
Orientações técnicas quanto ao Decreto Estadual nº 
9.830, de 18 de março de 2021.



Do que se trata o Decreto nº 
9.830/21?

• Altera o Decreto nº 8.916/2017, que dispõe
sobre o cofinanciamento estadual do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS

• Possibilita a transposição e reprogramação dos
recursos da parcela do cofinanciamento estadual
existentes nas contas dos Fundos de Assistência
Social dos municípios, para as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus, COVID-19, no âmbito do SUAS.



Mas o que é essa transposição 
de recursos da assistência social?

• Basicamente, a transposição e
reprogramação dos saldos financeiros
consiste no remanejamento do dinheiro
público entre blocos de financiamento
do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), independente da vinculação
inicial do repasse estadual.



Afinal, qual é o objetivo?

• O objetivo é que tais recursos sejam direcionados
pela assistência social ao atendimento de pessoas
vulneráveis, tendo em vista as complicações sociais
trazidas pela pandemia do Covid-19. Assim, os
saldos poderão ser usados em ações para o
atendimento a crianças e adolescentes, idosos,
pessoas portadoras de deficiência, mulheres vítimas
de violência, população indígena e quilombola, além
da população vivendo em qualquer condição de
extrema vulnerabilidade, em decorrência do estado
de calamidade pública.



Como se dará esse 
Repasse de Saldos 
Remanescentes?

• Se dará diretamente do Fundo
Estadual de Assistência Social -
FEAS aos Fundos Municipais de
Assistência Social - FMAS, em
condições específicas, em
decorrência da pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19) e o valor
referente aos doze meses é
repassado em uma única parcela.



Como proceder com essas transposições 
e reprogramações?

• Para a adequada contabilização e
controles desses recursos o
TCMGO recomenda aos
Municípios a seguirem os
seguintes passos:



1) Apuração dos saldos

• Realizar um levantamento dos saldos
remanescentes dos recursos do
cofinanciamento do Estado de Goiás;

• Caso haja saldos, então, os municípios
devem ponderar sobre como esses
recursos serão melhor utilizados pela
assistência social para lidar com os
efeitos da pandemia, momento no qual
recomenda-se a elaboração de um
plano de gastos.



2) Verificação do recurso 
no orçamento municipal

• Os gestores devem,
inicialmente, verificar se há
na Lei Orçamentária Anual –
LOA a ação (conjunto de
despesas) que deseja
executar e os elementos de
despesa correspondentes
aos gastos relativos à
aquisição de material de
consumo e investimento no
combate à pandemia;



Caso não haja a ação 
contemplada na LOA

O município precisa submeter
à Câmara um projeto de lei de
crédito especial, propondo
acrescentar na LOA a ação e
suas respectivas dotações;

Caso haja a ação na 
LOA

MAS as dotações 
orçamentárias não 
sejam suficientes

O município deverá realizar a alteração por
meio da modalidade crédito suplementar,
realizando a suplementação/anulação
total/parcial de dotações se tiver limite
pré-aprovado na LOA



• Caso seja preciso utilizar os
recursos em despesas urgentes e
que não tenham sido previstas

o gestor poderá se valer da
modalidade de crédito
extraordinário, para a qual não é
necessária a autorização do
Legislativo, mas deve ser dado
ciência à Câmara.



3) Elaboração de um plano de 
ação 

• O Município deve elaborar um plano de
ação e aplicação dos recursos e submetê-
lo ao conselho municipal de assistência
social.

Plano de Ação e Aplicação dos Recursos 
Emergenciais 2021



O que deve conter neste plano de ação?
• O Plano de Ação e Aplicação dos Recursos Emergenciais 2021 deve

contemplar o remanejamento dos valores que serão transpostos em
cada bloco, para deliberação do CMAS;

• Deve constar as ações e valores de como serão aplicados os saldos
reprogramados, deliberados pelo Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS).

A utilização do recurso só
poderá ser executada após a
ciência e aprovação deste
plano pelo CMAS.



4) Utilização dos recursos
• Com a ação e as dotações na LOA e após

parecer favorável do CMAS o município
deverá aplicar o saldo reprogramado dentro
de cada nível de proteção em que foi
repassado e vincular aos serviços.

• O gestor deve adquirir o bem ou serviço com
as finalidades previstas na LOA, na Tipificação
e nas normativas da Assistência Social.
Justificar que as despesas realizadas possuem
relação com o objeto da transferência de
recursos do FNAS e que são compatíveis com
as ações socioassistenciais



Com o que devo utilizar 
esse recurso?

• Em caráter sugestivo, sem a pretensão de exaurir as
possibilidades de gastos, de acordo com a Lei a
14.029/20 e a Portaria Conjunta nº 01/20, destacamos
uma lista de itens de possíveis serviços e aquisições
para atuação da equipe socioassistencial no combate à
COVID-19:

a) Itens de alimentação para preparação de refeições
ou lanches para os Serviços de Acolhimento e o
Especializado para Pessoas em Situação de Rua;

b) Disponibilização de água potável em todas as praças
e logradouros públicos e viabilização de imediato
acesso aos banheiros públicos já existentes;

c) Materiais, equipamentos e produtos para a
conservação e adaptação de abrigos provisórios:
tendas, mobiliários (cama, colchão, armário,
equipamento para cozinha, lavadoras de roupas),
utensílios para cozinha;

d) Materiais de consumo, expediente e limpeza:
desinfetantes em geral, álcool de limpeza (líquido,
com concentração entre 70% e 80%), álcool em gel
(70%), limpadores multiuso com cloro, toalhas de
papel, copos descartáveis, entre outros, para
utilização nos equipamentos públicos;



e) Ampliação dos espaços de acolhimento
temporário, com as adaptações necessárias
para garantir a vida, a saúde, a integridade e a
dignidade dos acolhidos; (fonte)

f) Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI): máscaras cirúrgicas, máscara
de proteção respiratória, luvas, protetor ocular,
capote/avental para trabalhadores do SUAS;

g) Elaboração, desenvolvimento e publicação de
material que informe à rede socioassistencial;
aos profissionais e aos usuários do SUAS sobre
as estratégias e procedimentos que serão
adotados para assegurar as ofertas
socioassistenciais essenciais;

h) Aquisição/aluguel de veículos e aquisição de
combustíveis e lubrificantes para veículos
utilizados na oferta de serviços
socioassistenciais, e

i) Atendimento psicossocial.



Registro desses recursos 

• Os gestores devem fazer o processo de
compra e contratações seguindo as etapas
da despesa (empenho/liquidação) para só
então finalizar a execução financeira com o
pagamento alinhado à fonte de recursos
específica.

• É importante lembrar que deve-se seguir o
rito das aquisições de bens e serviços
públicos:

Licitação ou justificativa para 
dispensá-la ou inexigibilidade;

Etapas das Despesas
públicas



Execução das Despesas

• A execução da despesa orçamentária pública transcorre em três 
estágios, conforme previsto na Lei nº 4.320/1964:

EMPENHO PAGAMENTOLIQUIDAÇÃO

É o ato emanado de
autoridade competente que
cria para o Estado obrigação
de pagamento pendente ou
não de implemento de
condição. Consiste na reserva
de dotação orçamentária para
um fim específico.

Consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor, tendo por base
os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito;
tem como objetivos: apurar a origem e
o objeto do que se deve pagar; a
importância exata a pagar; e a quem se
deve pagar para extinguir a obrigação.

Entrega de numerário 
(dinheiro) ao credor. Só 
pode ser efetuado após a 
regular liquidação da 
despesa.



Registro da Despesa

• As despesas públicas são  
classificadas pela Natureza 
e pela Fonte de Recursos



Classificação por natureza da Despesa

A classificação por natureza da despesa é composta por: 

• Categoria Econômica; 

• Grupo de Natureza da Despesa; 

• Modalidade de aplicação, e  

• Elemento de Despesa.

Orientamos a utilização da Tabela de Despesa, 
disponível  em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2017/06/despesas_2021.pdf

FIQUEM ATENTOS ÀS SEGUINTES MODALIDADES: 

40 - Transferências a Municípios; 

41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo, e

50 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/06/despesas_2021.pdf


Classificação por fontes de recursos
O código de fonte/destinação de recurso identifica a
origem dos recursos que estão sendo utilizados.
Orientamos a utilização da codificação de fonte/destinação
de recursos prevista na tabela do TCMGO, disponível em:
https://www.tcmgo.tc.br/site/wpcontent/uploads/2017/06
/fontes_2021.pdf

Para a correta vinculação dos recursos recomenda-se a
utilização da seguinte codificação:
i. Especificação da fonte/destinação: 32  Transferência

de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social; e
ii. Detalhamento da fonte/destinação: 081  Ações para

o enfrentamento do Coronavírus – COVID-19;
iii. Fonte/Destinação de recursos 32.081.

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/06/fontes_2021.pdf


Execução Orçamentária
• Para registro das receitas e despesas em questão, aconselha-se o 

seguinte:

EMPENHO PAGAMENTOLIQUIDAÇÃO

Emissão do empenho
utilizando a codificação de
fonte/destinação de recursos
32.081.

Liquidação da despesa quando ela
se encontrar concretizada,
garantindo ao fornecedor que ele
tem direito ao recebimento do
valor.

Pagamento da despesa, após 
a liquidação, utilizando o 
dinheiro “marcado” com a 
codificação de 
fonte/destinação 32.081.

RECEITA

Os valores recebidos do Fundo Estadual devem ser
registrados como receita orçamentária, utilizando o código
de fonte de recursos 32.081. Isso “marca” o dinheiro como
sendo destinado a ações de assistência social para o
enfretamento da COVID-19



5) Prestação de Contas 

• Apesar do quadro de calamidade, será
exigida prestação de contas de todas as
despesas.

• O município tem o dever de guardar toda
a documentação comprobatória dos
gastos realizados.

• Em relação à prestação de contas, esta
seguirá os moldes relacionados à
execução do recurso ordinário, ou seja,
após a execução das despesas são
encaminhados os processos de
pagamento aos tribunais de contas a que
estão jurisdicionados (vinculados).



6) Boa práticas

• A aplicação desses recursos deverá ter acompanhamento da
equipe da Secretaria de Assistência Social. É vedada a
utilização dos recursos para promoção política. Caso haja
dificuldade em identificar este cenário, sugere-se solicitar o
acompanhamento do Ministério Público nas ações.

• Recomendamos as boas práticas administrativas que
demandam cotação de preços, Plano de Ação e Aplicação de
Recursos, comprovação de atendimento exclusivamente às
famílias e indivíduos em vulnerabilidade, além de controle,
registros e guarda documental de todas as aquisições.

• Orientamos aos gestores municipais que, em comum acordo
com os gestores dos Fundos de Assistência Social, definam a
melhor forma de utilizar os recursos financeiros disponíveis
nas contas, no combate à pandemia.



Dúvidas, entre em contato pelos
telefones (WhatsApp):

3216-6290 – Sup. Gestão Técnica

3216-6258 – Sec. Contas Mensais
de Gestão

Juntos no Combate ao COVID 19!

TCMGO


