
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/AP 
 

RESOLUÇÃO Nº 03 DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
Dispõe sobre a Pactuação de Recurso Extraordinário para incremento temporário 
de ações socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Especial da Média 
Complexidade do Estado do Amapá, através de transferência de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo 
Estadual de Assistência Social do Amapá, conforme Portaria 378/2020 - MC 
 

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/AP, considerando a 68º Reunião Ordinária 

Remota, realizada no dia 26 de junho de 2020, dando cumprimento as suas atribuições definidas 
em seu regimento interno e; 
 
CONSIDERANDO que a Política Pública de Assistência Social no Brasil tem fundamento 

constitucional como parte do sistema de seguridade social, regulamentado pela Lei nº: 8742/2013 
e alteradas na Lei nº: 12435/2011 e; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais e; 
 
CONSIDERANDO que Decreto nº 1809/2020 – GEA, que estabelece suspensão em todo o 

território do Amapá das atividades públicas em decorrência da situação de Emergência em saúde 
Pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus – COVID 19 e; 
 
CONSIDERANDO  a MEDIDA PROVISORIA nº 941/2020, abre crédito extraordinário em favor dos 

Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 2.113,8 milhões, sendo: R$ 

2.048,7 milhões para o Ministério da Saúde; R$ 50,1 milhões para Ministério da Cidadania; e R$ 

14,9 milhões para o Ministério da Educação. Em todos os casos, os recursos serão integralmente 

utilizados em despesas relacionadas à situação de emergência resultante da Covid-19, e alocados 

em programações das respectivas unidades orçamentárias na ação “21C0 – Enfrentamento da 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus” e; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que 

o surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional; 

 

CONSIDERANDO o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da 

Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco 

social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais 

decorrentes da disseminação do Covid-19;  

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de 

fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de 

infecção humana pelo Covid-19; 

 

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território 

nacional, o estado de transmissão comunitária da Covid-19;  



 

CONSIDERANDO a Portaria MC no 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social; 

 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 90, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do 

Desenvolvimento Social - MDS, estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao 

cofinanciamento federal para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e Emergências, e a Portaria MDS no 113, de 10 de dezembro de 2015, regulamenta o 

cofinanciamento federal do SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 378, de 7 de maio de 2020, onde orienta sobre repasse de recurso 

extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para 

incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos municípios devido à situação 

de Emergência em Saúde Pública decorrente do COVID-19). 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 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 019//2020 – CEAS/AP que aprovar recurso Extraordinário para 

incremento temporário de ações socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Especial da 

Média Complexidade – PAEFI e LA/PSC; do Estado do Amapá; 

RESOLVE:  

 

Artigo 1º - Pactuar Recurso Extraordinário para incremento temporário de ações 

socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Especial da Média Complexidade – PAEFI e 

LA/PSC; do Estado do Amapá, através de transferência de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Estadual de Assistência Social do Amapá, no 

valor de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais). 

 

Artigo 2º - O recurso será na modalidade fundo a fundo aos municípios de Calçoene, no valor de 

21.600,00 (vinte um mil e seiscentos reais); Ferreira Gomes, no valor de 15.000,00 (quinze mil 

reais);  Porto Grande, no valor de 15.000,00 (quinze mil reais); e Tartarugalzinho, no valor de 

15.000,00 (quinze mil reais); considerados os serviços socioassistenciais ofertados no Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), por meio de Cofinanciamento 

regionalizado, em que se deve utilizar o recurso, conforme disposto na Portaria Conjunta no 001, 

de 02 de abril de 2020, e na Portaria/MC no 378/2020. 

 



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

 
Macapá, 26 de junho de 2020. 

 
 

ALBA NIZE COLARES CALDAS 
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social 

 
MONICA CRISTINA DA SILVA DIAS 

Presidente do COEGEMAS/AP 

 


