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Lavras do Sul, l7 de dezembro de 2021

Ofício n'39012021 -GP
Assunto: Encaminha Projeto de Lei 97/2021

A Sua Excelência a Senhora
Eva Mesa Teixeira Prates
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
N/C

Senhora Prcsidente

Encaminhamos para apreciação de V. E,x" e dos dignos Vereadores qlle
conrpõem essa Casa Legislativa o Projeto de Lei 9112021 que Autoriza abrir
créditos especiais no valor total de RS 83.000,00 (oitenta e três mil reais), no
Orçamento da Assistência Social.

Certos de estarmos juntos construindo uma Lavras do Surl melhor para todos
os L.avrenses, desde já agradecemos sua atenção.

Pedido de [Jrgência.

Cordialmente

nston Prestes
Pre



Prefeitura Municipa I de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Mreza,373 - Centro - Cx. Postal n.o 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 282 -1244 - Fax : 55 282 -1267
E-mail: lavras@farrapo.com.br Cep 97390- 000

PROJETO DE LEI N" 97I2O2I

Autoriza abrir créditos especiais no valor total de

R$83.000,00 (Oitenta e três mil reais), no Orçamento da

Assistência Social.

fut. 1."- Autoriza abrir créditos especiais no valor total de R$83.000,00 (Oitenta

e três mil reais), no Orçamento da Assistência Social

05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL'
05.02- FMAS _ FI-INDO MI.INICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.02 08.122.0202 2.rr8-

3 3. 90. 93. 00. 00. 00. 00. I I 47 - Indenizações e Restituições R$ 3 5. 000,00

05 . SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.02- FMAS _ FLINDO MLINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.02 08.122.0202 2.t 18-

33.90.93.00.00.00.00. 1 089- Indenizações e Restituições R$ 48.000,00

1,:rt. 2.o Serve de recurso paru o crédito especial aberto no artigo 1o, a redução no
crédito orçamentário abaixo especificado:

04 - SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO
04.0 I - SECRETARTA DE ADMTSNTSTRAÇÃO
04.0 1 04. 122.0200 2.010-

31.90.1 1.00.00.00.00.0001- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
R$83.000,00

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Lavras do Sul, 17 de dezembro d,e 2021

Prefeito



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza,373 - Centro - Cx. Postal n." 05 - Lavras do Sul
Fone: 55 282 -1244 - Fax : 55 282 -1267

E_mail: lavras(ôfarrapo.com.br Cep: 97390- 00O

Exposição de Motivos no 06, de 2021- Secretaria de Finanças

Lavras do Sul, 17 de dezembro de202l
À Sua Excelência,
Eva Teixeira Mesa Prates
Câmara de Vereadores
Nesta Cidade

Projeto de Lei no 9712021.

Excelentíssima Seúora Presidente,

Encamiúo Projeto de Lei em Caréúq de Urgência devido ao

encerramento do exercício de 2021.
Este projeto trata-se de suplementação entre unidades orçamentárias

diferentes, razáo estaque estamos encamiúando o projeto de lei.
Com referência ao recurso no valor de R$ 35.000,00 informamos de

acordo com o memorando 10912021-SMAS que este Repasse de Recursos Extraordinário do
Financiamento Federal do SUAS para incremento temporário na execução de ações
sociassistenciais devido à situação de Emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus,
conforme institui a Portaria no 378, de 07 de maio de 2020, em anexo. Justificamos tal solicitação,
pelo fato de ter sido gasto indevidamente o recurso, pois não aumentamos a equipe e nem
desenvolvemos as ações regulamentadas pela portaria. Sendo assim essas são as razões na
devolução e do projeto.

Com relação ao recurso no valor de R$48.000,00, 00 informamos de
acordo com o memorando llll2}2l-SMAS que este Repasse de Recursos Extraordinario do
Financiamento Federal do SUAS para incremento temporário na execução de ações
sociassistenciais devido à situação de Emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus,
conforme institui a Portaria no 378, de 07 de maio de 2020 que não foi executado, sendo
obrigatório a devolução do recurso.

Atenciosamente

Prefeito



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊXCM SOCIAL
Rua: Dr. Pires Porto , n" 62- Centro

cEP 97390-000
Fone: (55) 32821843

e-mail : lavrassocial@,faruaporcom. br

Mem. llll202lISMAS Lavras do Sul, 09 de dezembro de 2021

l)e : Secretaria de Assistência Social.
Para: Secretaria de Finanças
Assunto : Restituição Financeira

Vimos, por meio deste. solicitar a devolução financeira a União no valor de R$

48.000,00 (Quarenta e oito rnil Reais) da conta corrente 9285-l Ag 0801-X , referente

ao Repasse de Recurso Extraordinário do Financiamento Federal do SUAS para

incremento temporário na execução de ações sócio assistenciais devido à situação de

Emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus, conforme institui a Portaria

no 378, de 07 de maio de 2020 que não foi executado.
Sendo o que temos para o momento,.^sub,sõíeüemo-no.s, atenciosamente.

Garcia
Secretária lt4unicipal de Assistência Social
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cEP 97390-000
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N4em 10912021/SMAS Lavras do Sul, 09 de dezembro de 2021

L-rç: reorelaria cie Assistência Social
Para: Secretaria de Finanças
Assunto : Restituição Financeira

Vimos, por meio deste, solicitar a restituição financeira no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil Reais) paÍaa conta corrente 9595-8 Ag 0801-X, referente
ao Repasse de Recurso Extraordinário do Financiamento Federal do SUAS para
incremento temporário na execução de ações socioassistenciais devido à situação de

Emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus, conforme institui a Portaria
no 378, de 07 de maio de2020, em anexo. Justificamos tal soiicitação, pelo fato de ter
sido gasto indevidamente o recurso. pois não aumentamos a equipe e nem
desenvolvemos as ações regulamentadas pela pofiaria.

Sendo o que ternos para o momento. -nos, atenciosamente

, 

.,1 ./

Lopes"Garcia
Secretária Municipal de Assistência Social

r
\o Ç;,&§r e\''-
j

IUn sr-t'ts-z"tr5

G, çUr*:''Úct'

\\*.,'^
. r'\, i

\rL:Vt'+'t--'t\

+:ro(.rtú''-u



DíÁR{O OFICTÀL DA UNnÃÜ
Publlcêdo emr 08lo5l202O i Ediçãor 87 I Seção: 1 I páqrnàr 113
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Órgáo: Ministério da Cidadania,/cabinêtê do Ministro

PORTARIA NO 378, DE 7 DE MAIO DE 2O2O

Dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do

financiamênto fêdêret do Sistema Único de Assisténcla Social.

para incremento têmporário nâ execuÇáo de açóês

socioassistenciais nos estados, DistÍito Federa[ e municipios

dêvido à situação de Emergência em Saúde Púbtica de

Impodância lnternacionat decorrente do coronavirus CoVID-19.

O t,llNlSTRo DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuiçóes que lhe conferem ôs incisôs l e

ll do parágrafo único do art. 87 da ConstituiÇão, o inciso lll do art. 12 c/c o aít.28. o ãrt. 3O-4, e o art. 3O-C

da Lei no 8742, de7 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto na Lei n' 13,979, de 6 de fevereiro de

2CaC, Ê no Decreto n'10.282. de 20 dê março dê 2o2O. e

Considerando que a Organização Mundiat da Saúde declarou, em 30 dejaneiro de 2O2O, que o
surto dô novo coronavirus (Covid-19) constitui umâ Emergência em Sâúde Púbtica de lmportâncla
lnternacionali

Considerando que o Ministério da Saúde - MS dectarou, por meio da Podaria n'188. de 3 de

fevereiro de 2020. Emergência em Saúde Púbtica dê lmportáncia Nacional em decorrência de infecçáo
humana peta Covid-19:

Considerando o Decreto LegisLativo no 6, de 2O2O. que reconhece, para os fins do ârt. 65 da Lei

Cornplernentar no 1O1, de 4 de malo de 2OOO, ã ocorrência do estado dê caLamidade púbtica, nos termos

da solicitação do Presidente da Repúbticâ encaminhadâ por meio da Mensagem n" 93. de 1a de março de

2020:

Considerando a Medida Provisória no 953, de 15 de abrit de 2O2o. que abre crédito

êxtraordinário em favor do Ministério da cidadania, no vaLor de R$ 2.550 OOO.OOO,OO (dois bilhões e

quinhentos e çinquenta mil.hóes de reais). para o fim que especifica:

Consrderando a Portaria MS n'454. de 20 de março de 2O2O, que declara em todo ô têrritório
nacionêt, o estêdô dê trênsmlssão cômunitária da Covid-19i

Considêrando a Portaria MC no 332 de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas

para o enfrentamêntô dê êmêrgênciâ de saúde púbLicâ dê importáncia internacionaI decorrentê do

coronavirus, coVlD-19, no ãmbito do Sistêma Unico de Assistêncrâ SociaL - SUAS:

Considêrando a Portarâ MC nô 369, de 29 de abrlt de 2O2O, que dispóe sobre o repasse

financeiro emergênciaL dê recursos federais para a execuçáo de açôes socioassistenciais e estruturaçáo da

rêde do SUAS. no ámtlito dos estados Distrito Federat e municípios devido à situação de Emergência em

Saúde Púbtica de lmportância Nacional - ESPIN, êm dêcorrência de iníecção humana pelo novo

coronavirus, Covid-19i

Consrdêrando o papel do SUAS no contexto da Emergencia em Saúde Púb|' ca de lmportância

Nacional, de protêçáo da população em situação de vutnerabitidade e risco social e no desenvolvimento
de medidas para prevenir e mitigâr riscos e agrâvos sôciâis decôrrentês da dissêminaÇão da Covid-191

Considerando o disposto na Resotuçáo no 1o9, de 11 de novembro de 2oo9, do consetho
Nacionô[ de Assistência Sociat - CNAS. que institui a T p]fcaçáo Nacionâl dos Sêrvjços Socioassistenciais,

resôtvê:

Art.1o Dispor sobre repêsse de recurso extraordinário do cofinanclamento federal do Sistema

Único de Assistência Sociat - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais

nos estados. Distrito FederaL e municiplos devido à situação de Emergência em Saúde Púbtica de
lmportância Internacionat decorrente do coronavirus, COVID-19,

Parágrafo único. Farão jus ao cofnanciamento de que trata o caput aquetes entês fêderados
que demonstrarem o regular funcionamento dos equlpamentos da potitica de assistência social, em

especiaI do Centro de Referência dâ Asslstência sociat - CRAS e do Centro de Referência Especiatizado da

Assistêncja Social - CREAS, por meio dos sistemas lnformatizêdôs de monitoramento do Ministério da

Cidadania.

Art.2o O recurso extraoÍdinário de que tratâ esta Portaria tem como finatidade aumentar a

capacidôde dê respôsta do SUAS no atendimento ás famitias e aos individuos êm situaÇáo de

vuLnerabitidade e risco social decorrente da COVID-19. garantindol

| - o aumento da capacidade de atêndimênto da rede socioassistenciâL nos estâdôs, Distrito

Federal e municÍpios às famí[ias e individuos em situação de risco e vulnerabiLidade social:

ll - a preservaçáo da oferta rêgutar e essencial dos serviços. prôgramas e beneficios

socioasslstenciâis por meio da reorganizaçáo dâ oferta com vistas ao atendimento das medidas de
prevenção, cauteta e redução do risco dê trânsm ssáo da Covid-19: e

lll - o desenvotvimento de ações vol.tadas a proteção social orientaÇáo e inÍormação da

popuLação em sltuação de vutnerabitidade e risco socia[, com vistâs à prêvençáo da Covid-1g e

disseminação do virus.

Art,3'O repasse de recurso extraordinário se dará diretamente do Fundo Nêciônâ[ de

Assistência Social. - FNAS aos fundos de assisténcia sociat dos estados, municipios e Distrito Federal para

os Blôcos dê Finânc âmento da Proteçáo Sociai Básica e Especial. quê sê bâsêará no valor de referência da

parcela mensâl potencial do seu cofinanciamento federal ordinário do mês de fevereiro dê 2O2o e se

efetuârá em 2 (duas) parcetas, côda uma equivalente a 3 (três) competências mensais do cofinanciamento

ordináriô.

parâgrafg único. O âporte de recursos de que trata o caput sê dará nas contâsjá existentês.

Art.40 Ôs recursôs rêpâssados eos estados. Distrito FederaI e municipios, a titulÔ de

colnanciamento federât extraordinário fcam suieitos às nôrmas tegais e regulamentares que íegem a

execução orÇamentáriô e llnanceira do FNAS, incLusive quantô à dispônlbllidâde ôrÇamentáíia e financerra
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acompânhâmento de sua boa e regular utitização.

Art,5" Os recursos de que tratâ êsta Portarla deverâo onerar ô Programa de Trabatho

O8.244.5O31.21CO - Enfrentâmento da Emergênciê de Saúde PúbLica de Importância lnternacional

Decorrente do Coronavírus - COVID 1.9, na cateqoria econômica custêio.

Art. ô' Os respectivos cônsethos de Assistência SociaI deverão apreciar, acompanhar e fiscaLizar

a implementaçâo das àções. os resuLtados e a pÍestação de contas dos íecuísos íepassâdos na forma
destê Portariâ.

Art.70 A Sêcretâria Especia[ do Desenvolvimento Social., por meio da Secretaria Nacional de
Assistência SociaL. expedirá normãtivas e oriêntâções cômplementares à matéria disciptinada nesta
Potaria.

4ft. 80 Esta Podar a êntra êm vigor na data dê sua publicaçào.

ONYX DORNELLES LORENZONI

Esteconieúdo náosubst tul opubUcado na vereão cedifrcadâ
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