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CRIANÇA FELIZ
PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.55101.08.243.5024.217M

A ação se destina à promoção do desenvolvimento humano pela ação estratégica 
no período mais propício ao desenvolvimento de competências – 0 a 6 anos - que 
viabilizam a capacidade de aprendizagem, solução de conflitos, saúde, convivên-
cia pacífica e produtividade ao longo de toda vida, por meio do acompanhamento 
das crianças em situação de vulnerabilidade e risco social, gestantes e suas famí-
lias, que devem receber visitas domiciliares, visando a promoção do seu desen-
volvimento integral.

PRODUTO DA AÇÃO
O principal produto da ação é o incremento na implantação e qualificação das 
ações do Programa Criança Feliz, possibilitando a melhoria de condições do 
atendimento à primeira infância.

Os recursos destinados ao incremento para os municípios do Programa Criança Fe-
liz têm como finalidade aprimorar as despesas de custeio, tais como: despesas de 
material de expediente, despesas de locomoção, aluguel de veículos, combustível, 
capacitações e educação permanente, e demais despesas necessárias à execução 
do Programa, de acordo com a Instrução Operacional nº 1, de 5 de maio de 2017, 
executados por meio de transferência Fundo a Fundo.

Serão destinados recursos exclusivamente para os municípios que participam 
do Programa Criança Feliz com a finalidade de adquirir equipamentos, materiais 
permanentes e veículos. Estes serão executados por meio de transferência Fun-
do a Fundo, observando o disposto na Portaria MDS nº 2.601/2018. Os veículos 
devem ser padronizados e identificados, obrigatoriamente, com a logo do Pro-
grama e utilizados apenas para realizar suas atividades.

Uma observação importante é que o recurso terá que ser executado diretamen-
te pelo município, não podendo ser repassado para instituições privadas, não 
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podendo ser utilizado em finalidades diferentes daquelas estabelecidas pelo 
Programa Criança Feliz, tais como: distribuição de alimentos, de enxovais, de 
brindes, de kits, etc.

PÚBLICO-ALVO
Gestantes, crianças de até 36 meses do Bolsa Família e Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e crianças de até 72 meses 
do Benefício de Prestação Continuada – BPC, e suas famílias. 

CUSTO ESTIMADO

AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA GND O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO DA 

EMENDA

217m – desenvolvimento 
integral na primeira infân-
cia – criança feliz

gnd 3 incremento R$ 100 mil

gnd 4 aquisição de equipamentos, materiais  
permanentes e veículos R$ 100 mil

Obs:
1. Valor mínimo de alocação de emenda de R$ 100 mil (Art. 9º, incisos IV e 

V, da Portaria Interministerial nº 424/2016).
2. Somente farão jus como beneficiários das emendas parlamentares os 

municípios: Que aderiram ao Programa, por meio do instrumento de Ter-
mo de Aceite do Programa; que estiverem com equipe mínima de exe-
cução do Programa regularmente composta, respeitando a proporciona-
lidade da meta física aceita e que tiverem execução mínima de 30% dos 
recursos decorrentes do financiamento federal das ações do Programa. 

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância
E-mail: mauricio.azeredo@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-2686
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco A - 4º andar
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CUIDADOS E PREVENÇÃO  
ÀS DROGAS
PROGRAMA: REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO: CUIDADOS, 
PREVENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL
AÇÃO: REDUÇÃO DA DEMANDA DE DROGAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.55101.14.422.5032.20R9

A ação tem como objetivo estabelecer políticas públicas efetivas voltadas aos usu-
ários e dependentes químicos e seus familiares, no que se refere a prevenção, 
tratamento, acolhimento e recuperação, culminando com a sua reinserção social.

Ainda, as ações a serem desenvolvidas visam atender a Meta 3.5 – Reforçar a 
prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas 
entorpecentes e uso nocivo do álcool, dos Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), da Agenda 2030 das Nações Unidas.

PRODUTO DA AÇÃO
POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADOS E PREVENÇÃO ÀS DROGAS: Tem como 
objetivo o apoio financeiro à Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Dro-
gas - SENAPRED para implementar projetos e pesquisas nos três eixos de atua-
ção: prevenção, cuidados e reinserção social; formação e estudos/pesquisas. Ma-
nutenção do Observatório Brasileiro de Drogas – OBID e outros instrumentos de 
pesquisas e controle no Brasil. Fomentar de forma eficaz as estratégias de ações  
nos campos de atuação da Secretaria e auxiliar as entidades e Órgãos Estaduais e 
Municipais a obterem os apoios necessários para sua plena execução. 

PROERD CAPACITAÇÃO: Tem como objetivo fomentar a capacitação permanen-
te dos policiais militares - PROERD e modernização do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência, incluindo revisão e produção de materiais 
informativos adaptado à realidade brasileira, em conformidade com a Política 
Nacional sobre Drogas (PNAD), para distribuição gratuita nas escolas, realização 
de oficinas e a articulação de ações de prevenção na comunidade local.
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PROERD KIT DE EQUIPAGEM:  Trata de ações de aparelhamento e moderniza-
ção do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), 
para o desenvolvimento de ações de prevenção ao uso de álcool e outras dro-
gas, alinhadas à Política Nacional sobre Drogas. O Kit de Equipagem contém: 

1. 01 Veículo de Passeio: Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima 
para 05 lugares; motorização mínima 1.0; 5 portas, direção hidráulica ou 
elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas por-
tas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização 
visual da SENAPRED/MC; combustível flex; ar condicionado; todos itens 
obrigatórios; documentação (emplacamento/ licenciamento), 

2. 01 aparelho de computador Notebook;
3. 01 projetor portátil, com Conversor de TV Digital Integrado e Conectivi-

dade Wireless;
4. 01 tela de projeção retrátil com tripé;
5. 01 caixa de som amplificada, bluetooh, Bateria Interna e Microfone. 

KIT SENAPRED: Destinado à criação, implementação, modernização, desenvol-
vimento ou consolidação de ações desenvolvidas por estados e municípios na 
prevenção de uso de drogas, cuidados e reinserção social de pessoas e famílias 
que têm problemas com álcool e outras drogas além de garantir seu alinhamen-
to conceitual e realizar a promoção da Política Nacional sobre Drogas (PNAD). O 
Kit de SENAPRED contém: 

1. 01 Veículo de Passeio: Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 
05 lugares; motorização mínima 1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elétri-
ca, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo 
de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual da SE-
NAPRED/MC; combustível flex; ar condicionado; todos itens obrigatórios; 
documentação (emplacamento/ licenciamento); 

2. 02 aparelhos de computador Notebook; 
3. 01 impressora laser multifuncional; 
4. móveis e equipamentos de informática e escritório.

NOVOS TEMPOS (PROJETOS DE PREVENÇÃO): Apoio financeiro aos Estados/
Municípios e OSCs Organização da Sociedade Civil para realização de projetos 
culturais e esportivos que promovam a saúde e fatores de proteção contra o uso 
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e abuso de álcool e outras drogas, o desenvolvimento de habilidades pessoais 
e sociais, para que as crianças, os adolescentes e os jovens adquiram conhe-
cimento sobre drogas e suas consequências para a saúde, bem como ajudar a 
tomada de decisão que favoreça escolhas saudáveis. Os projetos apoiarão des-
pesas de custeio para realização de oficinas, fóruns, seminários, capacitações, 
aquisição de bens (materiais de consumo, instrumentos musicais, esportivos, 
materiais de escritório), contemplando a contração de serviços de terceiros – 
pessoa física e ou jurídica.

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS: Tem 
como objetivo oferecer apoio financeiro para que as Comunidades Terapêuticas 
possam criar um plano de capacitação para a equipe técnica de forma continua-
da e articulada com as políticas sobre drogas, visando a melhoria do atendimen-
to prestados às pessoas com problemas decorrentes do uso e abuso de dro-
gas. Dentre os temas a serem abordados na capacitação sugere-se: Abordagem 
Familiar, Prevenção à Recaída, Direitos Humanos e Cidadania, Política Nacional 
sobre Drogas e Política Nacional de Saúde Mental, dentre outros. A proposta 
abarca a produção de materiais educativos, realização de fóruns e seminários, 
dentre outros.  Outro mecanismo que pode ser utilizado através desta ação é a 
remuneração para os funcionários existentes na entidade ou aqueles que pos-
sam a vir ser contratados para o período de execução do convênio. Além do 
pagamento das obrigações patronais. 

APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS: Apoio 
financeiro complementar visando prover as condições necessárias ligadas ao 
acolhimento, à recuperação e reinserção social dos dependentes químicos; por 
meio de:

1. contratação ou manutenção de pessoal especializado, apoio técnico e 
administrativo;

2. manutenção e reparos de imóvel; 
3. de suporte as contas de aluguel, água/esgoto, energia, telefonia.
4. contratação de oficineiros para promoção de workshops para a capaci-

tação profissional dos acolhidos nas CTs.
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ANJOS DE RESGATE (CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MÚTUA AJUDA): Tem 
como objetivo oferecer apoio financeiro para as Organizações  da Sociedade 
Civil, que atuem como federação, que congreguem grupos em regime de apoio 
e mútua ajuda, para capacitar líderes voluntários que irão coordenar grupos de 
mútua ajuda para ações de prevenção, cuidado e reinserção social de usuários 
ou dependentes químicos. A capacitação irá contribuir para melhoria no atendi-
mento prestados aos usuários, dependentes químicos, familiares e comunidade 
em geral que utilizam os serviços prestados nos grupos de apoio e mútua ajuda. 
A proposta abarca a produção de materiais educativos, realização de fóruns e 
seminários, dentre outros. Além de buscar uma maior integração com os diver-
sos grupos espalhados por todo o país através de network de experiências e a 
capacitação de profissionais com intercambio entre eles. 

PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA: SER SUPERAÇÃO, EMPREENDEDORIS-
MO E REINSERÇÃO SOCIAL: Fomentar iniciativas de inclusão socioeconômica 
de pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente do uso abusivo de 
drogas, por meio da economia solidária.
Os projetos de economia solidária devem conter pelo menos as seguintes etapas:

1. Identificação, mobilização e sensibilização dos usuários para participa-
ção nas atividades de inclusão socioeconômica;

2. Realização de processos de formação, incubação e assessoria técnica na 
constituição e fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários;

3. Educação para a autogestão do cooperativismo social e qualificação so-
cioprofissional (cursos de alfabetização e elevação da escolaridade, PRO-
NATEC e outros programas de educação profissional e tecnológica);

4. Organização da comercialização solidária;
5. Buscar, por meio de acordos de cooperação entre empresas locais, pre-

feituras e prestadoras de serviço ao município, um número X de vagas 
para ser destinadas ao público alvo. 

CONSTRUINDO O AMANHÃ: Apoio financeiro a entidades privadas, sem fins 
lucrativos, integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - 
Sisnad — Ambulatórios, Comunidades Terapêuticas, Hospitais Gerais, Hospitais 
Psiquiátricos, Hospitais-Dia, Serviços de Emergências, Clínicas Especializadas, 
Casas de Apoio e Convivência, Moradias Assistidas, Grupos de Apoio e Mú-
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tua Ajuda e entidades que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas e reinserção social de dependentes químicos — com a finalidade de 
fomentar melhorias na infraestrutura das unidades que prestam atendimento 
às pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente do uso de álco-
ol e outras de drogas.

A transferência de recursos oriundos de Emenda Parlamentar para entida-
de privada visando a realização de obras, ocorrerá desde que, a entidade e a 
proposta enquadrem-se na LDO 2020 e desde que, obedecido o rito previsto 
na Lei nº 9.637/1998 e no Decreto nº 9.190/2017.

LUZ DA VIDA: Existe uma demanda crescente por fontes de energia renováveis 
mais seguras e ecológicas. Energia solar, eólica, hídrica, geotérmica, as ondas e 
marés e da biomassa, por exemplo, são todas alternativas para fontes de ener-
gia não renováveis. A implementação de novas fontes de energia oportunizará 
à instituição a não depender da energia elétrica, diminuindo as despesas relati-
vas a este consumo. Considerando que, a economia com a energia alternativa 
é de até 95%, a instituição poderá usufruir maior tempo de uso à internet (para 
pesquisas e cursos de formação), do uso de ar-condicionado, do uso de equipa-
mentos utilizados nas oficinas de capacitação, dentre outros.

A compra dos equipamentos para instalar energia alternativa dependerá da op-
ção da instituição, por exemplo, se a instituição optou pela energia solar, pode-
rá adquirir gerador solar e placas de energia solar fotovoltaica. Outros equipa-
mentos para a montagem também podem ser adquiridos ou a manutenção para 
aquelas entidades que já possuem essa opção de energia. 

CAMINHOS DA ESPERANÇA: A localização das Comunidades Terapêuticas, em 
sua maioria, não privilegia o “acesso” aos grandes centros onde há mais opções 
de oferta de atendimento à rede de saúde, social, educação, dentre outros. A 
aquisição do veículo irá auxiliar na implementação e no fortalecimento das ações 
de reinserção social do acolhido/egresso da instituição até os locais onde os 
serviços são ofertados. Ainda, possibilitará a instituição a cumprir o previsto na 
Resolução nº 01/2015 - CONAD, que em seu art. 3º, Parágrafo único, prevê: 
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“As comunidades terapêuticas deverão possuir mecanismos de encami-
nhamento e transporte à rede de saúde dos acolhidos que apresentarem 
intercorrências clínicas decorrentes ou associadas ao uso ou privação de 
substância psicoativa, como também para os casos em que apresenta-
rem outros agravos à saúde”.

1. Veículo de Passeio: Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 
05 lugares; motorização mínima 1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elé-
trica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, 
jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual 
da SENAPRED/MC; combustível flex; ar condicionado; todos itens obri-
gatórios; documentação (emplacamento/ licenciamento).

2. Micro-ônibus: Veículo (zero quilômetro) - adaptado; com capacidade mí-
nima para 28 passageiros + 01 motoristas + 01 cadeirantes; motorização 
mínima de 152 cv, tipo de adaptação: 1 elevador p/ cadeirante com acio-
namento por controle remoto instalado na porta lateral, elevação com 
sistema elétrico ou hidráulico, capacidade de carga mínima de 250 kg, 
sistema manual p/ o acionamento de emergência e/ou com dispositivo 
para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel; teto alto; cinto de 
segurança para todos os passageiros e motorista, cortinas nas janelas, 
mínimo 02 portas, direção hidráulica ou elétrica, piso antiderrapante, 
protetor de motor, cor branca com padronização visual do SENAPRED/
MC; combustível diesel; todos itens obrigatórios.

RETORNO À VIDA (FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL): Destina-se às institui-
ções sociais, dentre elas as comunidades terapêuticas que oferecem serviços 
de atenção a pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependên-
cia de substâncias psicoativas, em regime de residência, ambulatório e perma-
nência dia. Considerando o período de permanência do acolhido na instituição e 
a necessidade da realização de um projeto de inclusão social, esta ação propõe-
-se a aquisição de um conjunto de equipamentos para a construção de labora-
tórios de formação, como por exemplo, aquisição de equipamentos necessários 
para montar uma padaria - curso de panificação; aquisição de equipamentos 
para oficina de costura - curso de corte e costura; maquinário de serigrafia ou 
marcenaria; de piscicultura; laboratório digital; dentre outros. 
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Sugestões de KITS para oficinas de formação e inclusão social:
OFICINA BARBEARIA - HOMEM NOVO OFICINA DE CABELEREIRA - MULHER NOVA

3 lavatórios 4 cadeiras para corte
3 cadeiras de barbeiros 12 cadeiras para recepção dos clientes
armários com divisória para material, gaveteiros  
e prateleiras 3 lavatórios

balcão para recepção com gaveta com chave 4 espelhos fixos
3 espelhos fixos 4 espelhos manuais

3 espelhos manuais armários com divisória para material, gaveteiros 
e prateleiras

02 cadeiras e/ou sofás para espera balcão para recepção com gaveta com chave
4 tesouras de corte 30 toalhas de rosto
4 tesouras de desfiar 4 chapinhas-pranchas
4 máquinas de cortar cabelo 4 secadores de cabelo
4 escovas de cabelo 4 estufas de esterilização
10 aventais 10 aventais
3 navalhetes 6 alicates de cutículas
3 borrifadores de água 6 alicates de unhas
3 espanadores 6 espátulas
30 toalhas de rosto 4 tesouras de corte
contratação de profissionais especializados  
para ministrar o curso 4 tesouras de desfiar

  4 máquinas de cortar cabelo

  produtos de maquiagem  
(batons, sombra, rímel, dentre outros)

  60 unidades esmaltes

  contratação de profissionais especializados  
para ministrar o curso

LABORATÓRIO DIGITAL  
CONECTADOS COM O MUNDO

OFICINA PADARIA E PANIFICAÇÃO  
MÃOS NA MASSA

2 notebooks, com processador compatível a 2 gb de 
capacidade de expansão, gravador de dvd e de cd e 
câmera embutida

1 forno turbo gás - 05 esteiras pintado
prp5000nl progás

3 impressoras multifuncional (scanner, copiadora, im-
pressora, fax) 1 fogão industrial fgt4 4ed

10 computadores 3 batedeiras planetária
pacote office home & business 2 misturador ou assadeira - bivolts 15 litros
nobreak sms nestation 1 mesa ou bancada de aço inoxidável
10 mesas para computador 2 balanças culinária de precisão (digital - 20kg)
25 cartuchos coloridos 2 divisoras de massa
25 cartuchos tinta preta 2 modeladoras
30 resmas de papel sulfitem a4 2 estufas de fermentação
01 técnico para formação e capacitação 1 câmara de frio
contratação de profissionais especializados  
para ministrar o curso 2 refrigeradores
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LABORATÓRIO DIGITAL  
CONECTADOS COM O MUNDO

OFICINA PADARIA E PANIFICAÇÃO  
MÃOS NA MASSA

  2 fritadeiras industrial elétrica
  2 esteiras para pão francês 5 telas 9 cm

  contratação de profissionais especializados para minis-
trar o curso

ACADEMIA / ESPORTE / LAZER DE BEM COM A VIDA OFICINA MÚSICA (INSTRUMENTOS MUSICAIS)

1 estação de musculação wct fitness 80kg 8 violões clássico acústico
2 esteiras elétrica 4 guitarras elétrica
2 bicicletas ergométrica 2 teclados musical eletrônico
caneleiras de 1, 2, 3, 4 e 6 quilos para trabalhar  
a musculatura das pernas 1 bateria acústica

halteres com pesos variados 3 caixas de som amplificada
barra para os exercícios de braço 3 amplificadores de som ambiente
15 colchonetes para os exercícios no chão 12 suportes de parede para violão e guitarra
pesos variados para musculação 12 bancos para guitarra e violão

02 uni cada - redes e suporte para todos os
tipos de esportes (futebol, vôlei, basquetebol)

2 suportes para teclado
2 bancos para teclado

02 unidades de cada - bola de futebol, basquete, vôlei 1 banco para bateria
30 pares de tênis 3 afinadores digital
30 camisetas e 30 shorts kit com seis microfones com e sem fio
01 pebolim  
01 mesa de ping pong  

02 uni - jogos de dama, xadrez, dominó  

OFICINA DE JARDINAGEM/PAISAGISMO OFICINA FABRICAÇÃO DE ABSORVENTES OU 
FRALDAS DESCARTÁVEIS

contratação de profissionais especializados 
para ministrar o curso

contratação de profissionais especializados 
para ministrar o curso

aquisição de plantas, folhagens
matéria prima: manta de polietileno, manta filtrante, 
adesivo hot-melt, algodão hidrófilo, floc-gel, elástico, 
dentre outros

aquisição de vasos, sementeiras e acessórios em geral 01 máquina de fazer fraldas descartáveis 
e absorventes; 

materiais para irrigação e adubação 01 guilhotina; 
fertilizantes e adubos 01 máquina seladora de embalagem;
pulverizador mesas com cadeiras;
15 kits roçadeira (avental de pvc, bota, óculos de prote-
ção, luva, protetor facial, perneira de pvc, touca árabe 
com aba em tecido brim e abafador de ruído)

bancadas de trabalho em fórmica;

01 soprador de folhas prateleiras para estoque e matéria-prima e produtos 
acabados; 

10 kits preparo de plantio ferramentas e instrumentos diversos; 

01 roçadeira móveis e utensílios para o escritório  
(computadores, fax, telefone, etc.).

01 cortador de grama
05 rastelos e pás
05 enxadas



20

OFICINA DE JARDINAGEM/PAISAGISMO OFICINA FABRICAÇÃO DE ABSORVENTES OU 
FRALDAS DESCARTÁVEIS

05 serrotes para poda  
03 carrinhos de mão  

05 vassouras de jardim

01 aparador de grama

PÚBLICO-ALVO
População em situação de vulnerabilidade com uso problemático de álcool e 
outras drogas e público em geral.

CUSTO ESTIMADO
AÇÃO  

ORÇAMENTÁRIA
PROJETO MODALIDADE GND

O QUE PODE SER  
APOIADO?

VALOR MÍNIMO 
DA EMENDA

20r9 – Redução 
da demanda de 
drogas

implementação da políti-
ca nacional de cuidados 
e prevenção às drogas

ma 90 gnd 3 custeio R$ 500 mil

proerd – capacitação ma 30  
e ma 40 gnd 3 custeio R$ 100 mil

proerd – kit de  
equipagem

ma 30  
e ma 40

gnd 3 e 
gnd 4

aparelhamento físico e 
tecnológico do proerd R$ 100 mil

novos tempos  
(projetos de prevenção)

ma 30, ma 40 
e ma 50

gnd 3 e 
gnd 4 investimento e custeio R$ 200 mil

kit de equipagem  
senapred ma 50 gnd 3 e 

gnd 4

aparelhamento físico 
e tecnológico de esta-
dos e municípios

R$ 100 mil

apoio ao funcionamento 
das comunidades  
terapêuticas

ma 50 gnd 3 custeio R$ 100 mil

capacitação de profis-
sionais de comunida-
des terapêuticas

ma 50 gnd 3

formação e capacita-
ção de profissionais 
em comunidades tera-
pêuticas

R$ 200 mil

anjos de resgate (capa-
citação de grupos de 
mútua ajuda).

ma 50 gnd 3
capacitação das lide-
ranças de grupos de 
apoio

R$ 100 mil

projeto de geração de 
renda: ser – superação, 
empreendedorismo e 
reinserção social

ma 30, ma 40 
e ma 50

gnd 3 e 
gnd 4

inclusão socioeconô-
mica de pessoas em 
situação de vulnerabi-
lidade social

R$ 200 mil
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AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO MODALIDADE GND
O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO 

DA EMENDA

20r9 – Redução 
da demanda de 
drogas

construindo o amanhã ma 30, ma 40 
e ma 50

gnd 3 e 
gnd 4

modernização das 
unidades que prestam 
atendimento à pessoas 
em situação de vulne-
rabilidade social decor-
rente do uso abusivo 
de drogas

R$ 250 mil 
para obras

R$ 100 para 
reformas e 
reparos

luz da vida ma 50 gnd 4
fornecimento de ener-
gia renovável para co-
munidades terapêuticas

R$ 100 mil

caminhos da  
esperança

ma 30, ma 40 
e ma 50 gnd 4

veículo R$ 100 mil
van R$ 150 mil
micro-ônibus R$ 250 mil

retorno à vida (forma-
ção e inclusão social) ma 50 gnd 3 e 

gnd 4

kits para oficinas de 
formação e inclusão 
social

R$ 100 mil

Obs.: 
1. De acordo com o estabelecido no art. 9º da Portaria Interministerial 
nº 424, de 30 de dez de 2016, o valor do repasse não poderá ser infe-
rior a R$ 100 mil.

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas
E-mail: senapred@cidadania.gov.br e  felipe.zordan@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-1535
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco F - 3º andar

mailto:senapred@cidadania.gov.br
mailto: felipe.zordan@cidadania.gov.br
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APOIO À EDUCAÇÃO  
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
AÇÃO: PROMOÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS ADEQUADOS E SAUDÁVEIS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.55101.08.306.5033.2784

Os recursos da ação se destinam a favorecer um conjunto de iniciativas que con-
tribuam para que a população brasileira tenha hábitos alimentares saudáveis, de 
modo a combater condições como o excesso de peso e a obesidade, fatores de ris-
co para doenças crônicas, bem como incentivar o consumo de alimentos saudáveis.

PRODUTO DA AÇÃO
Apoio a práticas de produção e divulgação de saberes em educação alimentar e 
nutricional e segurança alimentar e nutricional, com ações de formação, capacitação 
e disseminação do conhecimento e da informação; produção de publicações (ca-
dernos técnicos, revistas, livros), vídeos, mídias digitais, mídias sociais, campanhas 
e eventos, capazes de promover o consumo de alimentos adequados e saudáveis.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais e gestores envolvidos em redes socioassistenciais e equipamentos 
públicos de segurança alimentar e nutricional, redes de educação, saúde e desen-
volvimento agrário; agricultores familiares, comunidades urbanas e periurbanas; 
povos indígenas, povos ciganos e comunidades tradicionais; gestores e técnicos 
de governos estaduais e municipais; profissionais envolvidos com políticas de saú-
de, educação, assistência social e desenvolvimento agrário; bem como população 
em geral, em áreas rurais e urbanas. 

CUSTO ESTIMADO

AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE GND O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO DA 

EMENDA

2784 - promoção do 
consumo de alimentos 
adequados e saudáveis

ma 90 e ma 91 gnd 3 e 
gnd 4

termo de execução  
descentralizado e  
eventos para a educa-
ção alimentar e  
nutricional.

R$ 100 mil
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Obs:
1. De acordo com o estabelecido no art. 9º da Portaria Interministerial nº 

424, de 30 de dezembro de 2016, o valor do instrumento não poderá 
ser inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2. Para a execução das ações relacionadas as práticas de promoção da 
educação alimentar e nutricional, poderão ser firmados convênios e ter-
mos de execução descentralizada, ou outros instrumentos congêneres 
com órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, na forma da legislação pertinente.

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva
E-mail: educacaoalimentarenutricional@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-2042
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 6º andar – Sala 645

mailto:educacaoalimentarenutricional@cidadania.gov.br
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SISTEMA NACIONAL DE  
SEGURANÇA ALIMENTAR  
E NUTRICIONAL – SISAN
PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
AÇÃO: CONSOLIDAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.55101.08.306.5033.215I

Essa ação visa à gestão e ao cofinanciamento do Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (Sisan). Para isso, e dentre os produtos a serem 
entregues por tal ação, destaca-se o apoio à modernização de Equipamentos 
Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, como os Bancos de Alimentos1 

e as Centrais da Agricultura Familiar2 (também chamadas de Unidades de Dis-
tribuição de Alimentos da Agricultura Familiar - UDAF), além de Restaurantes 
Populares e Cozinhas Comunitárias. Outro produto que pode ser promovido 
por esta ação é o apoio a gestão do SISAN e da Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (PNSAN) nos Estados.

PRODUTO DA AÇÃO
O principal produto da ação é o apoio para a construção de novas edifica-
ções ou a modernização de estruturas existentes, através de execução de 
obras de reforma e/ou ampliação e/ou aquisição de equipamentos perma-
nentes e materiais de consumo, de Equipamentos Públicos de Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

Para a construção poderão ser financiadas despesas de capital (compreenden-
do elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, execução de obras e 
instalações – construção, reforma, ampliação e conclusão – bem como a aquisi-
ção de equipamentos, veículos e materiais permanentes novos) e despesas de 
1 Os Bancos de Alimentos são estruturas físicas que ofertam serviço de captação e/ou recepção e distribui-
ção gratuita de gêneros alimentícios oriundos de doações dos setores privados e/ou públicos e que são direciona-
dos a instituições ou equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional dos mais diversos setores.
2  As Centrais da Agricultura Familiar são espaços físicos estruturados e equipados com a finalidade de au-
xiliar a distribuição dos gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, em especial os adquiridos por meio do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
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custeio, abrangendo a aquisição de utensílios e materiais de consumo novos. 
Para a modernização destes equipamentos, serão financiadas despesas de 
capital e de custeio, abrangendo aquisição de equipamentos, veículos e 
materiais permanentes, bem como utensílios e materiais de consumo no-
vos. Para a modernização das Centrais da Agricultura Familiar recomen-
da-se a aquisição de um “kit” que pode incluir balança eletrônica, freezer 
horizontal, freezer vertical, monoblocos, veículo com furgão isotérmico ou 
refrigerado (de acordo com a Portaria Ministerial nº 2.638, de 28 de De-
zembro de 2018), embarcação para transporte de carga refrigerada, entre 
outros equipamentos.

Para apoiar a gestão do SISAN e da Política Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional no Estado são financiadas atividades de capacitações e outros 
serviços que qualifique a atuação dos componentes estaduais do SISAN e os 
resultados da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. As capa-
citações e os serviços devem ser relativos a Segurança Alimentar e Nutricional. 
Os serviços contratados podem ser de comunicação, consultorias, realização 
de eventos, produção de materiais educativos, oficinas entre outros. Também, 
podem ser adquiridos equipamentos de informática e de escritório para apoiar 
a estruturação destes componentes estaduais. Para este produto, poderão ser 
financiadas despesas de custeio (incluindo: contratação de serviços de tercei-
ros, diárias e passagens) e despesas de investimento, no valor máximo de até 
10% do total do projeto, abrangendo aquisição de equipamentos de informáti-
ca e de escritório. 

PÚBLICO-ALVO
População em insegurança alimentar e nutricional e/ou socialmente vulnerável, 
agricultores familiares, instituições públicas e entidades socioassistenciais, ges-
tores e servidores públicos.
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CUSTO ESTIMADO

AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA GND O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO DA 

EMENDA

215i – consolidação da implantação do 
sistema nacional de segurança alimentar 
e nutricional

gnd 4 aquisição de veículos e/ou 
equipamentos R$ 150 mil

gnd 3 modernização de bancos 
de alimentos e udaf’s. R$ 300 mil

gnd 4 construção de bancos de 
alimentos e udaf’s. R$ 750 mil

gnd 3 e 
gnd 4

apoio a gestão do SISAN e 
da PNSAN no Estado R$ 500 mil

Obs:
1. De acordo com o estabelecido no art. 9º da Portaria Interministerial nº 

424, de 30 de dezembro de 2016, o valor do instrumento não poderá 
ser inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2. Para a execução das ações relacionadas as práticas de promoção da 
educação alimentar e nutricional, poderão ser firmados convênios e ter-
mos de execução descentralizada, ou outros instrumentos congêneres 
com órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, na forma da legislação pertinente.

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva 
E-mail: marcelo.bezerra@cidadania.gov.br e elcio.magalhaes@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-1082 / (61) 2030-1161
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 6º andar 

mailto:marcelo.bezerra@cidadania.gov.br
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PROGRAMA DE AQUISIÇÃO  
DE ALIMENTOS
PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
AÇÃO: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.55101.08.306.5033.2798

O objetivo da ação é promover o acesso à alimentação e o incentivo a agricultu-
ra familiar por meio da aquisição e a destinação de alimentos às pessoas em si-
tuação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas por entidades 
da rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar 
e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.

PRODUTO DA AÇÃO
Aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar implementado por 
meio de Termo de Adesão firmado entre o MC e Estados e/ou Municípios, via Sis-
tema do Programa de Aquisição de Alimentos – SISPAA ou Termo de Execução 
Descentralizada firmado entre o MC e a Companhia Nacional de Abastecimento 
– CONAB para contratação de cooperativas e associações da agricultura familiar.

PÚBLICO-ALVO
Agricultores familiares e suas organizações, conforme definido na Lei nº 
11.326/2006, entidades da rede socioassistencial, da rede pública de saúde, 
educação e justiça, equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional 
e pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, confor-
me definido na Resolução do Grupo Gestor do PAA de nº 81/2018.

CUSTO ESTIMADO

AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE GND O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO  

DA EMENDA

2798 – aquisição e dis-
tribuição de alimentos da 
agricultura familiar para 
promoção da segurança 
alimentar e nutricional

ma 90 gnd 3
aquisição e a  
destinação de  
alimentos.

R$ 100 mil
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Obs:
1. De acordo com o estabelecido no art. 9º da Portaria Interministerial nº 

424, de 30 de dez de 2016, o valor do instrumento não poderá ser infe-
rior a R$ 100 mil.

2. Uma vez que o pagamento aos beneficiários fornecedores beneficiá-
rios é realizado pelos executores do PAA (MC e CONAB), incorre sobre 
esses as obrigações pelo recolhimento e empenho acessório referente 
à contribuição social ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
conforme a disposição da Lei n° 8.212/91, do Decreto n° 3.048/99 e da 
Instrução Normativa RFB n° 971/2009. No caso da execução via Termo 
de Adesão, o devido recolhimento de contribuição ao INSS, correspon-
dente a 1,5% do valor da Emenda, será realizado pelo MC com recursos 
do orçamento do órgão. 

3. No caso da execução via Conab, o recolhimento do INSS dos agriculto-
res (1,5%) será realizado com recursos da Emenda Parlamentar

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva
E-mail: elisangela.sanches@cidadania.gov.br e diogo.araujo@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-1013 
Endereço: Esplanada dos Ministérios –  Bloco C – 4º andar

mailto:elisangela.sanches@cidadania.gov.br
mailto:diogo.araujo@cidadania.gov.br
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PROGRAMA CISTERNAS
PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
AÇÃO: APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE TECNOLOGIA SOCIAL 
DE ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
20.55101.08.511.5033.8948-0001 - APOIO A TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ACESSO À 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NA ZONA RURAL 
20.55101.08.511.5033.8948 - 0002 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO 
À ÁGUA

A ação busca a promoção do uso sustentável de recursos hídricos, envolvendo 
processos de capacitação e mecanismos de gestão, que viabilizem atividades 
de inserção produtiva e social, associados à maior disponibilidade da água pro-
porcionada por tecnologias e equipamentos. 

Em 2020, a ação passou a ser prioritária em decorrência dos efeitos do novo 
corona vírus, conforme PORTARIA nº 395, de 29 de maio de 2020, o que contri-
buirá para dar celeridade ao processamento das emendas.

PRODUTO DA AÇÃO
A ação prevê a implantação de estruturas de captação e armazenamento de 
água, incluindo cisternas, sistemas coletivos de abastecimento e outros equipa-
mentos para garantia do acesso à água.

PÚBLICO-ALVO
Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e 
escolas públicas localizadas na zona rural e atingidas pela seca ou falta regular 
de água.
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CUSTO ESTIMADO

AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA PO MODALIDADE GND O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO 

DA EMENDA

8948 - apoio à implanta-
ção de equipamentos e 
de tecnologia social de 
acesso à água para 
consumo humano e  
produção de alimentos

PO 
0001

ma 30, ma 50, 
ma 71 e ma 90

gnd 3 e 
gnd 4

cisternas, sistemas 
coletivos de abasteci-
mento e outros equi-
pamentos de acesso 
à água.

R$ 250 mil

PO 
0002

ma 30 e 
ma 90

gnd 3 e 
gnd 4 cisterna R$ 250 mil

Obs:
1. A mobilização de equipes para mão de obra, insumos e logística torna 

inviável a execução com valores inferiores a R$ 250 mil. Contudo, pelo 
custo unitário de produção das cisternas, relevância dos ganhos de es-
cala na execução e importância da universalização do acesso à água nas 
localidades atendidas, é desejável que se assegure um valor não inferior 
a R$ 550 mil (custo aproximado de 150 cisternas de 16 mil litros). Sendo 
água para produção esses valores devem ser duplicados.

2. Para a implementação de tecnologias sociais devem ser previstas des-
pesas na proporção aproximada de 25% de custeio, que são direciona-
das para a mobilização social (seleção das famílias e localidades que 
serão contempladas com o projeto) e capacitações das famílias, além 
do apoio operacional para a implementação da tecnologia, e 75% inves-
timento, direcionado para a compra do material de construção, para a 
mão de obra, além do caráter produtivo, quando for o caso.

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva 
E-mail: defisp@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-1162
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 4º andar
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APOIO À AGRICULTURA  
URBANA
PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
AÇÃO: APOIO À AGRICULTURA URBANA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.55101.08.306.5033.8458

A ação procura estimular a produção agroecológica de alimentos nas cidades, 
aproveitando as áreas ociosas urbanas e periurbanas para promover a produ-
ção sustentável, o processamento e a comercialização de alimentos saudáveis. 

Por meio desta ação orçamentária, é possível apoiar as seguintes iniciativas:
1. implantação de hortas;
2. implantação de viveiros de mudas; 
3. criação de pequenos animais;
4. capacitação e disseminação do conhecimento e da informação, que de-

vem ter pertinência com as atividades pretendidas e com os temas da 
segurança alimentar; 

5. assistência técnica e fortalecimento de capacidades técnicas e gerenciais; e,
6. implantação de hortas pedagógicas em unidades escolares públicas e 

entidades socioassistenciais.

Como resultado, espera-se: potencialização das ações de segurança alimen-
tar e nutricional; contribuição para a inclusão social de moradores urbanos, 
em especial das mulheres; promoção da educação ambiental; reaproveita-
mento e reciclagem de resíduos orgânicos; estimulo ao convívio social e as 
atividades culturais relacionados com a produção agrícola; capacitação técni-
ca e de gestão para os agricultores urbanos; estímulo a hábitos sustentáveis 
e saudáveis; implantação de produção agroecológica com fins pedagógicos 
em instituições de ensino, em instituições de saúde, em instituições religio-
sas, em estabelecimentos penais e de internação socioeducativa, dentre ou-
tras instituições e associações.
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PRODUTO DA AÇÃO
Apoio a práticas de produção, beneficiamento e comercialização; formação, ca-
pacitação e disseminação do conhecimento e da informação; e, assistência téc-
nica e fortalecimento de capacidades técnicas e gerenciais. Apoio à implantação 
de Hortas Pedagógicas em unidades escolares públicas. Poderão ser apoiadas 
despesas correntes e de capital.

Para a implementação da ação, poderão ser firmados contratos, convênios, acor-
dos de cooperação, termos de execução descentralizada, ajustes ou outros ins-
trumentos congêneres com órgãos e entidades da administração pública federal, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive consórcios públicos, 
com entidades privadas e com entidades e organizações da sociedade civil, na 
forma da legislação pertinente.

PÚBLICO-ALVO
Famílias de agricultores urbanos e periurbanos, escolares e seus familiares, fa-
mílias em situação de vulnerabilidade.

CUSTO ESTIMADO

AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE GND O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO  

DA EMENDA

8458 – apoio à  
agricultura urbana

ma 30, ma 40, ma 50 
e ma 90

gnd 3

kits para a agricultura, 
adubo, sementes, insu-
mos, capacitação, ma-
terial de apoio, material 
promocional

R$ 100 mil

gnd 4
Equipamentos, caixa 
d’água, bomba d’água, 
mini estufa

R$ 100 mil

Obs:
1. Valor mínimo de R$ 100 mil, ou de R$ 250 mil, no caso de execução 

de obras e serviços de engenharia. (Art. 9º, incisos IV, da Portaria In-
terministerial nº 424/2016).

2. Para a execução das ações relacionadas as práticas de agricultura ur-
bana poderão ser firmadas convênios e termos de execução descen-
tralizada, ou outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades 
da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, na forma da legislação pertinente.
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CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva
E-mail: kelliane.fuscaldi@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-1093 
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 6º andar

mailto:kelliane.fuscaldi@cidadania.gov.br
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PROGRAMA 
FOMENTO RURAL
PROGRAMA: FORTALECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
AÇÃO: INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL – PROGRAMA FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRO-
DUTIVAS RURAIS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.55101.08.244.5033.20GD – PO 
0001 – FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS 

A ação tem como objetivo a inclusão produtiva de famílias residentes no meio 
rural em situação de vulnerabilidade social ou/e nutricional, por meio de apoio 
ao desenvolvimento de projetos e ações de estruturação e fomento produtivo 
em consonância com sistemas produtivos sustentáveis, autoconsumo e a gera-
ção de renda.

PRODUTO DA AÇÃO
Implementação de projetos produtivos pelas famílias beneficiárias, por meio de in-
vestimento do recurso financeiro não reembolsável no valor de R$ 2.400,00 ou R$ 
3.000,00, com acompanhamento continuado de instituição de assistência técnica.

PÚBLICO-ALVO
Famílias residentes no meio rural em situação de vulnerabilidade social, incluin-
do famílias de agricultores familiares, de povos indígenas, e de povos e comuni-
dades tradicionais. 

CUSTO ESTIMADO
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE GND O QUE PODE 

SER APOIADO? PRODUTO VALOR MÍNIMO 
DA EMENDA

20gd – inclusão  
produtiva rural  ma 90 gnd 3 projetos  

produtivos

recurso financeiro não 
reembolsável às famílias 
beneficiárias

R$ 100 mil

Obs:
1. De acordo com o estabelecido no art. 9º da Portaria Interministerial nº 

424, de 30 de dez de 2016, o valor do repasse não poderá ser inferior 
a R$ 100 mil.
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2. O acompanhamento social e produtivo das famílias beneficiárias pode 
se dar de duas formas: pelo Serviço de Atendimento Familiar para Inclu-
são Social e Produtiva (SAFISP), gerido pelo MC, ou por meio da Assis-
tência Técnica e Extensão Rural (ATER), em parceria com o MAPA. Nes-
se último caso, é necessário que sejam garantidos recursos também ao 
MAPA, para que  este possa garantir a oferta dos serviços de ATER.

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva
E-mail: fomento.rural@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-1164
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 4º andar
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PROMOÇÃO DA INCLUSÃO 
PRODUTIVA DE PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
PROGRAMA: 5027 - INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNE-
RABILIDADE SOCIAL
AÇÃO: PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.55101.08.244.5027.20GG

A ação tem como objetivo fomentar iniciativas de qualificação profissional, empre-
endedorismo ou projetos de inclusão produtiva urbana e geração de renda nos 
territórios de abrangência do Plano Progredir, a fim de fortalecer as capacidades 
individuais gerando independência socioeconômica e inclusão de pessoas bene-
ficiárias do Bolsa Família preferencialmente ou inscritas no Cadastro Único.

PRODUTO DA AÇÃO
Oferta em cursos presenciais de qualificação profissional, empreendedorismo 
ou projetos de inclusão produtiva urbana e geração de renda para pessoas be-
neficiárias do Bolsa Família preferencialmente ou inscritas no Cadastro Único, in-
clusive por meio do associativismo, do cooperativismo ou de tecnologias sociais. 

PÚBLICO ALVO
Pessoas em situação de vulnerabilidade social beneficiárias do Bolsa Família 
preferencialmente ou inscritas no Cadastro Único 

CUSTO ESTIMADO

AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE GND O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO  

DA EMENDA

20gg - promoção da 
inclusão produtiva de 
famílias em situação de 
pobreza

ma 30,ma 40, ma 50 
e ma 90

gnd3 custeio R$ 250 mil

gnd 4 investimento R$ 250 mil
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Obs:
1. Devido ao número de servidores que trabalham na análise, fiscaliza-
ção e gestão das emendas recebidas, é essencial que o valor mínimo 
seja de R$ 250.000 para melhor distribuição, acompanhamento e ges-
tão das parcerias firmadas com esses recursos. Além disso, favorece a 
maior qualidade e abrangência dos projetos.

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva 
E-mail: inclusaoprodutiva@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-3437
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 6º andar

mailto:james.silva@cidadania.gov.br
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ECONOMIA SOLIDÁRIA
PROGRAMA: PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA
AÇÃO: FOMENTE E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.55101.11.334.5027.215F

A ação tem como objetivo a promoção da economia solidária e suas diversas for-
mas organizativas, por meio do fortalecimento institucional e de acesso a conhe-
cimentos, às finanças solidárias e a instrumentos e mecanismos de estruturação 
da produção, comercialização e consumo.

PRODUTO DA AÇÃO
Apoio e fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), com 
estruturação de processos de produção, comercialização e consumo sustentá-
veis e solidários, por meio do fomento à organização de redes de cooperação, 
comercialização e consumo.

Fomento de iniciativas de finanças solidárias, por meio dos Bancos Comunitários 
de Desenvolvimento e Fundos Solidários, na promoção da dinamização econô-
mica territorial.

Formação de pessoas em economia solidária, contemplando as necessidades 
dos EES, entidades de apoio e fomento e gestores públicos.

PÚBLICO ALVO
Pessoas em situação de vulnerabilidade social beneficiárias do Bolsa Família, prefe-
rencialmente, inscritas no Cadastro Único ou excluídas do mercado formal de traba-
lho, organizadas coletivamente em Empreendimentos Econômicos Solidários (EES).

CUSTO ESTIMADO

AÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE GND O QUE PODE SER  

APOIADO?
VALOR MÍNIMO  

DA EMENDA

215f - fomento e forta-
lecimento da economia 
solidária

ma 30, ma 40 e  
ma 50
 

gnd3 custeio R$ 250 mil

gnd 4 investimento R$ 250 mil
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Obs:
1. Devido ao número de servidores que trabalham na análise, fiscaliza-
ção e gestão das emendas recebidas, é essencial que o valor mínimo 
seja de R$ 250 mil para melhor distribuição, acompanhamento e ges-
tão das parcerias firmadas com esses recursos. Além disso, favorece a 
maior qualidade e abrangência dos projetos

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva 
E-mail: inclusaoprodutiva@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-3437
Endereço: Esplanada dos Ministérios  – Bloco C  – 6º andar

mailto:james.silva@cidadania.gov.br
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PROTEÇÃO SOCIAL NO  
ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA 
SOCIAL (SUAS)
AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL (SUAS)
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.55901.08.244.5031.219G

Os recursos da ação destinam-se ao incremento temporário às transferências 
regulares para fins de custeio da rede de serviços da Proteção Social Básica e 
Especial do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e ainda, à aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes, inclusive veículos. 

Destaca-se que, visando atender as necessidades dos usuários que demandam 
ações de proteção socioassistencial e considerando os aspectos contributivos 
para a qualificação das ofertas realizadas no âmbito do SUAS, o MC inovou seus 
normativos editando a Portaria nº 2.601/2018, que divulgou a lista padronizada 
de bens, materiais permanentes e veículos. Para consultar acesse o endereço 
http://blog.mds.gov.br/fnas/.

PRODUTO DA AÇÃO
EXECUÇÃO DE OBRAS: GND 3 (CUSTEIO) E GND 4 (INVESTIMENTO). Os 
recursos destinados a obras serão executados por meio de Contrato de Re-
passe (Sistema SICONV) e poderão beneficiar somente unidades socioassis-
tenciais públicas e estatais. Obras de construção deverão observar os parâ-
metros de ambientes e espaços mínimos que viabilizem a oferta qualificada 
dos serviços socioassistenciais que, necessariamente, deverão ser ofertados 
na unidade.

As estimativas de recursos mínimos para construção contemplam benfeitorias 
na área externa da edificação, inclusive muro, calçadas e ajardinamento e fo-
ram baseadas nos custos de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de 

http://blog.mds.gov.br/fnas/
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Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Os valores mínimos para execu-
ção de obras observam o regramento estabelecido na Portaria Interministerial 
MP/MF/MTF-CGU nº 424/2016.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS 
- GND 4 (INVESTIMENTO). Os recursos destinados à aquisição de equipamen-
tos, materiais permanentes e veículos serão executados por meio de transfe-
rência Fundo a Fundo (Sistema SIGTV), observando o regramento estabeleci-
do pela Portaria MDS nº 2.601/2018. 
 
As aquisições poderão beneficiar unidades socioassistenciais públicas estatais, 
cadastradas no Sistema de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social 
–  CadSUAS, bem como unidades referenciadas em conformidade com o nível 
de proteção social (Básica ou Especial), compreendidas como entidades e or-
ganizações de assistência social, sem fins lucrativos, cadastradas no Cadastro 
Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS. 

Com relação à aquisição de veículos (automóveis e micro-ônibus), a Estru-
tura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social – MOBSUAS, 
prevista na Portaria MDS 2.600/2018, visa, por meio da entrega de veículos 
a estados e municípios, aprimorar o atendimento ao público da Assistência 
Social, em especial:

1. Famílias cadastradas no Cadastro Único;
2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;
3. gestantes, crianças de até seis anos e suas famílias em situação de vul-

nerabilidade social e risco pessoal e social;
4. Idosos e pessoas com deficiência beneficiários do Benefício de Presta-

ção Continuada – BPC; e
5. Pessoas em situação de rua.

Visando dar celeridade e eficiência administrativa nas aquisições de veículos 
com recursos de emendas parlamentares destinadas a estruturar a rede de ser-
viços socioassistenciais, os entes federados beneficiados têm a faculdade de 
aderir às atas de registros de preços relativas aos veículos MOBSUAS, observan-
do as correspondentes vigências.
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INCREMENTO TEMPORÁRIO DOS PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - GND 3 (CUSTEIO). Os recursos destinados 
ao incremento temporário, classificam-se como custeio e serão repassados por 
tempo determinado, com a finalidade de atender à oferta dos serviços socioas-
sistenciais. Obedecerá às regras relativas às despesas com o cofinanciamento 
federal regular e automático, na modalidade Fundo a Fundo, dos serviços, pro-
gramas e projetos contidos na Portaria MDS nº 113/2015, com as alterações esta-
belecidas pela Portaria MDS nº 967/2018.

Os procedimentos relativos à transferência dos recursos (Sistema SIGTV), con-
sidera a Portaria MDS nº 2.601/2018 e pode beneficiar unidades socioassisten-
ciais públicas estatais, cadastradas no Sistema de Cadastro do Sistema Único de 
Assistência Social – CadSUAS, bem como unidades referenciadas em conformi-
dade com o nível de proteção social (Básica ou Especial), compreendidas como 
entidades e organizações de assistência social, sem fins lucrativos, cadastradas 
no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS.

PÚBLICO ALVO
Pessoas em estado de vulnerabilidade e risco social.

CUSTO ESTIMADO
Para Realização de Obras (Investimento ou Custeio):

PROTEÇÃO
O QUE PODE SER 

APOIADO?
GND VALOR MÍNIMO DA EMENDA PROJETO ARQUITETÔNICO

básica
cras - centro de 
referência da assis-
tência social

gnd 4

construção cras 500
valor mínimo: R$ 388 mil

cras-500: área mínima a ser 
construída = 199,88m²
 
cras-750: área mínima a ser 
construída = 259,51m² 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m² 
 
cras-1000: área mínima a ser 
construída = 360,95m² 
terreno: dimensões mínimas 
de 22m x 30m área total = 
660m²

construção cras 750
valor mínimo: R$ 504 mil
construção cras 1000 
valor mínimo: R$ 701 mil
ampliação
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação 
valor mínimo: R$ 250 mil
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PROTEÇÃO
O QUE PODE SER 

APOIADO?
GND VALOR MÍNIMO DA EMENDA PROJETO ARQUITETÔNICO

básica cc - centro público 
de convivência

gnd 4

construção cc 30 pessoas
valor mínimo: R$ 330 mil

cc – 30 pessoas/turno - área 
mínima a ser construída = 
169,68m²
 
cc – 60 pessoas/turno - área 
mínima a ser construída = 
265,70m² 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m² 
 
cc – 90 pessoas/turno - área 
mínima a ser construída = 
334,75m² 
terreno: dimensões mínimas 
de 24m x 30m - área total = 
720m²

construção cc 60 pessoas
valor mínimo: R$ 516 mil
construção cc 90 pessoas
valor mínimo: R$ 650 mil
ampliação
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

creas - centro de 
referência especia-
lizado de assistên-
cia social

gnd 4

construção creas 50
valor mínimo: R$ 421 mil

creas-50: área mínima a ser 
construída = 216,60m². 

creas-80: área mínima a ser 
construída = 238,40m². 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m²

construção creas 80
valor mínimo: R$ 463 mil
ampliação
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

centro pop - cen-
tro de referência 
especializado para 
população em situ-
ação de rua

gnd 4

construção
valor mínimo: R$ 547 mil centro pop - área mínima a 

ser construída = 281,58m² 
terreno: dimensões mínimas 
de 22m x 30m - área total = 
660m²

ampliação
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial
centro dia - centro 
dia de referência 
(público)

gnd 4

construção centro dia 10 pessoas 
valor mínimo: R$ 382 mil

centro-dia – até 10 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 196,74m² 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m² 
 
centro-dia – até 20 usuários 
- área mínima a ser construí-
da = 338,95m² 
terreno: dimensões mínimas 
de 24m x 30m - área total = 
720m²

construção centro dia 20 pessoas 
valor mínimo: R$ 658 mil
ampliação
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

residência inclusi-
va - acolhimento 
institucional para 
jovens e adultos 
com deficiência, em 
situação de depen-
dência (público)

gnd 4

construção
valor mínimo: R$ 482 mil residência inclusiva – área 

mínima a ser construída = 
248,23m² 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m²

ampliação
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação 
valor mínimo: R$ 250 mil
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PROTEÇÃO
O QUE PODE SER 

APOIADO?
GND VALOR MÍNIMO DA EMENDA PROJETO ARQUITETÔNICO

especial

unidade de aco-
lhimento - abrigo 
institucional para 
crianças e adoles-
centes (público)

gnd 4

construção até 10 usuários
valor mínimo: R$ 324 mil

abrigo – até 10 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 166,64m². 
abrigo – até 20 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 239,33m². 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m²:

construção até 20 usuários
valor mínimo: R$ 465 mil
ampliação
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

unidade de aco-
lhimento - abrigo 
institucional para 
adultos e famílias 
(público)

gnd 4

construção
valor mínimo: R$ 543 mil

abrigo – até 20 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 279,53m². 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m²:

ampliação
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

unidade de aco-
lhimento - abrigo 
institucional para 
pessoas idosas 
(público)

gnd 4

construção até 10 usuários 
valor mínimo: R$ 399 mil

abrigo – até 10 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 205,38m². 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m²:

abrigo – até 20 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 304,08m². 
terreno: dimensões mínimas 
de 20m x 30m - área total = 
600m².

construção até 20 usuários
valor mínimo: R$ 590 mil
ampliação
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

unidade de aco-
lhimento - abrigo 
institucional para 
mulheres em situ-
ação de violência 
(público)

gnd 4

construção até 10 usuários
valor mínimo: R$ 364 mil

abrigo – até 10 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 187,17m². 
abrigo – até 20 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 268,15m². 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m²:

construção até 20 usuários 
valor mínimo: R$ 521 mil
ampliação 
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação - 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial
unidade de aco-
lhimento - casa de 
passagem (pública)

gnd 4

construção 
valor mínimo: R$ 541 mil

casa de passagem – até 20 
pessoas - área mínima a ser 
construída = 278,15m². 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m²

ampliação 
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação - 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

unidade de aco-
lhimento - casa-lar 
para crianças e 
adolescentes (pú-
blica)

gnd 4

construção - valor mínimo: R$ 312 
mil

casa-lar – até 10 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 160,64m². 
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m².

ampliação 
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação - 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

unidade de aco-
lhimento - casa-lar 
para pessoas ido-
sas (pública)

gnd 4

construção 
valor mínimo: R$ 377 mil

casa-lar – até 10 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 194,04m².
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m².

ampliação 
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação - 
valor mínimo: R$ 250 mil
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PROTEÇÃO
O QUE PODE SER 

APOIADO?
GND VALOR MÍNIMO DA EMENDA PROJETO ARQUITETÔNICO

especial

unidade de acolhi-
mento - república 
para jovens (pú-
blica)

gnd 4

construção 
valor mínimo: R$ 287 mil

república – até 10 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 147,68m².
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m².

ampliação 
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação - 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

unidade de acolhi-
mento - república 
para adultos (pú-
blica)

gnd 4

construção 
valor mínimo: R$ 287 mil

república – até 10 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 147,68m².
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m².

ampliação 
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação - 
valor mínimo: R$ 250 mil

especial

unidade de acolhi-
mento - república 
para pessoas ido-
sas (pública)

gnd 4

construção 
valor mínimo: R$ 279 mil

república – até 7 usuários - 
área mínima a ser construída 
= 143,81m².
terreno: dimensões mínimas 
de 15m x 30m - área total = 
450m².

ampliação 
valor mínimo: R$ 250 mil

gnd 3 reforma/adaptação/recuperação - 
valor mínimo: R$ 250 mil

Para Custeio (incremento temporário de pisos) ou Investimento sem obras 
(ex: aquisição de equipamentos):

PROTEÇÃO O QUE PODE SER APOIADO? VALOR MÍNIMO DA EMENDA

básica centro de referência da assistência 
social – cras

valor mínimo: R$ 25 mil 
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil 
distrito federal e municípios de médio e grande 
porte e metrópoles

básica centro público de convivência – cc

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
distrito federal e municípios de médio e grande 
porte e metrópoles

especial centro de referência especializado 
de assistência social – creas

valor mínimo: R$ 50 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 100 mil
estados, distrito federal e municípios de médio e 
grande porte e metrópoles

especial
centro de referência especializado 
para população em situação de rua  
– centro pop

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio  
e grande porte e metrópoles

especial centro dia de referência - centro dia  
(público)

valor mínimo: R$ 25 mil 
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio  
e grande porte e metrópoles

especial
residência inclusiva - acolhimento institucio-
nal para jovens e adultos com deficiência, 
em situação de dependência (público)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio  
e grande porte e metrópoles
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PROTEÇÃO O QUE PODE SER APOIADO? VALOR MÍNIMO DA EMENDA

especial abrigo institucional para crianças e 
adolescentes (público)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio  
e grande porte e metrópoles

especial abrigo institucional para adultos e famílias 
(público)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio  
e grande porte e metrópoles

especial abrigo institucional para pessoas idosas 
(público)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio e 
grande porte e metrópoles

especial abrigo institucional para mulheres em 
situação de violência (público)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio e 
grande porte e metrópoles

especial casa de passagem (pública)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio  
e grande porte e metrópoles

especial casa-lar para crianças e adolescentes  
(pública)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio e 
grande porte e metrópoles

especial casa-lar para pessoas idosas (pública)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio e 
grande porte e metrópoles

especial república para jovens (pública)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio e 
grande porte e metrópoles

especial república para adultos (pública)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio e 
grande porte e metrópoles

especial república para pessoas idosas (pública)

valor mínimo: R$ 25 mil
municípios de pequeno porte i e ii
valor mínimo: R$ 50 mil
estados, distrito federal e municípios de médio e 
grande porte e metrópoles



47

Para Aquisição de Veículos (Investimento):

PROTEÇÃO O QUE PODE SER 
APOIADO? GND VALOR MÍNIMO  

DA EMENDA OBSERVAÇÕES

especial aquisiçao de veículos gnd 4

R$ 50 mil - municípios de 
pequeno porte i e ii 

R$ 100 mil - distrito federal e 
municípios de médio e gran-
de porte e metrópoles

especificações técnicas 
previstas no anexo da 
portaria mds 2.600/2018

Obs:
1. De acordo com o estabelecido no art. 9º da Portaria Interministerial nº 

424, de 30 de dez de 2016, o valor do instrumento não poderá ser infe-
rior a R$ 100 mil.

2. A transferência voluntária de recursos oriundos de emenda parlamentar 
ou de programação orçamentária própria, submete-se à Portaria MDS, 
nº 2.601 de 08 de novembro de 2018, ou à Portaria Interministerial MP/
MF/MTF-CGU nº 424 de 30 de dezembro de 2016.

3. Nos casos específicos de objetos que envolvam obra de engenharia, o 
repasse dos recursos é realizado mediante formalização de instrumento 
específico (Contrato de Repasse), por intermédio do Sistema de Gestão 
de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV (Portaria Interministe-
rial MP/MF/MTF-CGU nº 424 de 30 de dezembro de 2016) e somente 
poderão beneficiar unidades socioassistenciais públicas/estatais. 

4. Para os demais objetos, a formalização ocorrerá na modalidade fundo 
a fundo, mediante cadastro de Programação no Sistema de Gestão de 
Transferências Voluntárias – SIGTV (Portaria MDS, nº 2.601 de 08 de no-
vembro de 2018).

5. O FNAS disponibiliza projetos arquitetônicos padronizados já validados 
pela Caixa Econômica Federal – CEF, mandatária da União para os pro-
gramas que envolvem obras de engenharia.

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social – DEFNAS
E-mail: fnas.convenios@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-1762 ou 2030-1749
Endereço: SMAS Trecho 3, Lote 1, Edifício The Union –  Brasília/DF

mailto:fnas.convenios@cidadania.gov.br
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