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Art. 2º O auxílio financeiro emergencial de que
trata esta Portaria objetiva fortalecer o
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) e se destina às
Instituições de Longa Permanência para Idosos
públicas ou privadas de caráter assistencial, sem
finalidade lucrativa e cuja atividade se dê de
modo continuado e com número de inscrição
ativo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ)

O que é,
a quem se destina?

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA



Art. 5º As Instituições de Longa Permanência para
Idosos interessadas no recebimento do auxílio
financeiro deverão requerê-lo mediante o
preenchimento do formulário disponibilizado no
sítio eletrônico do Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos.

Clique aqui para abrir o formulário para o
cadastramento de solicitação do auxílio financeiro.

Prazo final: 03 de outubro

=> 30 (trinta) dias a contar da publicação da
Portaria Nº 2.221, de 03 de setembro de 2020.

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

Como solicitar o auxílio?

https://forms.gle/Epbphi7iDW5ymWMA7


(Cont.) Art. 5º

§1º Para fins de recebimento do auxílio financeiro, as instituições de que trata o caput deverão
atender aos seguintes requisitos:

Que requisitos a ILPI deve atender?

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

I - estar inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com situação cadastral ativa;

II - ser Instituição de Longa Permanência para Idosos de caráter assistencial, pública ou privada sem
fins lucrativos;

III - exercer a atividade de modo continuado; e

IV - ser reconhecida por órgão municipal.



Quais os passos para o cadastramento?

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

1

DECLARAÇÃO DE 
NATUREZA JURÍDICA

Escolha uma das opções 
apresentadas no formulário

CADASTRO DA 
INSTITUIÇÃO

Preencha o cadastro, 
utilizando letras maiúsculas.

Observe que alguns campos 
(como CPF; nº de Telefone; 

etc) só aceitam números

INFORMAÇÕES DO 
REPRESENTANTE LEGAL

Preencha as informações do 
representante legal, 

utilizando letras maiúsculas.

Observe que alguns campos 
(como CPF; nº de Telefone; 

etc) só aceitam números

INSERÇÃO DE 
DOCUMENTOS

Os anexos dos documentos 
solicitados devem estar em 

formato de PDF, o 
formulário não reconhece e 

não aceita outro tipo de 
arquivo.

2 3 4



Art. 7º

§ 1º Para fins de habilitação as ILPIs deverão adicionar ao formulário a seguinte documentação mínima
obrigatória:

Quais os documentos necessários?

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

I - CNPJ;
II - Estatuto e Ata de composição da atual diretoria ou Contrato Social;

III - normativo de criação, se ILPI pública;

IV - declaração do número de idosos institucionalizados, com identificação do nome e CPF, se o idoso possuir;

V - declaração do número de funcionários, com identificação do nome, CPF e função;
VI - RG e CPF do representante legal da instituição;
VII - requerimento do auxílio financeiro emergencial, conforme art. 6º desta Portaria; e

VIII - licença de funcionamento expedida pelo órgão da vigilância sanitária municipal ou declaração de funcionamento
expedida por órgão municipal.

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-idosa/Requerimentodoauxliofinanceiroemergencial1.pdf


Art. 9º Para o melhor aproveitamento do
recurso repassado, a instituição beneficiada
deverá utilizá-lo preferencialmente:

I - em ações de prevenção e de controle da
infecção dentro da instituição:

Como utilizar o auxílio?

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

a) compra de equipamentos médico-
hospitalares de livre comercialização;

b) compra de colchões, lençóis, edredons,
cobertores ou mantas, forro para cobertura
de mesas, toalhas de banho e tapetes
antiderrapantes, panelas e utensílios;

c) compra de alimentos para o favorecimento
da melhora da imunidade dos idosos
atendidos; e

d) compra de produtos e materiais para
limpeza e descontaminação dos ambientes.



II - para compra de insumos e de equipamentos
básicos para segurança e higiene dos residentes
e funcionários:

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

a) Equipamentos de Proteção Individual-EPIs
(máscaras descartáveis e de proteção facial
acrílica transparente, luvas descartáveis,
toucas descartáveis, capote/avental
hospitalar);

b) sabonete líquido, e álcool 70% líquido e em
gel; e

c) fraldas geriátricas descartáveis.

III - para compra de medicamentos que, por
prescrição médica, favoreça, o bem-estar dos
idosos institucionalizados.

Parágrafo único. É proibido o emprego do 
recurso repassado para compra de 

medicamentos de uso controlado ou 
contínuo, distribuídos gratuitamente 

pelo Sistema Único de Saúde por meio 
da rede pública ou de farmácias conveniadas.

Como utilizar e 
como não utilizar o auxílio? 



Como utilizar o auxílio?

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

(cont.) Art. 9º Para o melhor aproveitamento do recurso repassado, a instituição beneficiada
deverá utilizá-lo preferencialmente:

IV - para adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos e confirmados com sintomas
leves de Covid-19, por meio da instalação de material leve e de fácil limpeza, sem necessidade de
projetos ou obras de engenharia ou de licença municipal para execução.



Como movimentar e operacionalizar
os recursos?

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

Art. 11. Os pagamentos realizados pelas instituições beneficiadas no uso do auxílio financeiro
emergencial somente poderão ocorrer por meio eletrônico e na modalidade à vista.

Parágrafo único. Não serão admitidas transferências entre contas, uso de cheques, saques em espécie
ou pagamentos parcelados.

Art. 12. A instituição beneficiada será responsável pela compatibilidade de preços entre o valor de
mercado e o valor dos itens de despesa a serem efetivamente adquiridos guardando as evidências e
observando o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 16.

Art. 13. As Instituições de Longa Permanência para Idosos beneficiadas poderão ser requisitadas, a
qualquer tempo, a prestar contas sobre a aplicação e a regular utilização do auxílio financeiro.



Como fazer a comprovação
das despesas?

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

Art. 14. A instituição beneficiada deverá comprovar toda e qualquer movimentação financeira
relativa à utilização do auxílio financeiro emergencial.

§ 1º As Notas Fiscais, Cupons Fiscais e Recibos de Pagamento emitidos para fins de comprovação
de despesa deverão conter o CNPJ do fornecedor/prestador de serviço e da instituição beneficiada,
data de emissão, descrição detalhada dos produtos, materiais ou serviços, com a respectiva
quantidade e valores expressos em reais.

§ 2º Quando da movimentação financeira sem a devida comprovação, o representante legal da
instituição será chamado a explicar e comprovar a despesa.



Prazo de execução e de prestação de 
contas

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

Art. 15. As instituições beneficiadas terão 4 (quatro) meses a contar da data do crédito para executar o
recurso repassado e mais 2 (dois) meses para apresentar a prestação de contas da sua utilização.

Parágrafo único. Ao final do prazo de execução disposto no caput, os recursos não utilizados deverão ser
devolvidos dentro do prazo estabelecido para a prestação de contas.

Art. 16. A qualquer tempo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Organização
da Sociedade Civil poderão requisitar informações e documentos comprobatórios da aplicação do
recurso repassado de que trata essa Portaria, para fins de acompanhamento de sua boa e regular
utilização.

Parágrafo único. A instituição beneficiada deverá manter em seu arquivo pelo prazo de 10 anos os
documentos originais, a contar da apresentação da prestação de contas.

Art. 17. A Organização da Sociedade Civil que firmar parceria com o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, conforme previsto no art. 10, analisará previamente as prestações de contas das
instituições beneficiadas e emitirá relatório sobre a aplicação dos recursos, examinando sua correção,
adequação e efetividade.



Prazo de execução e de prestação de 
contas (cont.)

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

I - a relação das despesas efetivamente realizadas em observância à proposta;

II - a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e

III - cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, conforme descrito no art. 14, §
1º.

Art. 18. A instituição deverá apresentar à Organização da Sociedade Civil, em até dois meses, a partir
do prazo final de execução, Relatório Final, conforme modelo a ser disponibilizado, e evidências
relativas ao cumprimento da meta, anexando, no mínimo:



Prazo de execução e de prestação de 
contas (cont.)

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

Art. 19. A Organização da Sociedade Civil parceira elaborará relatório de prestação de contas para
apreciação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

§ 1º Havendo comprovação do uso efetivo e adequado dos recursos, a Organização da Sociedade
Civil encaminhará o relatório para apreciação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos.

§ 2º Em caso de identificação de inconsistências, Organização da Sociedade Civil notificará a
instituição beneficiada para regularização ou restituição dos valores no prazo de 10 (dez) dias úteis.

§ 3º Não sendo sanadas as irregularidades, nem restituído o valor apontado como indevido, o
relatório, indicando as inconsistências, deverá ser encaminhado ao Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos.

§ 4º O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos analisará de forma conclusiva as
prestações de contas das instituições beneficiadas e as providências para a restituição do erário
nos termos da legislação.



Participação dos conselhos de direito 
da pessoa idosa

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

Art. 21. Dentro de suas competências, caberá aos Conselhos Municipais de Direito da Pessoa Idosa,
e, em sua falta, aos Conselhos Estaduais, apreciar, acompanhar e fiscalizar a implementação das
ações e os resultados da aplicação dos recursos repassados às instituições beneficiadas.
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Obrigada!

Site: https://www.frentenacionalilpi.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/frentenacional.ilpi/

Instagram: https://www.instagram.com/frentenacional.ilpi/
E-mail: frentenacional.ilpi@gmail.com
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A Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs criou esta página e a

apresentação denominada "Sobre o Auxílio Emergencial às

ILPIs" com o objetivo de apoiar na divulgação dos procedimentos

para a prestação do auxílio financeiro emergencial pela União às

ILPIs e dos critérios de rateio estabelecidos nos termos da Lei nº

14.018, de 20 de junho de 2020.

Vale ressaltar, no entanto, que trata-se de um material de auxílio,

que não tem a intenção de cobrir todos os detalhes referentes a

este tema.

Ressaltamos, também, que nossa página e o referido material de

apoio poderão não estar plenamente atualizados com futuras

regulamentações.

Sendo assim, recomendamos que a ILPI sempre consulte as

referências oficiais.

Para mais informações, acesse: 

https://www.frentenacionalilpi.com.br/auxilio-emergencial-ilpi

TODA PESSOA IDOSA INST ITUCIONAL IZADA IMPORTA

https://www.frentenacionalilpi.com.br/auxilio-emergencial-ilpi

