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AMM ALERTA  
Procedimentos para a prestação do auxílio financeiro emergencial 

pela União às instituições de longa permanência e define os 

critérios de rateio 

 

 

PORTARIA Nº 2.377, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020  

“Altera a Portaria nº 2.221, de 3 de setembro de 2020, que dispõe 

sobre os procedimentos para a prestação do auxílio financeiro 

emergencial pela União às instituições de longa permanência e 

define os critérios de rateio, nos termos da Lei nº 14.018, de 20 

de junho de 2020.” 

 

ASSUNTO: Procedimentos para a prestação do auxílio 
financeiro emergencial pela União às instituições de 

longa permanência e define os critérios de rateio. 

 

 

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS, por intermédio da Portaria nº 2.377/2020, Altera a Portaria 

nº 2.221/20201, a qual dispõe sobre os procedimentos para a prestação 

do auxílio financeiro emergencial pela União às Instituições de Longa 

Permanência para Idosos-ILPI2 e define os critérios de rateio. 

A Portaria nº 2.221/2020, faz referência à Lei 14.018/20203, que 

dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no exercício de 

2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). Nesta 

Lei, o prazo final para manifestação de interesse por parte das 

instituições, termina dia 03 de outubro de 2020. 

                                                             
1 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.221-de-3-de-setembro-de-2020-275911455 
2 Para a Anvisa, ILPIs são instituições governamentais ou não-governamentais, de caráter residencial, destinadas a 
domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de 
liberdade, dignidade e cidadania. 
Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982010000100014 
3 https://legis.senado.leg.br/norma/32297647/publicacao/32300156 
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A AMM alerta para ficar atento quanto ao prazo e que é importante 

a equipe da prefeitura relacionar os asilos existentes no Município e 

comunica-los quanto ao prazo para apresentar o interesse de receber o 

auxílio proposto.  

Devido a importância da medida replicamos, na íntegra, o 

enunciado publicado no site4 da forma que segue:   

Auxílio Emergencial às ILPIs - Lei 14.018/20 

 

Está aberto o Cadastramento Nacional ao Auxílio Emergencial às 

ILPIs - Lei 14.018/20 

  

A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa informa que entre os dias 04/09/2020 e 03/10/2020 

(prazo de 30 trinta dias) estará recebendo o requerimento ao 

Auxílio Financeiro Emergencial que trata a Lei nº 14.018 de 29 

de junho de 2020 por meio do formulário “auxílio financeiro 

emergencial”. 

O Auxílio Emergencial às ILPIs - Lei 14.018/20 destina-se 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). 

Os recursos estarão à disposição das Instituições de Longa 

Permanência para Idosos, públicas ou privadas, de caráter 

assistencial, sem finalidade lucrativa. Para tanto será necessário 

preencher formulário disponível no site do ministério conforme 

orientações abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-idosa/auxilio-emergencial-as-ilpis-lei-14-018-20 
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Orientações sobre o Cadastramento Nacional ao Auxílio 

Emergencial às ILPIs - Lei 14.018/20  

Para preencher o formulário on-line será necessário inserir as 

seguintes informações: 

Informações cadastrais da ILPI 

Informações do representante legal da ILPI 

CNPJ; (arquivo em PDF) 

Estatuto e Ata de composição da atual diretoria ou Contrato 

Social; (arquivo em PDF) 

Normativo de criação, se ILPI pública; (arquivo em PDF) 

Declaração do número de idosos institucionalizados. 

(Consolidado - lista em PDF contendo nome, sexo, data de 

nascimento e se possível o nº do RG e CPF) 

Declaração do número de funcionários. (Consolidado – lista em 

PDF contendo nome, CPF e função) 

RG e CPF do representante legal da instituição;(Cópia do RG e 

CPF digitalizado em arquivo único no formato PDF) 

Requerimento do auxílio financeiro emergencial, (arquivo em 

PDF – modelo abaixo) 

Licença de funcionamento expedida pelo órgão da vigilância 

sanitária municipal; ou declaração de funcionamento expedida 

por órgão municipal; ou declaração de funcionamento expedida 

por Conselhos Estaduais e Municipais de Direito da Pessoa 

Idosa; ou declaração de funcionamento expedida por Conselhos 

Estaduais e Municipais de Assistência Social. 

Dúvidas podem ser enviadas 

para: auxilioemergencial_ilpi@mdh.gov.br 

 Com a Portaria nº 2.377/2020, em apreço, altera-se o dispositivo 

da Portaria anterior, nº 2.221/2020, acrescentando 

ao seu Art.7°, inciso VIII, autorização também aos 

Conselhos Estaduais e Municipais de Direito da 
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Pessoa Idosa e ao da Assistência Social a emitir declaração de 

funcionamento às ILPIs.  

Importante destacar que a própria lei nº 14.018/2020, art.1º, § 

4º assegura que “O recebimento do auxílio financeiro emergencial 

instituído por esta Lei independe da eventual existência de débitos ou 

da situação de adimplência das ILPIs em relação a tributos e 

contribuições, bem como não requer a Certificação de Entidades 

Beneficentes de Assistência Social (Cebas)”, mas é indispensável o nº 

do CNPJ. 

 

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020. 

 

                                                     
 

 

        Neurilan Fraga  

                              Presidente                                                  
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