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SUPER DICA !!!!!!!

CRIAR E-MAIL FMAS



SOBRE ORDENADOR DE DESPESA  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

 RESOLUÇÃO Nº 33, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012
 Aprova  a  Norma  Operacional  Básica  do Sistema  Único  de 
 Assistência Social NOB/SUAS
 SEÇÃO I
 RESPONSABILIDADES DOS ENTES
 Art. 12 - Constituem responsabilidades comunsà União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios:I -organizar  e  coordenar  o  SUAS  em  seu  âmbito,  observando  as  
deliberações  e  pactuações  de  suas respectivas instâncias;

 b) fundo de assistência social constituído como unidade orçamentária e gestora, 
vinculado ao órgão gestor da  assistência  social,  que  também  deverá  ser  o  
responsável  pela  sua  ordenação  de  despesas,  e  com alocação de recursos 
financeiros próprios; 



VAMOS TESTAR OS CONHECIMENTOS   

   Quais são os instrumentos de planejamento  do 
sistema orçamentário no Brasil ?

    (    )   - PPAS,LEI E LOAS
   (     ) -    PPA, LDO E LOA

(    ) - PAA, DLO E LOA



Estes prazos de encaminhamentos de devolução dos instrumentos de 
planejamento e orçamento “UNIÃO”



IMPORTANTE VOCÊ SABER !!!!!!!

 No setor público, só podem ser gastos os 
recursos que estão previstos no orçamento. 
Se o recurso for usado antes disso, 
configura-se como utilização irregular.



 

 

PORTARIA 113/2015 DO MDS;

II. Plano de ação ; 

• VI. Reprogramação dos saldos ;
 

• VII- Prestação de Contas ; 

• VIII- Disposições transitórias .



 

 
 

PORTARIA 113/2015 DO MDS;

II. Plano de ação ; 

• Art.3º -
 

• ARTIGO 4º - § 5º



 

 
 

PORTARIA 113/2015 DO MDS;

• VI. Reprogramação dos saldos 
 

• Artigos 30 ( SERVIÇOS),31( IGD SUAS E IGD 
BOLSA FAMÍLIA), e 32 ( PROGRAMA) 

 
 
 



•  REGRAS PARA REPROGRAMAÇÃO DE 
SALDOS

1 – Prestar os serviços socioassistenciais cofinanciados, correspondente 
a cada piso de proteção, de forma contínua e sem interrupção; 

2 – A proposta de reprogramação de saldo financeiro não executado no exercício anterior 
deverá ser apresentada para apreciação do Conselho de Assistência Social;

3 – Após parecer favorável do Conselho de Assistência Social, aplicar o saldo 
reprogramado dentro de cada nível de Proteção em que foi repassado e vincular aos 
serviços.

4 – Devolver, ao FNAS, o recurso financeiro acumulado em decorrência da não prestação 
dos serviços, de sua interrupção ou da não aprovação pelo Conselho de Assistência 
Social, inclusive os saldos provenientes de receitas obtidas com a aplicação financeiras 
desses recursos.



•EXERCÍCIO DE REPROGRAMAÇÃO:

• Saldos em 31.12.2017 ; FNAS e FEAS-CE

• Extratos ;

• Relação de Restos a Pagar ;

• Estrutura para reprogramação .
•  

• VALORES EM CONTA CORRENTE : (PE) 31.12.2017- 

R$ - 89.631.769,96



CRÉDITOS ADICIONAIS

CONCEITO

 Mecanismo previsto para alterações  e ratificações do orçamento  
durante a própria execução das receitas e despesas orçamentárias.

Destinam-se a créditos adicionais :

-Previsão de despesas insuficientes ;

-Algum recurso que , por veto , emenda ou rejeição à LOA- 

Art. 40 Lei   4320-64.

.



CRÉDITOS ADICIONAIS
CLASSIFICAÇÃO/FINALIDADE 

- Suplementares- reforço- dotação orçamentária 
    Exemplo erro na LOA ;

- Especiais- despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
especifica , exemplo: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.

- Extraordinários – despesas urgentes e imprevistas , em caso de guerra , 
comoção ou calamidade pública.

- Art.41 lei 4320/64

.



CRÉDITOS ADICIONAIS
AUTORIZAÇÃO

 - Suplementares e Especiais

Autorizado por Lei Especifica ( suplementares poder ser autorizado na própria 
LOA) e aberto por decreto do poder executivo. Art. 42 Lei 4320/64

    - Extraordinários

Independe de autorização Legislativa. Serão abertos por decreto do Poder 
Executivo , que lhes dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 44 Lei 4320/64

.



 

 

PORTARIA 113/2015 DO FNAS;

• VII- Prestação de Contas ;
• Artigos 33 ao 42

 
• 33- 1 § - Abertura do Demonstrativo Sintético 

Anual Físico Financeira (SUAS WEB) 
 
 



•EXERCÍCIO DE DEMONSTRATIVO
• Saldo de 31.12.2016;

• Saldo de 31.12.2017;

• Receitas 2017;

• Relação de Pagamentos de 2017;

• Planilha para consolidar Demonstrativo/2017;

• Dicas de como preparar preenchimento dos 
demonstrativos

• FNAS E FEAS-CE/2017.



•  

•  
•  

PORTARIA 113/2015 DO FNAS;

VIII- Disposições transitórias 

Artigo 43 – Não Foi cumprido por alguns 
municípios .

No inicio de 2018 – 35 municípios 
PERNAMBUCANO tiveram REPASSES SUSPENSOS

NO VALOR DE R$ 2.819.903,97 de acordo com 
ART. 46- PORTARIA 113/2015



•  

 

VOCÊ SABIA !!!!!!!!!!!!!!

AINDA TEMOS 30 MUNICÍPIOS (PE) COM 
SALDOS EM CONTAS CORRENTE( ANTIGAS):

GESTÃO; PROGRAMAS, ACESSUAS,BPC,PSB ,PSE 
E SAC- SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA.



 

 
 

PORTARIA N° 967 – 22.03.2018;

Altera a Portaria n°36, de 25 de abril de 2014 e a 
Portaria nº 113/2015 de 2017, do MDS e da outras 

providências 



 

 
 

PORTARIA N° 124 SNAS – 29 de Junh0 2017;

REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS , 
ATINENTES À GUARDA E AO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS( FUNDO A 
FUNDO).

Sobre papel : FMAS- ARTIGO 7º , 23,  e o Artigo 24.



 

 
 

PORTARIA N° 1324 – 27.03.2018;
Dispões sobre a prestação de apoio financeiro pelo MDS 
Aos entes federador que recebem FPM_ no exercício de 

2018.
 



 
VAMOS ESTUDAR !!!!!!!

 
 

ACORDÃO TCU- 2404/-43-17-P
DATA DA SESSÃO: 25.10.2017

 



RECEITA PÚBLICA  
 

    É a soma de ingressos, impostos, taxas, 
contribuições (TRIBUTOS) e outras fontes de 

recursos, arrecadados para atender às despesas 
públicas.



CÓDIGOS DA RECEITAS DE ACORDO – 
TRIBUNAL DE CONTAS CEARÁ - TCE-PE

•   CÓDIGO :  17180411 -Transferências de recursos do 
Fundo Nacional de assistência Social- FNAS

CÓDIGO :  – Transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência 
SOCIAL – FEAS-ce 



 PORTARIA Nº 42/99- Ministério Planejamento e Gestão  

FUNÇÃO 

Representa o maior nível de agregação das 
diversas áreas de despesas do setor público.



FUNÇÕES DE GOVERNO DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 42/99 :

FUNÇÃO 10-SAÚDE
FUNÇÃO 17- SANEAMENTO

FUNÇÃO 12- EDUCAÇÃO
FUNÇÃO 13- CULTURA

FUNÇÃO-27 DESPORTO E LAZER

FUNÇÃO- 08 ASSITÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO 14- DIREITO DA CIDADANIA



 PORTARIA Nº 42/99- Ministério Planejamento e Gestão  

Sub Função
241 – IDOSO 

 
  242- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

243- CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 

244- ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
.



PROGRAMA 

 

INSTRUMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE AÇÃO 
PARA CONCRETIZAR SEUS OBJETOS, 

MENSURADOS POR INDICADORES NO PPA.



 PROJETOS
 ENVOLVE OPERAÇÕES DE PERÍODO LIMITADO AO TEMPO.

.

Toda Funcional Programática em um  Orçamento Público 
sendo   PROJETO /PROGRAMA sempre começa por um 

Número IMPAR GERALMENTE 1.
Observe em seu município !!!!!



ATIVIDADES
Envolve operações de um modo contínuo e 

permanente , resultando produto à manutenção da 
ação de governo.

EXEMPLOS: 
Serviços de Proteção Básica;

Serviços de Proteção social de Média Complexidade;

VOCÊ SABIA ?
Toda Funcional Programática em um  Orçamento 

Público sendo   ATIVIDADE sempre começa por um 
Número PAR-0,2,4,

Observe em seu município 

.



DESPESA PÚBLICA

É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para 
custear os serviços públicos (despesas correntes) prestados 
à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas 
de capital).



CATEGORIA
ECONÔMICA

GRUPO DE
DESPESA

MODALIDADE
DE APLICAÇÃO

ELEMENTO
DE DEPESAS ITEM DE 

DESPESA

ESTRUTURA DA
NATUREZA DA DESPESA

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04.05.2001 E 
ALTERAÇÕES



 
 

   
    
     

        
        
       
        
        
        

Finalidade principal: dar indicações 
sobre o efeito que o gasto público tem 
sobre a economia como um todo.

É constituída por duas categorias:
 3.  Despesas Correntes

4.  Despesas de Capital

Categorias Econômicas 



 
 

   
    
     

        
        
       
        
        
        

3. Despesas Correntes

1. Pessoal e Encargos Sociais
2. Juros e Encargos da Dívida
3. Outras Despesas Correntes

4. Despesas de Capital
4. Investimentos
5. Inversões Financeiras
6. Amortização da Dívida

Grupo DESPESA  



MODALIDADE DE APLICAÇÃO 

30-TRANSFERÊNCIAS  A ESTADOS E AO DISTRITO 
FEDERAL

50-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS 

90- APLICAÇÕES DIRETAS
 



ELEMENTO DESPESA

PAGAMENTO PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS/TEMPORÁRIOS/CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO

11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL;

04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;

13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS.



ELEMENTO DESPESA

14- DIÁRIAS – CIVIL;

30- MATERIAL DE CONSUMO;

32- MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33- PASSAGENS E LOCOMOÇÃO;

36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA;

39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA 
JURÍDICA;



ELEMENTO DESPESA

41- CONTRIBUIÇÕES CORRENTES;

43- SUBVENÇÃO SOCIAL.



ELEMENTO DESPESA

51-OBRAS E INSTALAÇÕES

52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
SMAS 

08.122- MANUTENÇÃO DA SMAS ;

08.122- MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS ;

08.243- MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ;

08.122 – REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS
  
                        



ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
FMAS

Portaria 113/2015 –Bloco de  Financiamento e  Resolução 109/09- Tipificação 

Nacional dos Serviços 
 08.244- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA ;
  

 08.244 -CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS ;

  
 08.244-  SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL;
 



ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
FMAS

Portaria 113/2015 –Bloco de  Financiamento e  Resolução 109/09- Tipificação 

Nacional dos Serviços 
 08.244- AÇÕES ESTRATÉGICAS AEPETI

  
 08.244 -PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS ;

  
 08.244-  ACESSUAS TRABALHO;



 08.244- BPC NA ESCOLA
 



ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
FMAS

Portaria 113/2015 –Bloco de  Financiamento e  Resolução 109/09- Tipificação 

Nacional dos Serviços 


  
 08.244 -ESTRUTURAÇÃO DO CRAS ;

  
 08.244-  ESTRUTURAÇÃO DO CREAS;



 



ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
FMAS

Portaria 113/2015 –Bloco de  Financiamento e  Resolução 109/09- Tipificação 

Nacional dos Serviços 
 08.244- APRIMORAMENTO GESTÃO SUAS-IGD 

SUAS;
  

 08.244 -GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA- IGD BOLSA ;

  
 08.244-  FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS 

DE CONTROLE SOCIAL;


 



ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
FMDCA
CNPJ ?

  
 08.243- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES 

CRIANÇA E ADOLESCENTES ;
 3.3.90.
 4.4.90.

  
 08.244-  FORTALECIMENTO DAS OSC- ;

 3.3.50.


 



SOBRE FMDCA



  
55 MUNICÍPIOS - APTO CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS NO PROGRAMA IMPOSTO RENDA 
2018- ATÉ 30.04.2018.



 



ELEMENTOS DESPESAS
MAIS UTILIZADOS  

  3.1.90.11 – VANTAGENS FIXAS ;
  3.1.90.04 – CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO;
  3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS;


  3.3.90.14 – DIÁRIAS CIVIL
  3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO 
  3.3.90.33  - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
  3.3.90.36  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
  3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA


 4.490.51- OBRAS E INSTALAÇÕES ;
 4.4.90.52- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ;
  



FONTE DE RECURSOS : De acordo com Manual do 
Tribunal de Contas Ceará – TCE-PE  .

FONTE 001- MUNICIPAL
FONTE-311 RECURSOS FNAS

FONTE 390- RECURSOS FEAS-PE

FONTE 312- CONVENIO UNIÃO
FONTE - CONVENIO ESTADO
FONTE - DOAÇÕES FMDCA



ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
  ( 1 )   Unidade Orçamentária

  ( 2 )   Função
 ( 3 )   Sub função

 ( 4 )   Programa de Governo
 ( 5 )   Projeto Atividade 
 ( 6 )   Elemento despesa
 ( 7 )   Fonte de Recurso

 
 

         

          
           U.O      Função     S.F     PG       PA           Desp.                 FR  
        

        02.02       08.       244.   036    2.011   3.3.90.30       001
        02.02       08.      244.   036    2.011   3.3.90.30       311

02.02       08.      244.   036    2.011   3.3.90.30       390
        



ESTRUTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
  ( 1 )   Unidade Orçamentária

  ( 2 )   Função
 ( 3 )   Sub função

 ( 4 )   Programa de Governo
 ( 5 )   Projeto Atividade 
 ( 6 )   Elemento despesa
 ( 7 )   Fonte de Recurso

 
 

         

          
           U.O      Função     S.F     PG       PA           Desp.                 FR  
        

        02.02       08.       244.   036    2.012   3.3.90.32       001
        02.02       08.      244.   036    2.012   3.3.90.32       390

        



PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES PARA 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS

• Os recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social devem ser 
aplicados, observando:

 As normas do Direito Financeiro (Leis nº 4.320/64 e 8.666/93);

A finalidade estabelecida pela NOB/SUAS (Resolução CNAS nº 33 de 
12/12/2012 e Portarias MDS nº 440 e 442));

A Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais (Resolução nº 109 de 
11/11/2009);

A relação direta dos serviços adquiridos com a “finalidade” estabelecida 
pela União e quanto ao cumprimento do “objetivo”;

Os Cadernos de Orientações (CRAS, CREAS, IGDSUAS, IGD PBF, etc.); e

As orientações no sítio do MDSA.



  LEI DAS LICITAÇÕES

LEI N° 8.666/93 



 IMPORTANTE
 Seja qual for o âmbito de governo, os mecanismos de 
contratação de bens e serviços devem, como em qualquer 
despesa pública, seguir os mesmos rituais previstos nas leis 
que os regem, ou seja, devem ter licitação, empenhamento, 
liquidação, pagamento e apropriação patrimonial, como 
habitualmente já é feito com os recursos próprios. 
Por isso que o planejamento prévio de atividades a serem 
realizadas é de fundamental importância para o processo de 
gestão, bem como para o êxito da execução do orçamento 
aprovado. 



Estágios da despesas

•Empenho
• Ato emanado de autoridade que cria para o Estado obrigação 

de pagamento , pendente ou não de implemento de condição . 
Art 58 da lei 4320/64

• Autoridade competente ordenador de despesas ;

• O empenho reserva um montante de uma dotação 
orçamentária para um compromisso do Estado.



Estágio da despesa

•Empenho
• Emissão – por meio da unidade que tenha crédito orçamentário pela 

¨Nota de Empenho¨
• Credor;
• Especificação do objeto da despesa;
• Valor da despesa;
• Dotação orçamentária
• Tipo empenho;
• Assinatura do ordenador, dentre outros ;



ESTAGIO DA DESPESA 
• EMPENHO VEDAÇÕES

• Despesa sem prévio empenho . Art 60 da lei 4320/64

• Acima do crédito orçamentário . Art 59 da lei 4320/64

• Modalidade de empenho Art 60 §§ 2º e 3º da lei 4320/64



ESTÁGIOS DA DESPESA
• LIQUIDAÇÃO   :  ART 63 da lei 4320/64

• VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO.
 
• FINALIDADE E IMPORTÂNCIA EXATA A SER PAGA.



ESTÁGIOS DA DESPESAS

• Pagamento ART 64 E 65 Lei 4320/64
•  
• É a entrega de numerário ao credor quitando a respectiva dívida.
•  
• Ordem de pagamento – despacho por autoridade competente, 

determinado que a despesas seja paga.
•  
• Extinção da obrigação, Nenhuma despesas pode ser paga antes da 

sua regular liquidação. 



RESTOS A PAGAR 
• Despesas empenhadas mas não pagas até o final do exercício 

financeiro ( 31.12). Art.36 Lei 4320/64
• Constituem em despesas extra orçamentária em relação ao exercício 

em que for pago – Art. 35 da lei 4320/64
•  
• RAP PROCESSADOS
• Despesas empenhadas e liquidadas até 31 de dezembro. Geram aos 

credores o direito liquido e certo ao recebimento
•  
• RAP NÃO PROCESSADOS
• Despesas empenhadas e não liquidadas até 31 de dezembro. 

Normas estabelecem requisitos e limitações da inscrição.



DEA- DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR
• Dívidas de exercícios encerrados , reconhecidas pela autoridade 

competente – Art. 37 lei 4320/64
•  
• 1-despesas de exercício encerrados , com saldos orçamentário suficiente 

mas não empenhadas;
•  
• 2- despesas de RAP com prescrição interrompida, após 1 ano os RAP são 

cancelados , mas o direito do credor só prescreve em 5 anos;
•  
• 3- compromissos reconhecidos após o exercício financeiro , ainda que 

não tenha saldo ou previsão orçamentária própria. Decorre de obrigação 
legal.



PROGRAMA AEPETI- AÇÕES 
ESTRATÉGICAS DO PETI

SALDO EM 28.02.2018 
R$ 5.266.034,35



PRINCIPAIS DESPESAS AEPETI-
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI

• Contratação de Pessoal ;
• Deslocamentos;

• Contratação de serviços;
• Aluguel de espaço;

• Divulgação
• Aluguel de equipamentos;

• Capacitação;
• Locar espaço físico;

• Diárias ;
• Passagens e locomoção;

• PARCERIAS



ELEMENTOS DESPESAS
08-244 – AÇÕES ESTRATÉGICA DO AEPETI

  3.1.90.11 – VANTAGENS FIXAS ;
  3.1.90.04 – CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO;
  3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS;


  3.3.90.14 – DIÁRIAS CIVIL
  3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO 
  3.3.90.33  - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
  3.3.90.36  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
  3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA
  



PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
             28.02.2018
            R$ 2.545.189,37



PRINCIPAIS DESPESAS ACESSUAS 
TRABALHO

• Contratação de pessoal por tempo determinado;
 • Divulgação das ações do Programa Acessuas trabalho; 
• Divulgação de oportunidades de inclusão produtiva; 
•  Aquisição de materiais para divulgação (cartazes, cartilhas, 
folders, mídia de todas as formas);
 • Realização de oficinas, reuniões, palestras, seminários, e 
encontros; 
• Contratação de palestrantes; 
• Aluguel de espaços físicos para realização de tais eventos;



PRINCIPAIS DESPESAS ACESSUAS TRABALHO

 •  Aquisição de lanches para serem disponibilizados aos usuários 
durante os eventos;
 • Locação de veículos para locomoção da equipe, como para 
divulgação das ações;
 • Locação de material permanente, desde que comprovada a 
necessidade e utilização para execução do programa; 
• Custeio de deslocamento para usuários, inclusive de acompanhantes 
de pessoas com deficiência, para participação nas atividades inerentes 
aos cursos e atividades do programa;
 •  Aquisição de materiais para higiene pessoal, a serem 
disponibilizados nas unidades de atendimento do Programa Acessuas; 
• Demais despesas, desde que observados os dispositivos legais.



IMPORTANTE SABER SOBRE  ACESSUAS 
TRABALHO

Com recursos do cofinanciamento Federal do Programa 
Acessuas Trabalho não é admitida a aquisição de Material 

Permanente( 4.4.90.52), e Pagamento de Servidor Público         
     ( 3.1.90.11 ) . É vedada a utilização dos recursos para 

contratação de quaisquer cursos e aquisições de matéria prima, 
insumos, material de escritório, uniformes dos usuários, etc., 

destinados à execução dos cursos.



ELEMENTOS DESPESAS
08-244 – Acessuas trabalho

  3.1.90.11 – VANTAGENS FIXAS ;
  3.1.90.04 – CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO;
  3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS;


  3.3.90.14 – DIÁRIAS CIVIL
  3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO 
  3.3.90.33  - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
  3.3.90.36  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
  3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA
  



PROGRAMA BPC NA ESCOLA

ART. 29 DA PORTARIA 113/2015

SALDO EM 28.02.2018 

R$ 410.538,57



PRINCIPAIS DESPESAS BPC NA ESCOLA
• Contratação de Entrevistadores Tempo Determinado ( pessoa 

física) (3.3.90.36) ;
• Impressão e montagem dos questionários;

• Elaborar material informativo;
• Envio de correspondência ;

• Divulgação
• Capacitação técnica;

• Deslocamento ;
• Identificação da equipe .



ELEMENTOS DESPESAS
08-244 – BPC NA ESCOLA

  
  
  3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO 
   3.3.90.36  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
  3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA
  



PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 
NO SUAS/

CRIANÇA FELIZ

28.02.2018
R$ 9.097.096,81



PRINCIPAIS DESPESAS PRIMEIRA INFANCIA 
NO SUAS- CRIANÇA FELIZ

Recursos humanos- visitador e Técnico de nível Superior;
Deslocamento da Equipe;

Locação de matérias e equipamentos
Locação de imóvel;

Material de consumo;
Mobilização e divulgação;

Material lúdico;
Material esportivo;

Material pedagógicos;
Despesas administrativas ( Água, Luz e Telefone);

Conservação e adaptação de bens próprios;
Estagiários de Nível Superior( lei 11.788)



 LINGUAGEM CIDADÃ
 PARA FORTALECIMENTO DO   SISTEMA 
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS

•  
• ATENÇÃO: Os recursos do PRIMEIRA INFÂNCIA NO 
SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ não devem ser utilizados 
antes de sua incorporação ao orçamento.

• IMPORTANTE: No setor público, só podem ser gastos os recursos 
que estão previstos no orçamento. Se o recurso foi usado antes 
disso, a prática pode ser configurada como Caixa 2, ou seja, foi 
usado um recurso que não existe legalmente no orçamento. 

• NOME DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA CIDADÃO PARA O SUAS:
• 08.244.XXXX.XXXX.  - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS



ELEMENTOS DESPESAS
08-244 – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

  3.1.90.11 – VANTAGENS FIXAS ;
  3.1.90.04 – CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO;
  3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS;


  3.3.90.14 – DIÁRIAS CIVIL
  3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO 
  3.3.90.33  - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
  3.3.90.36  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
  3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA
  



  BLOCO DE PSE (PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL  

28.02.2018
PSE ALTA- R$ 2.744.679,35

PSE MÉDIA – R$ 8.243.554,52
APREDE – R$ 228,91



BLOCO PSB
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Componentes: 
SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos .
 PBF- Piso Básico Fixo

 – Equipe Volante-
PAIF – Programa Atenção Integral á Família

R$  26.755.152,44 ( 28.02.2017)



PAGAMENTOS DAS EQUIPES DE REFERENCIAS DO SUAS 
FONTE 311 / FNAS 

ART. 6º - E DA LEI Nº 12.435/2011 E

 A RESOLUÇÃO Nº 32/2011 CNAS 

  (  QUE FOI ALTERADA EM SEU ARTIGO 1º ATRAVÉS DA

 RESOLUÇÃO CNAS Nº 17  DE SETEMBRO DE 2016  dispõe que os

 Estados, DF e Municípios  poderão utilizar , NÃO MAIS 60% mais até 100% dos 
recursos oriundos do FNAS, destinado

 a execução das ações continuadas de Assistência Social, no

pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência do SUAS.



DESPESAS SUGERIDAS COM FONTE 311- FNAS

 
Capacitação

(Congresso, Simpósio, Conferência)

 
  Podem ser utilizados os recursos do cofinanciamento federal com capacitação da equipe 

técnica; 
 

  É possível contratar palestrantes, devendo todas as despesas vinculadas a sua participação 
estejam previstas no valor do contrato com a pessoa física. 

Desde que a capacitação seja considerada essencial para a oferta do serviço, preferencialmente 
realizada no próprio município.



DESPESAS SUGERIDAS COM FONTE 311- FNAS

 Aluguel 
  É possível o pagamento de despesa com aluguel de imóvel para funcionamento exclusivo de unidade 

pública para a oferta dos serviços socioassistenciais, sendo vedado o compartilhamento com outras áreas 
da administração. É importante que o município planeje a construção de imóvel próprio 

considerando a relevância das unidades;

   É possível pagar aluguel de espaços para eventos ou atividades pontuais tais como palestras e 
atividades esportivas, desde que tenha total pertinência com o serviço e por tempo determinado;

   É possível a locação de veículo desde que o Município não possua número suficiente em sua frota e 
que o mesmo seja utilizado exclusivamente nos serviços ofertados. Neste caso, deverão ser seguidos 

todos os normativos referentes aos contratos, notadamente nas regras estabelecidas na Lei nº 8666/93; 

  Não há impedimento para locação de materiais permanentes, desde que comprovada a necessidade e 
utilização para realização dos serviços de acordo com a sua tipificação. Exemplo de equipamentos que 

podem ser LOCADOS: computadores, data show, impressoras, aparelho de fax e 
telefone, etc.

 
  Não é permitida aquisição de artigos religiosos ou com conteúdo inadequado



DESPESAS SUGERIDAS COM FONTE 311 – BLOCO DE PSE ALTA
 - FNAS

Deslocamentos de usuários 
 

Deslocamentos da equipe 



DESPESAS SUGERIDAS COM FONTE 311 –  FNAS

Reforma e Manutenção de imóvel 

  Melhoria e adaptação das bases físicas do equipamento, inserindo paredes de alvenaria e divisórias;

   Adaptações visando a acessibilidade;

   Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do 
imóvel;
 

  Reparos em instalações elétricas e hidráulicas;

   Reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórios e lambris;

   Manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins. 

As reformas podem ser feitas somente se funcionarem em espaços públicos e desde que não alterem metragem 
à unidade ou altere a estrutura atual. 
 
Quando a despesa ocasionar ampliação do imóvel, tal despesa deverá ser considerada como obras e 
instalações, portanto, não poderá ser realizada essa despesa com recursos do cofinanciamento federal. 



DESPESAS SUGERIDAS COM FONTE 24- BLOCO DE PSB – FNAS

 Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
  É permitida a despesa de custeios como: assinatura de jornais e periódicos;

 -fretes e carretos;
  -locação de equipamentos e materiais permanentes;

 -conservação e adaptação de bens imóveis;
 -serviços de asseio e higiene;

- serviços de divulgação;
 -impressão; encadernação e emolduramento ;

O pagamento da despesa é permitido para órgãos públicos, devidamente justificado atendendo a 
finalidade do serviço ofertado. 



DESPESAS SUGERIDAS COM FONTE 24- BLOCO DE PSB – FNAS

 
Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

  É possível contratar palestrantes, devendo todas as despesas vinculadas a sua participação estejam 
previstas no valor do contrato com a pessoa física. 

Neste caso, as contratações são permitidas desde que não constitua vínculo empregatício. 



DESPESAS SUGERIDAS COM FONTE 24- BLOCO DE PSB – FNAS

 

Despesas com manutenção 

  É permitido o pagamento de tarifas de água e esgoto, energia elétrica, gás, e serviços de 
comunicação (telefone, telex, internet, correios etc.). 

O pagamento destas despesas é permitido, desde que a unidade pública oferte exclusivamente os 
serviços socioassistenciais tipificados, sendo vedado o seu compartilhamento com outras unidades. 

 



DESPESAS SUGERIDAS COM FONTE 24- BLOCO DE PSB – FNAS

 Material de consumo 
  Despesas com:- combustível e lubrificantes automotivos;

- gás engarrafado;
 -material de construção para reparos em imóveis;
- material de expediente; 
- material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização;
- suprimento de informática;
- material para esportes e diversões; 
- material para fotografia e filmagem;
- material para instalação elétrica e eletrônica;
- material para manutenção, reposição e aplicação;
- material para telecomunicações;
-vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; 
-material de acondicionamento e embalagem; 
-outros materiais de uso não-duradouro; 

  É permitida à aquisição de lanches para os usuários durante a realização das ações nos serviços. 
Lanches prontos em lugares específicos são permitidos somente em ocasiões peculiares e esporádicas; 

 É permitida a aquisição de brinquedos, como bonecas, jogos, quebra-cabeças e afins;
   É permitida a aquisição de prateleiras removíveis para armazenamento de alimentos e materiais de 
consumo, limpeza. 

Para ser disponibilizado nos CRAS 



 COFINANCIAMENTO  DE 
BENEFÍCIOS EVENTUAIS



PRINCIPAIS DESPESAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

COFINANCIAMENTO ESTADUAL

-DE ACORDO COM A LEI DE 
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

MUNICIPAL – ATUALIZADA.
 



ELEMENTOS DESPESAS
08-244 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

  








 3.3.90.32- material para distribuição gratuita 


 Sub item- 01- auxilio funeral ;
                  02- auxilio natalidade ;
                  03- aluguel social ;
                  04-
  



  SOBRE O COFINANCIAMENTO DOS 
BENEFÍCIOS EVENTUAIS  :

A: (      ) UNIÃO , ESTADOS E MUNICÍPIOS

B: (      ) UNIÃO E MUNICÍPIOS

C: (      ) ESTADOS E MUNICÍPIOS



  BLOCO IGD SUAS

APRIMORAMENTO GESTÃO DO 
SUAS

R$ 6.404.548,25



Conforme a Portaria n.º 07/2012 que regulamenta o IGDSUAS, os recursos 
devem ser utilizados para o aprimoramento da gestão, investindo em ações de:

• I. Gestão de serviços;
•  II. Gestão e organização do SUAS;
•  III. Gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios sócio assistencias;
•  IV. Gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família e com o 

Plano Brasil Sem Miséria;
•  V. Gestão do trabalho e educação permanente na assistência social;
•  VI. Gestão da informação do SUAS;
•  VII. Implementação da vigilância socioassistencial; 
• VIII. Apoio técnico e operacional aos conselhos de assistência social, 

observado o percentual mínimo fixado; 
• IX. Gestão financeira dos fundos de assistência social;
•  X. Gestão articulada e integrada com os Programas BPC na Escola e BPC 

Trabalho; 
• XI. Gestão e organização da rede de serviços assistenciais;
•  e XII. Monitoramento do SUAS.



PRINCIPAIS DESPESAS IGD SUAS- APRIMORAMENTO DA 
GESTÃO DO SUAS

• O parágrafo único do artigo 16 da LOAS, estabelece que:
• 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. 

• Considerando o disposto acima e observando o estabelecido nas Portarias n.° 
337/2011 e n.º 07/2012, onde no mínimo 3% dos recursos do IGDSUAS 
devem ser dedicados ao Conselho de Assistência Social, preferencialmente por 
meio de dotação orçamentária própria e com planejamento da destinação dos 
recursos feito em conjunto com os membros do Conselho e aprovado por este, 
citamos algumas ações que podem ser realizadas com os recursos do 
IGDSUAS:



PRINCIPAIS DESPESAS IGD SUAS- 
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Fortalecimento do Conselho de Assistência Social
Deslocamento dos Conselheiros para exercício de suas funções como conselheiros de 

assistência social;

Aquisição de material de informática e de escritório para funcionamento do Conselho;

Pagamento de diárias e passagens para os conselheiros no exercício de suas funções como 
conselheiro de assistência social;

Apoio as atividades e estruturação da Secretaria executiva do Conselho;

organização, financiamento e participação em eventos de capacitação, encontros, seminários e 
oficinas;

Locação de sala ou auditório;

Contratação de pessoa física ou jurídica por tempo determinado para desenvolver e/ou ministrar 
as capacitações.



 Os recursos do IGDSUAS podem ser gastos em:

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, e de consumo necessários ao 
aprimoramento da gestão;

Aquisição de mobiliário  necessários para a estrutura física do ambiente onde é feita a 
gestão, o controle social ou o atendimento das famílias;
 
Reformas, adaptação, adequação para acessibilidade conforme ABNT, pintura, instalação 
elétrica e hidráulica, visando a melhoria do ambiente de atendimento;

 Desenvolvimento de sistemas de informática e software que auxiliem a gestão dos 
serviços;

Realização de capacitações, treinamentos e apoio técnico para os trabalhadores do 
SUAS;

Realização de campanhas de divulgação e comunicação dos serviços socioassistenciais;



EXEMPLO DE DESPESA COM IGD 
SUAS :

VI. Uso do IGDSUAS para a gestão e organização do 
SUAS :

As atividades voltadas para a gestão e organização do SUAS podem envolver, entre 
outros aspectos, o aprimoramento das áreas essências de gestão descritas abaixo:

o Planejamento e Orçamento
o Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social



 Posso utilizar os recursos do 
IGDSUAS para pagamento de 

pessoal concursado?
• É vedada a utilização dos recursos do IGDSUAS para 

pagamento de pessoal efetivo e gratificações de 
qualquer natureza a servidor público (estatutário e 
celetista) dos Estados, Municípios ou Distrito 
Federal ( 3.1.90.11 OU 3.1.90.04), conforme 
determinam o parágrafo 4 do artigo 12-A da Lei nº 
8.742/1993, inserido pela Lei n.º 12.435/2011, e o 
parágrafo único do artigo 6º do Decreto nº 7.636, de 7 
de dezembro de 2011.



ELEMENTOS DESPESAS
08-244 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS

  
  3.3.90.14 – DIÁRIAS CIVIL
  3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO 
  3.3.90.33  - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
  3.3.90.36  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
  3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA


 4.4.90.52- MATERIAL PERMANENTE
  



 BLOCO IGD - PBF
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA

28.02.2018
R$ 16.727.708,00



 IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA

 IMPORTANTE

 A intersetorialidade desde o planejamento das ações é imprescindível para o 
aperfeiçoamento da Gestão Municipal do PBF e do Cadastro Único
As atividades a serem desenvolvidas com os recursos do IGD-M deverão ser 
planejadas de maneira integrada e articulada, levando-se em consideração as 
demandas e as necessidades da Gestão do Programa e do Cadastro Único, 
no que se refere às áreas de Assistência Social, de Saúde e de Educação, 
envolvendo sempre o CMAS nesse planejamento.



SOBRE CONTRATAÇÃO DA EQUIPE 
IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

 
 A contratação de profissionais com recursos provenientes do IGD-M não é 

aconselhável, pois, embora esteja prevista em lei, o repasse 
não é permanente, afinal, para recebê-los, o município deve cumprir uma série 
de requisitos. 
A descontinuidade pode comprometer o pagamento de despesas fixas, como 
salários, vantagens e outras. Todavia, em casos específicos, é razoável que os 
recursos sejam aplicados em força de trabalho, mas, deve-se atender sempre a 
condição geral de que os recursos são destinados à aplicação integral na 
execução e gestão municipal do PBF e do Cadastro Único. 



CONTRATAÇÃO DE EQUIPES
 IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA

 IMPORTANTE

Algumas observações para a contratação de trabalhadores para forças-tarefas, por exemplo, 
a fim de resguardar o responsável pela gestão do PBF e do Cadastro Único:
 – Contratar por tempo determinado( 3.1.90.04 OU 3.3.90.04 ) 
, ou seja, com um contrato que tem datas de início e término antecipadamente combinadas 
entre as partes, com prazo máximo de 2 (dois) anos e em conformidade com toda legislação 
sobre o tema e apoio da consultoria jurídica municipal;
 – Ter em caixa o recurso disponível para o pagamento integral desses contratos ANTES da 
realização da contratação, ou seja, separar previamente o recurso para essa finalidade; 
– Inserir o CMAS (ou CAS/DF) no planejamento e mantê-lo informado sobre a execução, já 
que ele será o responsável por analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos 
recebidos pelo IGD-M posteriormente; e
 – Outras ações que julgar convenientes para compor a comprovação dos gastos/prestação 
de contas.
 



SUGESTÕES DE DESPESAS 
IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

 Em seu artigo 11-A, parágrafo 6º, o Decreto 7.332/2010 estabelece:
“Para fins de fortalecimento das instâncias de controle social dos entes federados, pelo menos três( 3%) por 
cento dos recursos transferidos para apoio financeiro às ações de Gestão e execução descentralizada do Programa 
Bolsa Família serão destinados a atividades de apoio técnico e operacional ao respectivo colegiado”.

Por fim, não se deve esquecer que a execução desses recursos também deverá fazer parte da comprovação dos 
gastos.

• O que falta para os conselhos poderem exercer, de 
fato, o controle social?
 Autonomia? Infraestrutura?
 Capacitação?
 Mobilização Social?
 O que falta?



SUGESTÕES DE DESPESAS
 IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

 
IMPORTANTE

 Cuidados a serem adotados em caso de AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS (4.4.90.52) - No caso de aquisição de veículos para 
desenvolver as atividades de Gestão descritas na Portaria GM/MDS 
n° 754/2010, deve-se observar que todos eles devem ser 
identificados de acordo com o estabelecido no Manual de 
Identidade Visual do Programa Bolsa Família, disponível no 
endereço eletrônico

 http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/marcas/marcas-e-selos. 

Tanto para isso como para despesas de manutenção do veículo, 
cabe utilizar os recursos recebidos pelo IGD-M.



SUGESTÕES DE DESPESAS 
IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA

 

IMPORTANTE:
 

Os recursos do IGD-M não devem ser empregados, especificamente, na 
construção dos CRAS, nem de outros departamentos, divisões ou setores, 
mesmo que sejam integrantes de secretarias participantes da gestão do 
PBF.
. 
Para isso, há recursos específicos de cada área. Contudo, é necessário considerar que muitos CRAS 
mantêm espaços que são utilizados para inclusão de famílias no Cadastro Único, Revisão Cadastral, 
Gestão de Benefícios, Acompanhamento Familiar. 

Assim, quando a estratégia do município for promover uma gestão desconcentrada  das 
ações do PBF e do Cadastro Único, os recursos do IGD-M são perfeitamente aplicáveis na 
estruturação desses espaços.  

• Melhorias no ambiente de trabalho e instalações da Gestão Municipal do 
PBF e do Cadastro Único 



SUGESTÕES DE DESPESAS
 IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

 

• Aquisição de mobiliário, equipamentos de informática e demais materiais;
 

USO DO IGD-M EM AÇÕES DE BUSCA ATIVA E CADASTRAMENTO DE 
GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS (GPTES)

-Contratar entrevistadores, por tempo determinado, para coletar as informações 
de populações tradicionais “in loco”; e/ou;
-Contratar intérpretes, por tempo determinado, para auxiliar no processo de 
entrevista junto a populações indígenas.



SUGESTÕES DE DESPESAS IGD PBF- GESTÃO 
DO BOLSA FAMILIA

 
• Capacitação em informática e análise de dados para as equipes que operam ou utilizam os sistemas 
informatizados do Cadastro Único ;

• Integração de bases cadastrais; 

• Elaboração de estudos e pesquisas ;

•Locação de veículos para a utilização na Gestão Municipal do PBF e do Cadastro Único; 

• Capacitação de entrevistadores ;

• Promoção de eventos, capacitações e encontros 

.Locar espaço para a realização de entrega de cartões em parceria com a CAIXA.



• Contratação de Pessoal  digitadores para efetuar o lançamento dos dados 
das condicionalidades nos sistemas de acompanhamento .
Os sistemas específicos são: Frequência Escolar, no que se refere à 
educação e, Bolsa Família na Saúde, no que se refere à Saúde. Esta 
contratação é em caráter temporário e por prazo determinado.

 Divulgação e campanhas de comunicação sobre as condicionalidades Alugar espaços para a 
realização de eventos informativos no que se refere ao acompanhamento das condicionalidades;

- Confeccionar cartazes e panfletos, locar carros de som e divulgar em jornais, 
rádios e canais de televisão, entre outros meios de comunicação de massa;

SUGESTÕES DE DESPESAS
 IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMILIA



• Capacitação dos servidores envolvidos no processo de acompanhamento das condicionalidades.

• Contratação de Pessoal Contratar digitadores para efetuar o lançamento dos dados das condicionalidades 
nos sistemas de acompanhamento.

 Promover cursos e capacitações sobre o acompanhamento das condicionalidades, tanto no que se refere 
aos seus aspectos gerais e a planejamentos, bem como a inserção dos dados nos sistemas; e/ou Participar 
em eventos regionais, estaduais ou nacionais, sobre condicionalidades (custeio da capacitação, das 
diárias e passagens).

- Contratar mídia especializada para realizar campanhas de divulgação das condicionalidades do 
PBF, bem com prazos e importância do seu cumprimento;

- Promover palestras para as famílias beneficiárias sobre as condicionalidades;

SUGESTÕES DE DESPESAS 
IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMILIA



 IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
 

IMPORTANTE
 Todas essas ações, se observadas em sua totalidade, podem 
contribuir para o aperfeiçoamento da qualidade da Gestão do PBF e 
do Cadastro Único, o que gerará mais recursos ao município, que 
serão usados para aperfeiçoar ainda mais essa Gestão, e assim por 
diante.



 IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
 

A partir dessas ações, é possível alcançar índices mais 
elevados, que gerarão mais recursos para serem 
reaplicados na gestão do PBF e do Cadastro Único, 
assegurando um ”ciclo virtuoso”  de boas práticas de 
gestão.
Sendo responsabilidade do próprio município definir quais 
as atividades devem ser realizadas.



 IGD PBF- GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA

 IMPORTANTE
 .

 Se manter esses dados atualizados nos últimos 12 meses, o município 

recebe acréscimo de 5% no valor dos recursos do IGD-M a serem recebidos.



ELEMENTOS DESPESAS
08-244 – Acessuas trabalho

  3.1.90.11 – VANTAGENS FIXAS ;
  3.1.90.04 – CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO;
  3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS;


  3.3.90.14 – DIÁRIAS CIVIL
  3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO 
  3.3.90.33  - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
  3.3.90.36  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
  3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA


 4.4.90.52-  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
  



SOBRE PAGAMENTO DE EQUIPE DE REFERÊNCIA



  



 VOCÊ SABIA ? 

•  A resolução do CNAS( conselho Nacional de 
Assistência Social) nº 17 de setembro de 2011 
alterou o Art. 1º da Resolução do CNAS nº 32 de 28 .
11.2016 – Passando de 60% para 100% os valores 
autorizados para pagamento de equipes de 
referencias do Sistema Único de Assistência Social- 
SUAS.



•Formatação processo de pessoal – 
Servidor público 3.1.90.11 ou 3.1.90.04 OU 

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS 
•  

Com recursos dos serviços do
GOVERNO FEDERAL- FNAS PARA 

PAGAMENTO DE EQUIPES DE REFERENCIAS



Portaria 113/2015
Art. 22 

O percentual para gasto com a equipe de referência, estipulado 
pelo CNAS, será apurado considerando as despesas com 
recursos dos Programas, Projetos e dos Blocos de 
Financiamento referidos nos incisos I a III do art. 7º, com o 
pagamento de pessoal da equipe de referência no exercício de 
apuração.
 § 4º Os pagamentos realizados a pessoa física ou jurídica 
devido à prestação de serviço, de qualquer natureza, não são 
computados no cálculo do percentual para gasto com 
pagamento de pessoal da equipe de referência. 





Instruir processo específico contendo:(PELO FMAS) 

Justificativa da despesa (baseia-se na autorização prevista na Lei 8.742/93), 
observando limite permitido (Resolução CNAS nº 32/2011);

Relação dos servidores que compõem a equipe de referência e sua 
remuneração bruta a qual será custeada com recurso federal (memória de 
cálculo); 

Declaração do setor responsável quanto a frequência dos servidores; e

Notas de empenho e comprovantes de pagamento (ordens bancárias ou 
outros).



PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 
PESSOAL PELA PREFEITURA

(TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA )

Transferir os recursos, correspondente ao valor da folha de pessoal, 
do FMAS para o órgão da administração pública responsável pelo 
pagamento dos salários dos servidores municipais; e 

Anexar ao processo o comprovante de transferência para conta 
específica (conta pagamento).

Instruir o processo com a relação dos servidores que compõem a 
equipe de referência e sua remuneração bruta a qual será custeada 
com recurso federal (memória de cálculo); 



PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES REFERENTES A 
EXECUÇÃO DE RECURSOS  

Licitação (ausência de formalização de processo licitatório, fracionamento de 
despesas, utilização equivocada de modalidade, fragilidade na cotação de 
preços e no dimensionamento de produtos);

Fragilidade na guarda e controle de materiais e documentos; 
Ausência de instrumento contratual para o repasse de recursos para entidade 

executora;
Existência de saldos financeiros em conta corrente sem aplicação financeira 

e sem utilização no período;
 Inexecução dos serviços por um período de tempo;
Falta de reprogramação de recursos não utilizados em exercícios anteriores;
Movimentação de recursos da Assistência Social fora da conta corrente do 

Fundo Municipal de Assistência Social e 
Realização de despesas inelegíveis.



Para um controle eficiente da documentação comprobatória da 
despesas é necessário observar:

Ressaltamos a importância da justificativa da despesa, descrevendo os beneficiários e a 

relevância de tal pagamento para que ocorra a oferta do serviço. ( OBJETIVO E 

FINALIDADE ).

- as fases da despesa, ou seja, empenho, liquidação e pagamento propriamente dito. 

-Os processos deverão ter, na capa, a identificação da origem do recurso utilizado 

para pagamento da despesa (se foi utilizado recurso da parcela do cofinanciamento 

federal , estadual ou municipal).

- Ter todas as folhas numeradas sequencialmente e anexadas as faturas recibos, 

notas fiscais e/ou outros documentos que deram origem ao pagamento.

- Todos os empenhos e ordens bancárias deverão ser previamente autorizados e 

assinados pelo ordenador de despesas e pelo gestor financeiro. 



O dever de prestar contas é uma obrigação inerente a qualquer 
administrador público, conforme preconizado no Art. 70, parágrafo único 
da Constituição Federal. 

• Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia 
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

• Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária.(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)





 FONTES DE PESQUISAS
 BLOG FNAS- FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BLOG SUAS- SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SITE STDS – FEAS-CE
SITE MDS- MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO  SOCIAL e AGRÁRIO

CIT- COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE

CONGEMAS-COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



MUITO OBRIGADO !!

email: feas.ce.@stds.ce.gov.br
email: paulopimentaasocial@hotmail.com

•Contato :  85 - 9.9921.3463
•Watsapp:    85 -   9.9921.3463
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