pandemia;

b) Flexibilizar as atividades presenciais, priorizando-se atendimentos individualizados apenas

para as situações graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou

recepção das unidades;

c) Considerar outros espaços disponíveis no território que possam também ser utilizados para

as atividades dos CRAS e CREAS, de modo a prevenir aglomerações;

d) Disponibilizar canais remotos de atendimento, por meio de ligação telefônica ou aplicativos

de mensagens - como WhatsApp, com ampla divulgação à população;

e) Redirecionar o atendimento presencial para as situações que não puderem ser asseguradas

por meio de atendimentos remotos, fazendo com que a população não fique desprotegida;

f) Planejar de modo criterioso as visitas domiciliares que sejam extremamente relevantes e

urgentes nesse momento, considerando as medidas necessárias para a proteção e segurança da saúde

dos usuários e trabalhadores (uso de EPI, distanciamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas,

utilização de espaços mais arejados para conversar com a família e outras medidas recomendadas pelas

autoridades sanitárias locais).

g) Assegurar atividades essenciais, considerando a realidade e as demandas locais, como por

exemplo:

* Disponibilização de benefícios eventuais e acesso à alimentação e a outros itens básicos de

subsistência;

* Suporte para pessoas de grupos de risco morando sozinhas, famílias monoparentais com

crianças pequenas e famílias vivendo aglomeradas em locais precários. Estas situações precisam ser

mapeadas e conhecidas em cada localidade, com apoio da vigilância socioassistencial. Sugere-se, ainda,

articulação com a Estratégia de Saúde da Família para mapeamento destas situações e coordenação
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pelos CRAS das ações socioassistenciais no território voltadas ao apoio a estes grupos no isolamento

social, com atenção especial às demandas de alimentação e acesso a outros itens básicos de subsistência,

além do monitoramento da situação de saúde física e mental.

* Devem ser previstas ações voltadas para as situações de emergência envolvendo violência ou

outras violações de direitos. Também nesses casos, destaca-se a necessidade de articulação e ação

coordenada com a política de saúde e órgãos de defesa de direitos para a definição de fluxos ágeis e

encaminhamentos que possam ser acionados por meio remoto, inclusive para encaminhamento a serviços

de acolhimento, quando for o caso, observada a legislação relacionada e os arranjos locais.

* Oferta de atenção e realização de encaminhamentos e monitoramentos necessários à

proteção em situações de violência e violação de direitos pelos CREAS, articulado a outros atores da rede

local. Planejamento, de acordo com a realidade local, das melhores formas de acompanhamento e

orientação aos indivíduos e famílias pelos CREAS, inclusive daqueles que já estavam em acompanhamento

na Unidade, com a utilização de atendimento remoto e agendamentos prévios.

* Planejamento criterioso das visitas domiciliares que devem ser realizadas apenas nas

situações extremamente necessárias, observando, necessariamente, medidas para a proteção e segurança

dos trabalhadores e dos usuários (como uso pelos trabalhadores de EPI, distanciamento de pelo menos 1

metro entre as pessoas, utilização de espaços mais arejados para conversar com a família, medidas

recomendadas pelas autoridades sanitárias locais, etc).

· QUANTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), AVALIAR

LOCALMENTE A APLICABILIDADE DAS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

a) Suspender temporariamente as atividades coletivas, considerando a orientação de evitar

aglomerações neste momento. Deve-se priorizar a avaliação quanto ao remanejamento destes

trabalhadores para o suporte a outros serviços, sobretudo os serviços de acolhimento;

b) Considerar possibilidades de suporte do SCFV para indicação, por meio remoto, de atividades

que possam apoiar famílias e indivíduos já em situação de isolamento, levando-se em conta os diferentes

ciclos de vida, os impactos do isolamento e a necessidade de organização de uma nova rotina de vida;

c) Considerar possibilidades de somar esforços junto ao CRAS, de modo articulado à Estratégia

de Saúde da Família, para orientações, monitoramento e suporte remoto a pessoas e famílias em situação

de maior vulnerabilidade no contexto da pandemia, como por exemplo, grupos de risco, idosos e suas

famílias e idosos morando sozinhos. Nesses casos, deve-se assegurar articulação sistemática com os

CRAS, de modo a atender demandas identificadas no suporte remoto e realizar encaminhamentos para

garantir a proteção dos usuários e o apoio ao isolamento social.

· QUANTO AO CENTRO-DIA E AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, AVALIAR LOCALMENTE A APLICABILIDADE DAS SEGUINTES

RECOMENDAÇÕES:

a) Suspender temporariamente os atendimentos no equipamento, considerando que parte dos

usuários integra o grupo de risco, e, ainda, as recomendações do Ministério da Saúde quanto à importância

do isolamento social e não aglomeração. Deve-se priorizar a avaliação quanto ao remanejamento destes

trabalhadores para suporte a outros serviços, sobretudo os serviços de acolhimento;

b) Considerar possibilidades de redirecionar os profissionais para a atuação com outros tipos de

suporte que serão necessários nesse momento, como, por exemplo: a conscientização dos usuários e de

suas famílias sobre grupos de riscos e medidas preventivas à transmissibilidade; suporte remoto da equipe

às famílias e aos usuários do Centro Dia, para orientações e encaminhamentos que possam surgir, visando

atender necessidades identificadas e apoiar o isolamento social e a proteção; e suporte ao isolamento

social de pessoas do grupo de risco, especialmente aqueles que morem sozinhos, com atenção ao acesso

à alimentação e a outros itens básicos de subsistência;

c) Apoiar os CRAS em demandas de visitas domiciliares que sejam extremamente relevantes e

urgentes para a proteção nesse momento, as quais deverão ser planejadas considerando medidas para a

proteção dos usuários e trabalhadores (como uso pelos trabalhadores de EPI, distanciamento de pelo

menos 1 metro entre as pessoas, utilização de espaços mais arejados para conversar com a família,

medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias locais, etc).
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Considerar esses possíveis arranjos e recomendações também para o Serviço de Proteção

Social Básica no Domicílio, nas localidades que contarem com essa oferta.

· QUANTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO

POP), AVALIAR LOCALMENTE A APLICABILIDADE DAS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

a) Manter o equipamento aberto e suspender temporariamente as atividades coletivas,

reorganizando o atendimento para intensificar a atenção às demandas de proteção no campo da

Assistência Social relacionadas ao contexto da pandemia;

b) Adotar arranjos que evitem aglomerações para as provisões que precisarem de atendimento

presencial, como, por exemplo, distanciamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas[6], utilização de

ambientes amplos, arejados e limpos, podendo ser, inclusive, locais abertos, como varandas, quintais e

tendas, observadas as condições de privacidade;

c) Considerar outros espaços disponíveis no território que possam também ser utilizados para

as atividades do Centro POP, de modo a prevenir aglomerações, além de recursos como banheiros

químicos etc;

d) Viabilizar acesso à alimentação, aos espaços para higiene pessoal e a kits de higiene, de

forma organizada, evitando-se aglomerações;

e) Manter a limpeza sistemática do ambiente e a observância de recomendações sanitárias

locais quanto à guarda de pertences individuais, considerando o tempo de sobrevida do vírus em objetos,

o que deve ser também informado aos usuários para o amplo conhecimento dos riscos envolvidos;

f) Viabilizar encaminhamentos para serviços de acolhimento, ou para outras alternativas de

acolhimento a esta população, além atendimentos de demandas de saúde, observando, nesse caso,

orientações e fluxos definidos pela área da saúde em âmbito local;

g) Assegurar as atividades do Serviço Especializado em Abordagem Social para que as ações

mencionadas acima alcancem também as pessoas em situação de rua que estejam no espaço público,

especialmente nas localidades que não disponham de Centro POP. As equipes de abordagem social

podem fazer uso de carro de som, megafones e outros meios para facilitar o trabalho nos espaços

públicos. Deve-se buscar a articulação dessas equipes com as equipes da saúde que também atendam

estes usuários nos espaços públicos, como, por exemplo, os Consultórios na Rua;

h) Planejar, sempre que possível, as ações para a atenção a esse público de forma articulada

com a saúde, considerando as particularidades decorrentes da situação de rua e a vulnerabilidade deste

público a problemas de saúde que levam à baixa imunidade, tais como problemas respiratórios e

pulmonares, a exemplo da tuberculose;

i) Apoiar o planejamento da gestão de medidas que possam ser implementadas no território

para a divulgação ampla de informações a este público sobre a pandemia, riscos envolvidos e formas de

se proteger e prevenir a transmissibilidade. Igualmente, apoiar o planejamento de medidas que previnam

aglomerações nos espaços públicos, com especial cuidado à distribuição de alimentos, acesso à água

potável e disponibilização de banheiros para uso nestes espaços, com logística que não leve a

aglomerações.

· QUANTO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, AVALIAR LOCALMENTE A

APLICABILIDADE DAS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

a) Assegurar a continuidade da oferta destes serviços, essenciais para a proteção da população,

sobretudo no contexto da Emergência em Saúde Pública;

b) Informar trabalhadores, usuários e suas famílias a respeito da pandemia, dos riscos

envolvidos e das medidas de prevenção e mitigação de riscos que precisam ser adotadas neste momento,

inclusive de restrição ao contato físico (beijos, abraços, apertos de mão), fornecendo orientações

específicas aos trabalhadores;

c) Restringir ao máximo o fluxo diário de entrada e saída de pessoas estranhas aos serviços,

para preservar usuários e trabalhadores, mantendo-se apenas aquelas essenciais - como entrega de

alimentos, produtos de higiene e limpeza e medicamentos;
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d) Restringir saídas desnecessárias, especialmente dos idosos e de outros grupos de risco e

articular com a área da saúde possibilidades de atendimento diferenciado na atenção às pessoas em

serviços de acolhimento, evitando-se ao máximo a saída desses serviços;

e) Evitar atividades em locais com aglomeração de pessoas, inclusive em refeitórios, quartos e

outros espaços, observando a recomendação de distância de pelo menos 1 metro entre camas e pessoas,

além da limpeza e higienização sistemáticas destes ambientes[7];

f) Restringir de modo criterioso as visitas aos serviços de acolhimento. Deve-se incentivar e

viabilizar contatos REMOTOS dos acolhidos com familiares e com outras pessoas com vínculos

significativos, por meio de telefone, whatsapp, chamadas de vídeo etc. Orientar familiares e usuários

quanto à necessidade de adoção dessas medidas, explicar a razão da restrição ao contato nesse momento

e, ainda, que está é uma situação temporária;

g) Manter contato permanente com familiares dos acolhidos, para acompanhar de modo

remoto a situação da família, preservar vínculos entre família e acolhido e prestar informações solicitadas

pelos familiares;

h) Seguir as orientações da saúde para lidar com casos, entre os acolhidos, de suspeita ou

confirmação de infecção pelo Coronavírus: considerando fluxos locais para comunicação e atendimento na

saúde, além de procedimentos para isolamento e cuidados nos casos com suspeita ou confirmação de

contágio;

i) Evitar o uso de ambientes fechados com pouca ventilação e adotar práticas mais rigorosas de

cuidados com higiene, abrangendo usuários, profissionais e ambiente;

j) Manter comunicação sistemática com a área da saúde local, visando definir fluxos a serem

adotados para o atendimento e conhecer as recomendações adicionais das autoridades sanitárias locais

aos serviços de acolhimento, considerando os diferentes cenários de disseminação do vírus existentes no

país e cuidados com grupos de riscos;

k) Adotar práticas de organização cotidiana e rotinas de atividades para lidar com o ócio e o

isolamento: sem aglomeração, sem compartilhamento de materiais e sem contato físico, mantendo-se

distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas[8] (leituras, atividades manuais, atividades educativas e

programações interessantes);

l) Identificar, reconhecer e dar suporte às necessidades emocionais e psicológicas dos usuários

e dos profissionais, com orientações seguras que possam encorajá-los e contribuir para o manejo da

situação;

m) Articular com CRAS e CREAS acompanhamento remoto e suporte às famílias dos acolhidos

para o atendimento a demandas de proteção e, ainda, a realização de visitas domiciliares extremamente

relevantes e urgentes para garantir a proteção nesse momento, as quais devem ser planejadas

considerando medidas para a segurança dos usuários e trabalhadores (como uso pelos trabalhadores de

EPI, distanciamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas, utilização de espaços mais arejados para

conversar com a família, medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias locais etc.).

· QUANTO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, ALÉM DOS ITENS

ACIMA QUE SE APLICAREM, CONSIDERAR LOCALMENTE AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

a) Assegurar a continuidade da oferta destes serviços, essencial para a proteção da população,

sobretudo no contexto da Emergência em Saúde Pública;

b) Orientar as famílias acolhedoras e famílias de origem, preferencialmente por suporte remoto,

que deve ser intensificado nesse período, com atendimento presencial, quando extremamente necessário.

Principalmente durante a epidemia, deve-se priorizar o atendimento em Serviços de Família

Acolhedora para as crianças e adolescentes com medida protetiva de acolhimento, tendo em vista as

recomendações do Ministério da Saúde de não aglomeração e, ainda, o maior risco de contágio em

ambientes coletivos, como serviços de acolhimento institucional. Nesse momento, deve-se priorizar a

inclusão nesta modalidade de atendimento sobretudo das crianças e dos adolescentes com problemas de

saúde que comprometem sua imunidade e possam representar maiores riscos à infecção pelo

Coronavírus, e, ainda, das crianças e adolescentes com deficiência e crianças de colo, situações que
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exigem maior contato físico com os cuidadores. Deve-se, inclusive, avaliar os benefícios para inclusão

nesta modalidade, daqueles com estes perfis que já estejam acolhidos em serviços de acolhimento

institucional.

· QUANTO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE:

a) A prestação de benefícios eventuais em situações de emergência e calamidade está prevista

no caput do Art. 22 da LOAS, Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e foi regulamentada pelo Decreto

nº 6.307/07, que define emergências como situações que causam perdas, riscos e danos à integridade

pessoal e familiar, podendo-se englobar a atual pandemia pelo Coronavírus nessa definição;

b) Durante uma calamidade, famílias em situação de vulnerabilidade podem ter sua condição

agravada, ao tempo em que famílias que anteriormente não precisavam de suportes da Assistência Social

podem passar a demandá-los, sendo importante qassegurá-los localmente, de acordo com as demandas

apresentadas ao SUAS.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Consulte outros documentos do SUAS relacionados a esta Nota Técnica:

* Portaria nº 337, de 24 de março de 2020, do Ministério da Cidadania. Disponível em:

http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-no-337-de-24-de-marco-de-2020/

* Nota Pública do Ministério da Cidadania e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos

Humanos: Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional. Disponível

em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2020/03/Nota-Pública-Medidas-de-

Prevenção-ao-Coronav%C3%ADrus-nas-Unidades-de-Acolhimento-Institucional-1.pdf

7. REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, regulamenta a Lei nº 13.979, para definir

os serviços públicos e as atividades essenciais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 20 mar. 2020.

________. Ministério da Cidadania e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos:

Nota Pública. Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento institucional. Disponível

em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2020/03/Nota-Pública-Medidas-de-

Prevenção-ao-Coronavírus-nas-Unidades-de-Acolhimento-Institucional-1.pdf

________. Ministério da Saúde: Cartilha "Tem dúvidas sobre o Coronavírus". Disponível em:

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/02/Informacoes-Coronavirus-

MinSaude.pdf

________. Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus

responsável pelo surto de 2019. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 7 fev. 2020.

________. Ministério da Saúde: Protocolo de Manejo Clínico para o novo Coronavírus (2019-nCov).

Disponível em https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-

coronavirus.pdf

________. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro de Estado da Saúde. Portaria n. 188, de 4 jul.

2020. declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 2 jan. 2020.

________. Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6307.htm

________. Lei Orgânica da Assistência Social, n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Presidência da

República, Brasília, 1993.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Declaração de Emergência em Saúde Pública de

Importância Internacional: OMS, 2020.

ANEXO II

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
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Trecho extraído do Protocolo de Manejo Clínico para o novo Coronavírus (2019-nCov), do

Ministério da Saúde [9].

MÁSCARA CIRÚRGICA

Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas

respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 (um) metro do paciente suspeito ou

confirmado de infecção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV):

* Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para

minimizar os espaços entre a face e a máscara;

* Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara;

* Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova

sempre por trás);

* Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, deve-se

realizar a higiene das mãos;

* Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-se

úmida;

* Não reutilize máscaras descartáveis.

Observação: Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes

com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a máscara de

proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até

0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). A máscara deverá estar apropriadamente ajustada à face e nunca

deve ser compartilhada entre profissionais. A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as

recomendações do fabricante.

LUVAS

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato

das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e

artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo

Coronavírus (2019-nCoV) para o trabalhador de saúde, assim como de paciente para paciente por meio

das mãos do profissional.

Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser

utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico). As recomendações quanto ao uso de luvas por

profissionais de saúde são:

* Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente.

* Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal

contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada.

* Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas,

portas) quando estiver com luvas.

* Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser reutilizadas).

* O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.

* Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.

* Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos.

PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem ser

utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e

excreções. Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo

necessária a higiene correta após o uso.
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Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante

recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção.

CAPOTE/AVENTAL

O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde há risco de

respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e

roupa do profissional. Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além

disso, deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar

barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível em

vários tamanhos.

O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e

antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência. Após a remoção do capote deve-se

imediatamente proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional,

pacientes e ambiente.

Atenção: todos os profissionais (próprios ou terceirizados) deverão ser capacitados para a

prevenção da transmissão de agentes infecciosos e treinados para uso correto dos EPI.

ISOLAMENTO

O isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-

nCoV) deve ser realizado, preferencialmente, em quarto privativo com porta fechada e bem ventilado. Caso

o serviço de saúde não disponha de quartos privativos em número suficiente para atendimento necessário,

deve-se proceder com o isolamento por coorte, ou seja, separar em uma mesma enfermaria ou área os

pacientes com suspeita ou confirmação para 2019-nCoV. Deverá ser respeitada distância mínima de 1

metro entre os leitos e restringir ao máximo o número de acessos à área (inclusive de visitantes).

Os profissionais de saúde que atuarem na assistência direta aos casos suspeitos ou confirmados

devem ser organizados para trabalharem somente na área de isolamento, evitando circulação para outras

áreas de assistência.

A área estabelecida como isolamento deverá ser devidamente sinalizada, inclusive quanto às

medidas de precaução a serem adotadas: padrão, gotículas e contato ou aerossóis.

Normas e rotinas de procedimento deverão ser elaboradas e disponibilizadas pelo serviço de

saúde a todos os profissionais envolvidos na assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

A descontinuação das precauções e isolamento deverão ser determinadas caso a caso, e

conjunto com as autoridades de saúde locais, estaduais e federais.

O processamento de produtos para saúde deverá ser realizado de acordo com as

características, finalidade de uso e orientação dos fabricantes e métodos escolhidos, uma vez que, até o

momento, não há uma orientação especial quanto ao processamento de equipamentos, produtos para

saúde ou artigos utilizados na assistência a casos suspeitos ou confirmados do novo Coronavírus (2019-

nCoV).

Além disso, as determinações previstas na RDC nº 15, de 15 de março de 2012, da Anvisa, que

dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras

providências, deverão ser seguidas.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Não há recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de superfícies em contato

com casos suspeitos ou confirmados pelo 2019-nCoV. Os princípios básicos para tal ação estão descritos

no Manual para a Limpeza e Desinfecção de Superfícies, da Anvisa, destacando-se:

* Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para a atividade a ser

exercida e necessárias ao procedimento.

* Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são

veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura úmida que pode ser realizada com mops ou rodo e

panos de limpeza de pisos.
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* Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar

e secar. Os desinfetantes com potencial para limpeza de superfícies incluem aqueles à base de cloro,

alcoóis, alguns fenóis e iodóforos e o quaternário de amônio.

* É recomendado o uso de kits de limpeza e desinfecção de superfícies específicos para

pacientes em isolamento de contato.

* Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho, ainda com

os profissionais usando EPI e evitando contato com os materiais infectados.

* A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada serviço, de acordo

com o protocolo da instituição.

PROCESSAMENTO DE ROUPAS

Pode-se adotar o mesmo processo estabelecido para as roupas provenientes de outros

pacientes em geral, não sendo necessário nenhum ciclo de lavagem especial. Porém, na retirada da roupa

suja deve-se haver mínima agitação e manuseio, observando as medidas de precaução já citadas

anteriormente. Em locais onde haja tubo de queda, as roupas provenientes dos isolamentos não deverão

ser transportadas por esse meio.

TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Conforme o que se sabe até o momento, o novo Coronavírus (2019-nCoV) pode ser enquadrado

como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos

publicada em 2017 pelo Ministério da Saúde, sendo sua transmissão de alto risco individual e moderado

risco para a comunidade.

Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados

de infecção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) devem ser enquadrados na categoria A1, conforme

Resolução RDC/Anvisa no 222, de 28 de março de 2018.

Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos

quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas e identificados pelo

símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os sacos

devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e

tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados.

Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada.

O Protocolo de Manejo Clínico para o novo Coronavírus (2019-nCov) pode ser acessado na

íntegra no link: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-

coronavirus.pdf

Outras informações podem ser obtidas por meio de consulta ao endereço eletrônico:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-

ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Publicado: sexta-feira, 13 de março de 2020, 20h10

(https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-a-

disseminacao-do-coronavirus)

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de

higiene, como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de

preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las.

Além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool gel, que também

serve para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas, etc. Para a limpeza doméstica

recomenda-se a utilização dos produtos usuais, dando preferência para o uso da água sanitária (em uma

solução de uma parte de água sanitária para 9 partes de água) para desinfetar superfícies.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal é outra medida de prevenção importante. Deve-se

cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Também é

necessário evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.
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Para a higienização das louças e roupas, recomenda-se a utilização de detergentes próprios

para cada um dos casos. Destacando que é importante separar roupas e roupas de cama de pessoas

infectadas para que seja feita a higienização à parte. Caso não haja a possibilidade de fazer a lavagem

destas roupas imediatamente, a recomendação é que elas sejam armazenadas em sacos de lixo plástico

até que seja possível lavar.

Além disso, as máscaras faciais descartáveis devem ser utilizadas por profissionais da saúde,

cuidadores de idosos, mães que estão amamentando e pessoas diagnosticadas com o Coronavírus.

Também é importante que as pessoas comprem antecipadamente e tenham em suas residências

medicamentos para a redução da febre, controle da tosse, como xaropes e pastilhas, além de

medicamentos de uso contínuo.

Produtos de higiene também devem ser comprados e armazenados como uma medida de

prevenção. No caso das crianças, recomenda-se que os pais ou responsáveis, adquiram fraldas e outro

produtos em uma maior quantidade para que se evite aglomerações em supermercados e farmácias.

ANEXO III

APLICATIVOS, SITES E LINKS EXPLICATIVOS

* Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavirus para maiores informações.

* coronabr.com.br - site que dispõe de um enfermeiro virtual programado em parceria com

médicos da Universidade de São Paulo (USP) visando avaliar o quadro de saúde das pessoas e orientá-las

a ficar em casa ou buscar atendimento médico.

* Coronavírus-SUS - aplicativo (para iOS e Android) com dicas de prevenção, descrição de

sintomas, formas de transmissão, mapa de unidades de saúde e até uma lista de notícias falsas que foram

disseminadas sobre o assunto.

* (61) 99289-4640 - número de WhatsApp para envio de mensagens da população para

apuração, pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde, da veracidade de informações disseminadas.

* Vídeo Prevenção

https://www.saude.gov.br/images/mp4/2020/marco/18/Filme-PREVENCAO-30-

segundos.mp4

* Vídeo Fake News

https://www.saude.gov.br/images/mp4/2020/marco/19/Filme-Fake-News-15-segundos.mp4

* Vídeo orientações para Idosos

https://www.saude.gov.br/images/mp4/2020/marco/21/isolamento-idoso-30.mp4

* Vídeo orientações para Isolamento Domiciliar

https://www.saude.gov.br/images/mp4/2020/marco/21/isolamento-30.mp4

[1] https://coronavirus.saude.gov.br/

[2] http://blog.mds.gov.br/redesuas

[3] Ver recomendações dispostas na Nota Técnica do Ministério da Cidadania e Ministério da

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de

Acolhimento institucional. Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-

content/uploads/2020/03/Nota-Pública-Medidas-de-Prevenção-ao-Coronavírus-nas-Unidades-de-

Acolhimento-Institucional-1.pdf

Cartilha do Ministério da Saúde: "Tem dúvidas sobre o Coronavírus?", disponível no site:

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/02/Informacoes-Coronavirus-

MinSaude.pdf

[4] https://coronavirus.saude.gov.br/

[5] Pelo menos 1 metro. Desejável 2 metros.

[6] Pelo menos 1 metro. Desejável 2 metros.
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[7] Pelo menos 1 metro. Desejável 2 metros.

[8] Pelo menos 1 metro. Desejável 2 metros.

[9] Acompanhar atualizações no site do Ministério da Saúde.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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  MINISTÉRIO DA SAÚDE

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

Declara Emergência em Saúde Pública de importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;

Considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para
identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

Considerando que esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e que a
investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de competência da vigilância e

atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também para estabelecer a
estratégia de acompanhamento aos nacionais e estrangeiros que ingressarem no país e que se enquadrarem

nas definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); e

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, resolve:

Art. 1º Declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;

Art. 2º Estabelecer o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo
nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional.

Parágrafo único. A gestão do COE estará sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS).

Art. 3º Compete ao COE-nCoV:

I- planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN, nos termos das
diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saúde;

II- articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS;

III- encaminhar ao Ministro de Estado da Saúde relatórios técnicos sobre a ESPIN e as ações administrativas em
curso;

IV - divulgar à população informações relativas à ESPIN; e

V - propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Saúde:

a) o acionamento de equipes de saúde incluindo a contratação temporária de profissionais, nos termos do
disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;

b) a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a atuação na ESPIN;

c) a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, nos termos do inciso XIII do caput
do art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; e

d) o encerramento da ESPIN.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.2.2020 (seção 1)
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020

 
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.

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, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e

Considerando que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção social, na ampliação do
bem-estar e nas medidas de cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma sinérgica ao
Sistema Único de Saúde - SUS;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia, e
as medidas adotadas no âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus,
reforça-se a importância de o Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais
voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), resolve:

Art. 1º Dispor acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito da rede socioassistencial, pública e privada, do
Sistema Único de Assistência Social.

Parágrafo único. Os estados, municípios e Distrito Federal deverão compatibilizar a aplicabilidade desta
Portaria conforme as normativas e as condições de saúde pública local.

Art. 2º A oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito do estados, municípios e
Distrito Federal deverá ser garantida àqueles que necessitarem, observando as medidas e condições que garantam a
segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS.

Art. 3º Sem prejuízo do disposto nesta Portaria, os órgãos gestores da política de assistência social dos
estados, municípios e Distrito Federal adotarão uma ou mais das medidas de prevenção, cautela e redução do risco
de transmissão para preservar a oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais,
quais sejam:

I - adoção de regime de jornada em turnos de revezamento em que se promova melhor distribuição da força de
trabalho com o objetivo de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho;

II - adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a disponibilização de materiais de
higiene e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, recomendados pelo Ministério da Saúde, afastamento ou
colocação em teletrabalho dos grupos de risco;

III - observar no âmbito dos equipamentos e serviços socioassistenciais as orientações do Ministério da Saúde
com relação ao cuidado e prevenção da transmissão nos termos da Cartilha do Ministério da Saúde "Tem dúvidas
sobre o Corona Vírus" disponível no link - https://coronavirus.saude.gov.br/ ou no
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wpcontent/uploads/2020/03/Informacoes_Coronavirus_
Minist%C3%A9rio_da_Saude.pdf, em especial nos Serviços de Acolhimentos, no Serviço de Proteção Social Especial
para pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias e no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

IV - flexibilizar as atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da Assistência
Social - CRAS e dos Centros Especializados de Assistência Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de
pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
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V - intensificar as atividades de:

a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da transmissão, conforme
orientações do Ministério da Saúde;

b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e usuários do SUAS acerca das
estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as ofertas essenciais; e

c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como
WhatsApp, principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos, gestantes e lactantes, visando
assegurar a sua proteção.

VI - organizar a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais preferencialmente por
agendamento remoto, priorizando os atendimentos individualizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração
de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;

VII - realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e constantemente limpos,
atentando para a garantia de sigilo e privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais abertos
como varandas, quintais, tendas, etc; e

VIII - suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre outras atividades
coletivas.

§1º Não sendo possível a suspensão parcial ou total das atividades coletivas no âmbito dos equipamentos
socioassistenciais, recomenda-se manter a distância de, no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e realizar as
atividades em ambientes arejados.

§2º Compreende-se como grupo de risco aqueles definidos pelo Ministério da Saúde.

§3º Quanto à especificação de EPI aos profissionais do SUAS em atendimento a pessoas com suspeita de
infecção pelo Covid-19, recomenda-se contactar a gestão local do Sistema Único de Saúde para a definição da
melhor proteção aos profissionais do SUAS,que orientará conforme recomendação do Ministério da Saúde que editou
boletim para o atendimento no âmbito da Atenção Primária à Saúde, disponível no link https://egestorab.saude.gov.br/

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.

Art. 5º Para fins de financiamento ou cofinanciamento federal dos estados, municípios e Distrito Federal,
enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, observar-
se-á, no âmbito:

I - do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, excepcionalizar o § 2º do art. 8º, o inciso III
e § 4º do art. 11, art. 12 e o § 1º e inciso II e do art. 13, todos da Portaria nº 134, de 28 de novembro de 2013, do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de forma a considerar o maior quantitativo alimentado no
Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SISC entre o trimestre de outubro
a dezembro de 2019 e o de janeiro a março deste ano;

II - da averiguação dos requisitos do art. 30 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, no exercício de 2020,
prorrogar até novembro o prazo dos incisos do art. 7 da Portaria/MC nº 109, de 22 de janeiro de 2020;

Art. 6º A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social expedirá normativas e orientações técnicas
complementares à matéria disciplinada nesta Portaria.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.3.2020
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Vivianne Corradi Tommasini Marçal 
Coord. de Programas e Projetos Cult. e Turísticos  

 

Boa Esperança, 22 de abril de 2020.

DE: Protocolo
PARA: Comissão Especial de Monitoramento e Equilíbrio das Contas Públicas - CEMEP

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Processo

Ação realizada: Protocolado

Descrição: Processo Encaminhado a Comissão de Monitoramento e Equilíbrio das Contas
Públicas para emitir manifestação.

Próxima Fase: Emitir Manifestação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
340033003800320037003A005400
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Cleuton Ladislau 
Controlador Geral do Município 

 

Boa Esperança, 23 de abril de 2020.

DE: Comissão Especial de Monitoramento e Equilíbrio das Contas Públicas - CEMEP
PARA: Gabinete do Prefeito Municipal

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Emitir Manifestação

Ação realizada: Manifestado

Descrição: Segue anexo parecer da comissão.

Próxima Fase: Providenciar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade sob o identificador 
340033003800320038003A005400
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
COMISSÃO ESPECIAL DE MONITORAMENTO E EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6547 | E-mail: gabienete@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

Boa Esperança/ES, 22 de abril de 2020. 

 

PARECER CEMEP Nº 271/2020 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

LAURO VIEIRA DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Assunto: Parecer referente ao Processo nº 1.861/2020 – PARECER 

 

 

Após análise desta Comissão, opinamos pelo DEFERIMENTO do pedido, baseado no 

Decreto nº 6.368/2020 que Dispõe sobre medidas que visem a contenção de despesas, 

restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro no âmbito da administração 

municipal e dá outras providências" e Portaria nº 8.367/2020 que "Designa Comissão 

Especial de Monitoramento e Equilíbrio das Contas Públicas - CEMEP, do Município de 

Boa Esperança/ES". 

 

É o parecer, S. M. J. 

 
 
 
HELTON FERREIRA DE MOURA 
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 
 
 
SEDRICK VASCONCELOS LOPES 
Gerente Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade 
 
 
GABRIELA PRADO SANTOS 
Gerente Estratégico de Gestão Administrativa 
 
 
JAISCLÉRIO DOS SANTOS CERQUEIRA 
Gerente Operacional de Regulação 
 
 
CLEUTON LADISLAU 
Controlador-Geral do Município 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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FLÁVIO CRISTO DE OLIVEIRA  
Gerente Estratégico de Gestão do Gabinete do Pref. 

 
Lauro Vieira da Silva 

Prefeito Municipal 
 

Boa Esperança, 23 de abril de 2020.

DE: Gabinete do Prefeito Municipal
PARA: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Autorizado

Descrição: Ao setor para análises e providências.

Próxima Fase: Analisar e Elaborar Mapa de Classificação de Proposta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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Angelita Pereira Cardoso 
Escriturário 

 
Helton Ferreira de Moura 

Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 
 

Boa Esperança, 6 de maio de 2020.

DE: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos
PARA: Secretaria Municipal de Fazenda

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Analisar e Elaborar Mapa de Classificação de Proposta

Ação realizada: Elaborado

Descrição: SEGUE PARA DOTAÇÃO.

Próxima Fase: Providenciar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Governo do Estado do Espírito Santo

------

Dispensa Nº 000017/2020 - 23/04/2020 - Processo Nº 01.861/2020

Vencedor H & J SUPERMERCADO LTDA

CNPJ 32.423.576/0001-58

Endereço RUA DIOMEDES COSTA, 358 - CENTRO - BOA ESPERANÇA - ES - CEP: 29845000

Contato 2737681226      hejsuper@hotmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote

00002689

CESTA BASICA
composta de: 05 kg arroz tipo 1; 02 kg de feijão carioquinha tipo 1; 05
kg açúcar cristal; 01 unid. de óleo de soja de 900ml; 250 gr pó de café
tradicional; 01 kg macarrão
espaguete; 01 kg fubá; 01 caixa de 1.600kg de biscoito maria; 01 kg de
farinha de mandioca; 01 kg sal refinado; 01 um frango inteiro
congelado; 01 pct de 400 gr de leite em pó integral; 01 pct papel
higiênico contendo 04 unid. de 60 mts cada; 01 unid. sabonete e 01
unid. creme dental. 1kg de sabão em barra.

28.452,50250,00 113,81000UN00001

Total do Fornecedor:  28.452,50

Total Geral:  28.452,50
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 32.423.576/0001-58
Razão Social:H E J SUPERMERCADO LTDA
Endereço: RUA DIOMEDES COSTA 358 / CENTRO / BOA ESPERANCA / ES / 29845-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/03/2020 a 10/07/2020 

Certificação Número: 2020031301500085075157

Informação obtida em 05/05/2020 10:31:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO 2020/0000517
 
 
CERTIFICO: Para os devidos fins que:
H & J SUPERMERCADO LTDA
 
Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 32.423.576/0001-58
RUA DIOMEDES COSTA, Nº 358 , CENTRO BOA ESPERANCA - ES, CEP 29845-000
 
 
 

CERTIFICO para os devidos fins, atendendo o pedido, que em nome do sujeito passivo
acima identificado, ate a presente data, CONSTAM DÉBITOS FISCAIS, com exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN). 
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da
Certidão Negativa.
Esta certidão, refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da Secretaria
Municipal da Fazenda.
Certidão expedida com base no Decreto n° 1.847/2013 de  19/08/2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Certidão Emitida Gratuitamente.

 
 

Chave de validação da certidão: 20200000517
 
Validade 04/06/2020 
 
 
 

Emitida Terça-Feira, 05 de Maio de 2020
 
 
 
 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: H & J SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.423.576/0001-58
Certidão nº: 10300895/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:32:13
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que H & J SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.423.576/0001-58, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6518 | E-mail: planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

 

 

À  

 

 

Secretaria Municipal de Fazenda – Setor de contabilidade  

 

 

Assunto: Aquisição de Cestas Básicas. 

 

 

SEASC – Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. 

 

Processo: 01.861/2020 

 

 

VALOR ESTIMADO: R$28.452,50 (Vinte oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta centavos), para distribuição as famílias carentes neste período de pandemia, 

conforme orçamento em anexo. 

Favor informar se há dotação orçamentária. 

 

Boa Esperança, 06 de maio de 2020. 

 

 

 

Helton Ferreira de Moura  

Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos. 

Decreto nº 4.823/2017 
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Karine da Silva Costa 
Secretário(a) Municipal 

 

Boa Esperança, 7 de maio de 2020.

DE: Secretaria Municipal de Fazenda
PARA: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Autorizado

Descrição: Para elaboração de dotação orçamentária favor observar a fonte de recursos,
após dotação encaminhar para parecer jurídico.

Próxima Fase: Elaborar Dotação Orçamentária
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Valdecir Gonçalves Alves  
Contador(a) 

 

Boa Esperança, 7 de maio de 2020.

DE: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade
PARA: Procuradoria-Geral do Município

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Dotação Orçamentária

Ação realizada: Elaborado

Próxima Fase: Elaborar Parecer
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6513 | E-mail: fazenda@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

Nº Processo: 1.861/2020. 

Assunto: Aquisição EMERGENCIAL de cestas básicas. 

 

À Procuradoria Jurídica, 

 

Com referência ao despacho retro, informamos a existência de recursos orçamentários para 

o atendimento da despesa de que trata este processo, no valor estimado de R$ 28.452,50 

(Vinte oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) constando da 

Lei Orçamentária Anual - LOA (1.703/2019), na seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEASC. 

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social. 

Projeto Atividade: 020020.0824400112.167 – Benefícios Eventuais. 

Elemento Despesa: 33903200000 – Material, Bem ou serviço para Distribuição Gratuita. 

Ficha: 071. 

Fonte Recurso: 13900010000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – 

Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. 

Valor: R$ 28.452,50 

 

 

Boa Esperança/ES, 07 de maio de 2020. 

 

 

 

Valdecir Gonçalves Alves 

Contador – CRC-ES 18.031/O-7 

Matrícula nº 224.579 
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Boa Esperança, 12 de maio de 2020.

DE: Procuradoria-Geral do Município
PARA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Parecer

Ação realizada: Elaborado

Descrição: Uma vez que se trata de contratação direta, baseando-se na lei Federal nº
13.979 e por se tratarem de produtos perecíveis, solicito à SEASC que informe se já fora
realizado levantamento das famílias que necessitam das cestas básicas ora solicitadas. 

Em sendo a resposta positiva, solicito juntada ao processo do quantitativo de famílias que
necessitam das mesmas.

Em sendo a resposta negativa, recomenda-se que a presente aquisição seja realizada por
meio de registro de preço, para assim, ser utilizada na medida em que houver necessidade
por parte da Secretaria, evitando assim aquisições em quantidades desarrazoadas ou 
desnecessárias, buscando sempre resguardar o erário público.

Uma vez sendo feita a presente aquisição por meio de ata de registro de preço, encaminhe
o processo ao setor de contratos para a elaboração de minuta contratual.

Após, volte o processo para parecer.

Próxima Fase: Providenciar
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Paulo Henrique Pereira e Silva 
Advogado(a) 
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Luani Ton Bis 
Agente Administrativo 

 
 

Juliana Pettene Rigo 
Secretaria 

 

Boa Esperança, 19 de maio de 2020.

DE: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
PARA: Procuradoria-Geral do Município

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Analisado

Próxima Fase: Elaborar Parecer Inicial
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Paulo Henrique Pereira e Silva 
Advogado(a) 

 
 

Luciano Rodrigues Brum 
Procurador Geral do Município  

 

Boa Esperança, 22 de maio de 2020.

DE: Procuradoria-Geral do Município
PARA: Gabinete do Prefeito Municipal

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Parecer Inicial

Ação realizada: Elaborado

Próxima Fase: Providenciar
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6518 | E-mail: planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

Processo nº: 1861/2020 

Requerente: Secretário Municipal de Assistência Social                                      

Procedimento: Dispensa de Licitação – Contratação Direta – Lei 13.979/2020 e Lei 

8.666/93 

 

 

P A R E C E R 

 

 

CONTRATAÇÃO DIRETA. SITUAÇÃO 

EMERGENCIAL. EXCEPCIONALIDADE. 

POSSIBILIDADE CONDICIONADA.  

DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 4º DA LEI 

13.979/2020 E LEI 8.666/93.  

 

  

Relatório 

 

Trata-se de processo administrativo, encaminhado a esta Procuradoria em 

21/05/2020, em conformidade com o parágrafo único do art. 38 da Lei nº. 8.666/93 

versando sobre aquisição de cestas basicas para atendimento da população mais 

vulnerável e em risco social afetada pelo surto de coronavírus (COVID-19)., com 

fundamento na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Consta nos autos justificativa de contratação, Termo de Referência, relação dos 

itens à serem adquiridos, orçamentos fornecidos, certidões negativas, e manifestação do 

contador informando a existência de recurso orçamentário. 

 

Fora solicitado por esta procuradoria informações sobre levantamento o 

quantitativo das famílias que necessitam das cestas básicas ora solicitadas, sendo 

respondida à fl. 96 pela ilustre Secretária Municipal de Assistência Social da seguinte 

maneira:  

 

“(...) a procura espontânea das famílias pela Cesta Básica 

aumentou. Vale ressaltar que além das famílias que são atendidas, 

outras famílias estão precisando deste serviço, com um quantitativo de 

300 famílias, foram cadastradas, para que sejam beneficiadas.(...)” sic 

 

Importante asseverar que esta Procuradoria se atém, tão-somente, a questões 

relativas à legalidade da aquisição, ressalvando, portanto, que todo o procedimento 

deverá observar a legislação vigente, principalmente no tocante a prazos e atos 

essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente 

contratação, da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os 

parâmetros dos serviços e bens entendidos como necessários, bem como em relação 
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PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 
Telefone: (27) 3768 6518 | E-mail: planejamentogestao@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  

 

a quantidade e valores dos produtos à serem adquiridos, considerações estas, feitas 

pelos setores competentes por ser matéria que está fora do âmbito jurídico do caso. 

 

A ilustre Secretária Municipal de Assistência Social requereu a aquisição de 

Cestas Básicas na modalidade de Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 4º do 

Decreto Municipal nº 6.471 de 17 de março de 2020 e lei 13.979/2020, com vistas ao 

atendimento de situação emergencial gerada pelo Novo Coronavírus (nCoV-2019) com 

sério comprometimento à segurança e a vida de pessoas. 

 

O enfrentamento da pandemia pela qual estamos atualmente passando, requer a 

normatização de procedimentos e orientações gerais através de protocolos, fluxogramas, 

diretrizes, recursos técnicos, materiais e insumos de prevenção de contágio, transmissão 

e manejo clínico dos casos suspeitos. 

 

Ademais, é cediço que diversas famílias estão passando por dificuldades 

financeiras em decorrência das medidas restritivas de circulação e funcionamento de 

comércios e indústrias. Inclusive este município, por meio do Decreto nº 6.544/2020 de 

18 de fevereiro de 2020, decretou “lockdown” pelo período de 20 de maio de 2020 até 26 

de maio de 2020, situação esta que agrava ainda mais a situação das famílias em 

vulnerabilidade social.  

 

Da Dispensa de Licitação baseada no art. 4º da lei nº 13.979 de 2020 

 

Para garantir a subsistência de famílias que possuem baixa renda, e que são 

atendidas pela Secretaria ora solicitante, são necessários Cestas Básicas visando garantir 

a alimentação saudável dos que mais necessitam. 

 

Por essa razão, foi editada a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Corona vírus que em seu artigo 4º §§ 1º e 2º, dispõe: 

 

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e 

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que 

trata esta Lei. 

 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 

Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 

rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 
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além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua 

inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

É importante esclarecer que os fundamentos para a presente dispensa de licitação 

estão presentes no art. 4º, da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, não havendo relação 

com a hipótese elencada no art. 24, IV, da Lei nº 8.666 de 1993.  

 

Muito embora trate-se, de lei que engloba as hipóteses de aquisição de bens e 

insumos de saúde, fora editado o decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020 que 

regulamenta a lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos 

e as atividades essenciais, que em seu artigo 3°, §1º, inciso II assim traz: 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão 

resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e 

atividades essenciais a que se refere o § 1º. 

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, 

colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população, tais como: 

II - assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; 

Diante do exposto, entende se que a presente aquisição, muito embora não seja de 

bens ou insumos destinados à saúde, também é abarcada pela Lei Federal nº 13.979 de 6 

de fevereiro de 2020, eis que a garantia da boa alimentação das famílias em estado de 

vulnerabilidade social é imprescindível para atender ao bem estar, a saúde e a vida das 

pessoas que são mais afetadas pelo momento de calamidade que vivemos. 

 

De grande valia mencionar que emergência é situação decorrente de fatos 

imprevisíveis que impõem providências imediatas por parte da Administração sob pena 

de potenciais prejuízos. Assim, deve estar bem evidenciado o risco de prejuízo ou 

comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares. Na lição de Marçal Justen Filho: 

 

No caso específico das contratações diretas, emergência significa 

necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em 

realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados 

pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora 

para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório 

propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores.” (JUSTEN 
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FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Dialética, 12ª edição, 2008, p. 292). 

 

Da disponibilização desta contratação em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores. 

 

Uma das regras exigidas pela Lei nº 13.979 de 2020 é a necessidade de ampla 

divulgação dos processos de compra visando o enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do corona vírus (COVID-19, vejamos: 

 

[...] 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 

Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 

rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 

além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua 

inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

Dessa forma, toda e qualquer contratação fundamentada no art. 4º da Lei nº 13.979 

de 2020 deverá ser disponibilizada na internet, contendo, no que couber, o nome do 

contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 

valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, conforme determina a lei. 

 

Das formalidades legais previstas no art. 26 da Lei nº 8.666/1993 

 

Após a análise sobre a possibilidade de contratação mediante dispensa de licitação 

prevista na Lei nº 13.979 de 2020, passamos ao exame das exigências do parágrafo único, 

incisos I, II e III do art. 26 da Lei 8.666/93, vejamos: 

 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso 

III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no 

art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no 

final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para 

ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 

dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela 

Lei nº 11.107, de 2005) 

 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 

com os seguintes elementos: 
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I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 

 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

 

III - justificativa do preço. 

 

No que diz respeito a caracterização da situação de emergência de saúde pública 

que justifique a dispensa, esta é de conhecimento publico e geral, haja vista que todo o 

mundo enfrenta a pandemia gerada pelo Coronavírus (COVID-19).  

 

Quanto a razão da escolha do fornecedor, as observações pertinentes foram 

destacadas na ocasião da análise dos pressupostos para a dispensa de licitação com fulcro 

no art. 4º da Lei nº 13.979 de 2020, sendo que o Setor de Compras desta Prefeitura 

elaborou Mapa de Classificação de Proposta (fls. 77). Assim, cabe apenas frisar que esta 

aquisição com fundamento na lei 13.979/2020 exige que esteja bem caracterizada a 

situação de emergência para que se justifique a contratação emergencial. 

 

Com relação a justificativa do preço, trata-se de dever imposto ao Administrador, 

que tem a finalidade de confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo por 

consequência, probidade e moralidade ao ajuste. 

 

A necessidade da justificativa do preço decorre dos princípios da motivação, da 

economicidade, legalidade, legitimidade e da razoabilidade, bem como da imperiosa 

necessidade de se bem atender o interesse público, por meio de uma gestão eficiente e 

proba dos recursos públicos.  

 

No presente caso, observa-se a juntada de orçamentos que possibilitam auferir se 

os valores pagos pela Prefeitura Municipal estão dentro de padrões razoáveis de preço.  

 

Assim sendo, à luz do art. 25, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, deve ser evitada 

a qualquer custo a configuração de superfaturamento de preços, que constitui causa de 

vício na contratação, vejamos: 

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: [...] 

 

§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 

comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano 

causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o 

agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais 

cabíveis. 
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Pelas peculiaridades do caso, entende-se que os contratos decorrentes de dispensa 

de licitação, principalmente os baseados na lei 13.979/2020 e/ou outras aquisições 

realizadas neste período serão vistas com maior rigor pelos órgãos de controle, motivo 

este que exige uma atenção pormenorizada às presentes aquisições. 

 

Dessa forma, nas aquisições destas Cestas Básicas, destinados às famílias afetadas 

pelas medidas de enfrentamento ao corona vírus deverão ser devidamente seguidas as 

formalidades do art. 26, da Lei nº 8.666/93. 

 

Das outras formalidades legais aplicáveis 

 

Nos termos do artigo 4º-F da lei federal 13.979/2020, na hipótese de haver 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, 

excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um 

ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do caput do art. 7º da Constituição.  

 

Já o artigo 4º-H da lei federal 13.979/2020 diz que os contratos regidos por esta 

Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos 

sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

emergência de saúde pública.  

 

Por fim, o artigo 4º-I da lei federal 13.979/2020 menciona que os contratos 

decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever 

que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

Da Dotação Orçamentária 

Trata-se de processo regido pelas diretrizes da Lei Federal 13.979/2020 que foi 

elaborada e aprovada justamente para balizar as aquisições durante o período de combate 

ao Corona vírus (COVID-19). 

 

A declaração da existência de orçamento é uma imposição legal, conforme dispõe 

os artigos 38 e 55 da Lei nº 8.666, de 1993, é exigências desta lei justamente para garantir 

recursos financeiros para o pagamento das obrigações contraídas pelo município. 
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A Lei nº 8.666/1993 estabelece que as obras e serviços somente poderão ser 

licitadas quando houver “previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 

das obrigações” (art. 7º, § 2º, inc. III), ou ainda que nenhuma compra será feita sem a 

“indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento” (art. 14), e em todos os casos, 

o procedimento da licitação conterá a indicação do recurso próprio para a despesa (art. 

38, caput). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, a seu turno, 

considera “não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de 

despesa” sem que esteja acompanhada da declaração do ordenador da despesa de sua 

“adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias” (art. 15 e art. 16, inc. II.). 

Também não pode ser esquecida a vedação constitucional disposta no art. 167, 

incisos I e II da Constituição Federal que proíbe o início de programas ou projetos não 

incluídos na lei orçamentária anual, além de proibir a realização de despesas ou a 

assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 

O sistema orçamentário nacional, portanto, é claro ao exigir efetiva 

disponibilidade de recursos orçamentária suficientes na lei orçamentária anual, para as 

compras realizadas, sendo juntada à fl. 92 a dotação orçamentária garantindo recursos 

para as aquisições aqui solicitadas 

Conclusão 

 

Feitas as considerações acima e desde que sejam observados os requisitos 

mencionados neste parecer e cumpridos os requisitos da Lei nº. 13.979/2020, Decreto 

Federal nº 10.282/2020  e  Lei nº 8.666/93, principalmente as exigências do art. 26 

“caput”, sob pena de ineficácia do ato, verifica-se a possibilidade da contratação direta 

ora solicitada no processo 1861/2020, devendo ser encaminhado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal. 

 

É o nosso parecer.  S.M.J                                                                                                            

   

  

Boa Esperança-ES, 22 de maio de 2020. 

 

 

Paulo Henrique Pereira e Silva 

Procurador Municipal 

Decreto nº 6.240/2019 
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Aprovo o Parecer 

 

Luciano Rodrigues Brum 

Procurador-Geral do Município 

Decreto nº 4.807/2017 
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Boa Esperança, 25 de maio de 2020.

DE: Gabinete do Prefeito Municipal
PARA: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Providenciar

Ação realizada: Homologado

Descrição: Tendo em vista que o parecer da Procuradoria Geral do Município fora
conclusivo ao expor que "cumpridos os requisitos da Lei nº. 13.979/2020, Decreto Federal nº
10.282/2020 e Lei nº 8.666/93, principalmente as exigências do art. 26 “caput”, sob pena de
ineficácia do ato, verifica-se a possibilidade da contratação direta ora solicitada no processo
1861/2020 (...)",acompanhamos o entendimento firmado, ratificando para tanto o referido
parecer para que produza seus efeitos legais. Por conseguinte, remeta-se os autos à
Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos para tomada das providências cabíveis.

 

 

Próxima Fase: Elaborar Ordem de Fornecimento
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FLÁVIO CRISTO DE OLIVEIRA  
Gerente Estratégico de Gestão do Gabinete do Pref. 

 
 

Lauro Vieira da Silva 
Prefeito Municipal 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nos termos do artigo 4º, da Lei nº 13.979/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO Nº 1.861/2020 
 
MOTIVO DA CONTRATAÇÃO:  Aquisição Emergencial de Cestas Básicas, com vistas 
ao para atendimento da população mais vulnerável e em risco social afetada pelo surto 
Novo Corona vírus (nCoV2019)  
 
 

CESTA BASICA composta de: 05 kg arroz tipo 1; 02 kg de feijão carioquinha tipo 1; 

05 kg açúcar cristal; 01 unid. de óleo de soja de 900ml; 250 gr pó de café tradicional; 

01 kg macarrão espaguete; 01 kg fubá; 01 caixa de 1.600kg de biscoito maria; 01 kg de 

farinha de mandioca; 01 kg sal refinado; 01 um frango inteiro congelado; 01 pct de 400 

gr de leite em pó integral; 01 pct papel higiênico contendo 04 unid. de 60 mts cada; 01 

unid. sabonete e 01 unid. creme dental. 1kg de sabão em barra. 

 

 
Empresa: H & J SUPERMERCADO LTDA, CNPJ nº 32.423.576/0001-58 
 
VALOR: R$ 28.452,50 (Vinte oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos) 
 

 
 
 

Boa Esperança-ES, 22 de maio de 2020. 
 
 
 
 

LAURO VIEIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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Angelita Pereira Cardoso 
Escriturário 

 
 

Helton Ferreira de Moura 
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 

Boa Esperança, 27 de maio de 2020.

DE: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos
PARA: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade (FMAS)

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Ordem de Fornecimento

Ação realizada: Elaborado

Descrição: SEGUE PARA EMPENHO.

Próxima Fase: Empenhar
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FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

“Administração 2017 - 2020” - Tel. / Fax : (27) 3768 – 6500 -
www.boaesperanca.es.gov.br Av. Senador Eurico Rezende - nº 780, Centro - Boa
Esperança ES – CEP 29845-000 CNPJ:15.083.237/0001-50

Item

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000021/2020

Especificação Valor Total

Órgão SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Quantidade UnitárioUnidade

Processo 01.861/2020

Origem Dispensa Nº 000017/2020

Dotação 020020.0824400112.167.33903200000.13900010000

Fornecedor H & J SUPERMERCADO LTDA CNPJ

Endereço
RUA DIOMEDES COSTA, 358 - CENTRO - BOA ESPERANÇA - ES -
CEP: 29845000

Telefone 2737681226

Nº Banco Nº ContaNº Agência

Código

Termo/Contrato

Lote

32.423.576/0001-58

00069-1390001000Ficha

00002689

CESTA BASICA composta de: 05 kg arroz tipo 1; 02 kg de
feijão carioquinha tipo 1; 05 kg açúcar cristal; 01 unid. de óleo
de soja de 900ml; 250 gr pó de café tradicional; 01 kg
macarrão
espaguete; 01 kg fubá; 01 caixa de 1.600kg de biscoito
maria; 01 kg de farinha de mandioca; 01 kg sal refinado; 01
um frango inteiro congelado; 01 pct de 400 gr de leite em pó
integral; 01 pct papel higiênico contendo 04 unid. de 60 mts
cada; 01 unid. sabonete e 01 unid. creme dental. 1kg de
sabão em barra.

28.452,50250,00 113,8100UN00001

Total Geral 28.452,50

Total Descontos

Prazo de Entrega/Execução

Fornecedor

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/______:        Ass: _____________________

Justificativa

5 dia(s) Condição de Pagamento 30 DIAS dia(s)

Recibo Requerente

Em:________________________________________   Nº Reg.:_______________________

PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÂO

___________________________________________________
HELTON FERREIRA DE MOURA
GERENTE ESTRATÉGICO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Aquisição EMERGÊNCIAL de cestas basicas

1 / 1Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
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Valdecir Gonçalves Alves  
Contador(a) 

 

Boa Esperança, 28 de maio de 2020.

DE: Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade (FMAS)
PARA: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Empenhar

Ação realizada: Empenhado

Próxima Fase: Encaminhar Ordem de Fornecimento
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MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA ESPERANÇA   

ESPIRITO SANTO 

15.083.237/0001-50

NOTA DE EMPENHO Nº  0000438/2020 

FL RUBRICA

Nº PROCESSO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução

orçamentária nos termos da legislação vigente, determina

que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir

especificada.

Exercício : 2020

Tipo:

Ordinário

Ficha :

0000069

Processo :

0001861/2020

28/05/2020

Data :

28.452,50Valor :

Órgão :

Unidade Orçamentária :

Função :

Programa :

Elemento de Despesa :

Projeto/Atividade :

Fonte de Recurso :

Subfunção :

020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC

020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEASC

08 - Assistência Social

244 - Assistência Comunitária

0011 - Manutenção e Revitalização da Ação Social

2.167 - Benefícios Eventuais

33903200000 - MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS

Despesa:

Favorecido :

Endereço :

CENTRO

Bairro :

RUA DIOMEDES COSTA

Cidade :

UF :

CNPJ/CPF :

32.423.576/0001-58

BOA ESPERANÇA

ESPIRITO SANTO

4737 - H & J SUPERMERCADO LTDA

PIS PASEP :Telefone Fixo: Celular:

2737681226

Histórico :

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS.

Saldo Anterior Despesa Empenhada Saldo Disponível 28.452,5028.452,50 0,00

(vinte e oito mil quatrocentos e cinqü  enta e dois reais  e cinqü  enta  centavos )

33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Subelemento:

02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Dispensa/Inexigibilidade : Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Débito Crédito

L  A  N  Ç  A  M  E  N  T  O  S

Nº Valor Valor

Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes

O 28.452,5028.452,50522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS       622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR1

O 28.452,5028.452,50622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 1

C 28.452,5028.452,50821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR1

C 28.452,5028.452,50822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA1

Local/Data/Assinaturas

BOA ESPERANÇA, 28 de maio de 2020

JULIANA PETTENE RIGO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEDRICK VASCONCELOS LOPES

CONTADOR CRC/ES-016210/O-9

Page 1 of 1

INSERÇÃO: VALDECIR GONÇALVES ALVES
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Angelita Pereira Cardoso 
Escriturário 

 
 

Helton Ferreira de Moura 
Gerente Estratégico de Compras e Suprimentos 

Boa Esperança, 29 de maio de 2020.

DE: Gerência Estratégica de Compras e Suprimentos
PARA: Gerência Municipal de Controle Patrimonial

Referência:
Processo nº 1861/2020
Proposição: Contratação por Dispensa de Licitação e Licitação n° 70/2020

Autoria:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ementa: REQUER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Encaminhar Ordem de Fornecimento

Ação realizada: Prosseguir

Descrição: PARA ACOMPANHAR RECEBIMENTO DE MERCADORIA.

Próxima Fase: Analisar e Atestar o Recebimento de Material e Serviço
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