
 Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS

Av. Rio Vila Nova, nº 06, Central - CEP: 68.900-000 - Macapá-AP

PORTARIA Nº 084, DE 22 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre o cofinanciamento do governo
estadual ano 2021 para oferta de serviços do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
através da transferência fundo a fundo de re-
cursos financeiros, do Fundo Estadual de As-
sistência Social – FEAS, para os Fundos Mu-
nicipais de Assistência Social – FMAS. 

A  SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL,
no uso das atribuições que lhe confere no art. 73 da Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004,
regulamentada pelo Decreto nº 0029, de 03 de janeiro de 2005, e

Considerando a Lei nº 0256, de 22 de dezembro de 1995 que cria o Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS;

Considerando o Decreto nº 1714, de 28 de maio de 1996, que regulamenta a Lei nº
0256/95;

Considerando  o  decreto  nº  0934  de  20  de  março  de  2017,  que  dispõe  sobre  a
transferência de recursos financeiros, a serem repassados do Fundo Estadual de Assistência
Social-FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social -FMAS;

Considerando  o  Decreto  5522  de  05  de  dezembro  de  2011,  que  regulamenta
participação do Estado no cofinanciamento dos Benefícios Eventuais;

 Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organi-
zação da Assistência Social;

Considerando  a  RESOLUÇÃO  Nº  109,  DE  11  DE  NOVEMBRO  DE  2009,  que
aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;

Considerando  a  Portaria  n.  113,  de  10  de  dezembro  de  2015,  do  Ministério  do
Desenvolvimento Social,  que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá
outras providências;

Considerando a Resolução nº 3, de 21 de março de 2018, da Comissão Intergestores
Tripartite – CIT,  que dispõem sobre a pactuação dos critérios de partilha e elegibilidade para
o cofinanciamento federal do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos -  PAEFI e do Serviço de Proteção Social  a Adolescentes  em cumprimento  de
Medida  Socioeducativa  de  Liberdade  Assistida  -  LA  e  de  Prestação  de  Serviços  à
Comunidade – PSC;

Considerando a Resolução nº 7, de 12 de abril  de 2018, do Conselho Nacional de
Assistência  Social  –  CNAS,  que  dispõem  sobre  a  aprovação  dos  critérios  de  partilha  e
elegibilidade  para  o  cofinanciamento  federal  do  Serviço  de  Proteção  e  Atendimento
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Especializado  a  Famílias  e  Indivíduos  -  PAEFI  e  do  Serviço  de  Proteção  Social  a
Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA e de
Prestação de Serviços à Comunidade – PSC.

Considerando Portaria nº 378, de 07 de maio de 2020, que dispõe sobre repasse de re-
curso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para in-
cremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e
municípios devido à emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente
do coronavírus, COVID-19; 

Considerando a Portaria nº 601-MC1, de 29 de janeiro de 2021 que  dispõe sobre o
Acordão nº 73/2021 - TCU/Plenário que deferiu a extensão constante do item 9.1.4 do Acór-
dão 3225/2020 - Plenário aos recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Cidada-
nia a estados, municípios e Distrito Federal para o enfrentamento à pandemia do Covid-19,
tornando possível a reprogramação dos recursos extraordinários para o exercício de 2021;

Considerando  deliberações  das  instâncias  do  SUAS/AP,  através  da  Resolução  nº:
04/2021 – CIB/AP e Resolução nº: 008/2021 – CEAS/AP, publicadas no diário oficial  do
Amapá 7377,  nas  quais  deliberam acerca  cofinanciamento  ordinário  para  o ano de 2021,
ofertado pelo governo estadual, no valor de R$: 4.554.692,83 (quatro milhões, quinhentos e
cinquenta  e  quatro  mil,  seiscentos  e  noventa  e  dois  reais  e  oitenta  e  três  centavos)
alocados  no  Fundo  Estadual  de  Assistência  Social  (FEAS),  para  o  cofinanciamento  dos
Serviços de Proteção Social Básica, Serviços de Proteção Especial, Benefícios Eventuais aos
16 municípios do Estado do Amapá (Repasse do FEAS para os FMAS).

 
 Considerando a disponibilidade orçamentária e financeira do governo estadual para o

exercício de 2021, no que concerne aos repasses do Fundo Estadual de Assistência Social –
FEAS para o Fundo Municipais de Assistência Social –FMAS;

RESOLVE 

Art. 1º - Dispor do recurso ordinário no valor de R$: 4.554.692,83 (quatro milhões,
quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e três
centavos), alocados no Fundo Estadual de Assistência Social -FEAS, para o cofinanciamento
estadual  no  exercício  de  2021,  dos  Serviços  de  Proteção  Social  Básica,  Serviços  de
Proteção  Especial,  cofinanciamento  Regionalizado  PAEFI  –  Modelo  II  e  Serviço  de
Proteção  Social  a  Adolescente  em  Cumprimento  de  Medidas  Socioeducativas  de
Liberdade Assistida e  Prestação  de  Serviço  à  Comunidade e  Benefício  Eventual  aos
municípios do Estado do Amapá, conforme planilha – Anexo I

Art. 2º - O repasse do recurso se dará na modalidade fundo a fundo, através do Fundo
Estadual  de  Assistência  Social  -FEAS  para  os  Fundo  Municipal  de  Assistência  Social  -
FMAS em consonância com o Decreto n. 0934/2017, Decreto 5522/2011, o Termo de Aceite
(2014)  para  a  oferta  do  Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  Especializado  a  Famílias  e
Indivíduos – PAEFI E o Termo de Aceite (2019) para oferta   do Serviço de Proteção Social a
Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA e de
Prestação de Serviços à Comunidade – PSC; 
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Art. 3º A transferência de recursos do cofinanciamento dar-se-á aos 16 (dezesseis)

municípios, referenciados no anexo I desta Portaria, em 6 (seis) parcelas, considerando porte
do município, mediante apresentação do  Plano de  Ação pelo FMAS e demais documentos
descritos no artigo 4º. O Plano de Ação será disponibilizado no site da Secretaria de Estado da
Inclusão e Mobilização Social- SIMS/AP (www.sims.ap.gov.br  )  ;

§  1º.  O  adimplemento  dos  recursos  previsto  nesta  presente  Portaria,  estão
condicionadas à regularização de todas as pendências relacionadas a prestação de contas dos
recursos  do  FMAS  para  os  FEAS,  no  exercício  2020,  conforme  previsto  no  Decreto  nº
0934/2017 e Resolução nº: 04/2021 – CIB/AP;

Art. 4º - Para composição do processo de repasse, consideram-se documentos obriga-
tórios: 
a) Ofício para SIMS – encaminhando o Plano de Ação do exercício 2021; 
b) Plano de Ação devidamente aprovado em Resolução pelo CMAS;
c) Cópia da Ata de reunião de aprovação do Plano de Ação;
d) Resolução do CMAS que aprova o Plano de Ação 2021;
e) Resolução do CMAS que normatiza a oferta de benefícios eventuais;
f) Lei Orçamentária Anual do município e o QDD (Quadro de detalhamento de despesas), de
2021, referente a Secretaria de Assistência. 

Parágrafo  Único:  O município  deverá protocolar  em meio  físico  os  documentos
citados  no artigo  4º,  no período de  29/03/2021 à 07/05/2021 na Secretaria  de Estado da
Inclusão e Mobilização Social – SIMS, Av. Rio Vila Nova, nº 06, Central - CEP: 68.900-000
- Macapá-AP. 

Art. 5º Ficam os municípios, obrigado a enviar para SIMS, no período de 01/01/2022
à 01/03/2022, a prestação de contas dos recursos recebidos neste ano, conforme Resolução nº:
008/2021 – CEAS/AP, sendo composta de documentos obrigatórios, informados em Portaria
da SIMS, a ser publicada até dia 05/11/2021.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Inclusão e Mobilização Social - SIMS

Dec. 0333/2019
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