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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 21 de fevereiro de 2020
Veiculação: 21 de fevereiro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1783

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHOS

DECRETO Nº 7744/2020
DECRETOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear a senhora Maria Carolina Kneip Botelho, inscrita no CPF/MF nº 117.035.599-40, para exercer o cargo em Comis-
são Assessor A2, junto a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, a partir de 10 de fevereiro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 10 de fevereiro de 2020.
 
Guarapuava, 10 de fevereiro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 001/2020

Súmula: Aprova a revogação das resoluções do  Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS nº 20/2015, 27/2015, 14/2017 
e 03/2018 que dispõem sobre planejamento para execução dos recursos  remanescentes dos referidos exercícios  do Fundo 
Nacional de Assistência Social/FNAS, alocados no  Fundo Municipal de Assistência Social para cofinanciar serviços programas, 
projetos e benefícios, da rede socioassistencial pública e privada que executam serviços com recursos vinculados aos blocos de 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541, de 
22/12/95,  considerando as deliberações da plenária ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020. (Ata nº 001/2020);
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social;

CONSIDERANDO a  Lei nº 12.435, de 6 de  julho de 2011 que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
a organização da Assistência Social;
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, 
do CNAS;
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela Resolução nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, do CNAS;

CONSIDERANDO a Resolução 027/2011 do CNAS a qual caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direi-
tos no âmbito da Assistência Social, publicado no D.O.U. de  20 de setembro de 2011;

CONSIDERANDO a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012 que aprova a NOB SUAS 2012;
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 – que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 2014 CNAS, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades 
e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conse-
lhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 21, de 24 de novembro de  2016 a qual  estabelece requisitos para celebração de 
parcerias, conforme a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da Assistência Social e as entidades ou orga-
nizações de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

CONSIDERANDO a Lei 25.041/2016 que Institui a Política Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  e o Sistema Único 
de Assistência Social de Guarapuava.
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CONSIDERANDO a Resolução 016 de 2014 do CMAS que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de As-
sistência Social das entidades e organizações de Assistência Social, bem como, dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais não governamentais.
CONSIDERANDO a Lei n.º 13.019/2014 – Lei que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 
organizações da sociedade civil, e ainda as regulamentações do município e as normativas do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5863/2017  que Regulamenta as parcerias entre as administração pública e a socie-
dade civil que trata a Lei Federal nº. 13.019 de 31/07/2014.
CONSIDERANDO a Portaria nº113, de 10 de dezembro de 2015, que regulamenta o cofinanciamento  federal do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências.

CONSIDERANDO  que a proposta orçamentária em nível nacional, estadual e municipal, se mostra insuficiente para  manuten-
ção do SUAS.

CONSIDERANDO  o corte no orçamento do FNAS proposto para 2019/2020, que impacta profundamente na execução dos be-
nefícios, serviços e programas do SUAS.

CONSIDERANDO a resolução CNAS nº 20, de 13 de setembro de 2018, que solicita recomposição da dotação orçamentária de 
2018 prevista na resolução nº 16 de 11 de julho de 2018 e aumento da proposta orçamentária de 2019 para a Assistência Social;

CONSIDERANDO a resolução CNAS nº 17, de 14 de maio de 2019, que aprova parâmetros da Proposta Orçamentária para a 
Assistência Social, relativa ao orçamento de 2020.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a revogação das resoluções do  Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS nº 20/2015, 27/2015, 14/2017 
e 03/2018 que dispõem sobre planejamento para execução dos recursos  remanescentes dos referidos exercícios  do Fundo 
Nacional de Assistência Social/FNAS, alocados no  Fundo Municipal de Assistência Social para cofinanciar serviços, programas, 
projetos e benefícios, da rede socioassistencial pública e privada que executam serviços com recursos vinculados aos blocos de 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. As mesmas foram atendidas de forma parcial 
no período de 2015 à 2019. 

Art. 2º Conforme  a portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015, justificar a revogação pelos seguintes motivos:
I -  Ao fato de que o Município, no período supracitado, teve os recursos bloqueados, com interrupção temporária de repasses 
dos recursos. 
II - Aos saldos financeiros identificados nas contas bancárias  nos blocos de financiamento reprogramados de exercícios anterio-
res  não terem sido executados em decorrência da morosidade dos processos licitatórios, e  falta de atas vigentes dos produtos 
solicitados;
 III - A redução do orçamento para a Assistência Social em nível federal, conforme Resoluções do CNAS 020/2018 e 17/2019 
concretizado nos recursos parciais recebidos (parte dos blocos de financiamento estão recebendo poucas parcelas anuais), com 
informações dos setores responsáveis de que não haverá liberação das parcelas retroativas.
IV - A gestão do FMAS não terá orçamento federal para cumprir com as referidas resoluções do CMAS, considerando a necessi-
dade de manutenção da rede socioassistencial existente em 2019/2020 e os saldos em todos os blocos de financiamento.

Art.3º Essa Resolução entrará  em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava,  18 de fevereiro  de 2020.

Cristiane Soerensen 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-  CMAS

RESOLUÇÃO Nº 002/2020

Súmula: Aprovar a prorrogação de prazo da resolução 006/2019 que dispõe sobre planejamento para execução dos recursos re-
manescentes do exercício 2019 e/ou do  recebido no exercício de 2020 do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS, alocados 
no  Fundo Municipal de Assistência Social para cofinanciar serviços, programas, projetos e benefícios, da rede socioassisten-
cial pública e privada que executam serviços com recursos vinculados aos blocos de Proteção Social Básica e Proteção Social 
Especial de Média e Alta Complexidade,  atendendo a solicitação  do setor administrativo/financeiro da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social que solicita através de instrumento o levantamento de demandas de materiais de custeio 
para as  entidades da rede socioassistencial privada devidamente inscritas no CMAS, acessarem recursos (licitados em vigência 
e/ou em procedimentos licitatórios ainda a se concretizarem pela secretaria)  vinculados e recebidos pelo município  do FNAS 
nos  diversos  níveis de proteção.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541, de 
22/12/95, considerando a deliberação da plenária ordinária realizada em 18/02/2020. (Ata nº 001/2020); 
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CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social.

CONSIDERANDO a  Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
a organização da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS aprovada pela Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 2004, 
do CNAS;
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, do CNAS.

CONSIDERANDO a Resolução 027/2011 do CNAS a qual caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direi-
tos no âmbito da Assistência Social, publicado no D.O.U de 20 de setembro de 2011.

CONSIDERANDO a resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012 que aprova a NOB SUAS 2012.
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 – que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência.
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 2014 CNAS, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades 
e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conse-
lhos de Assistência Cocial dos Municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 21, de 24 de novembro de 2016 a qual  estabelece requisitos para celebração de parce-
rias, conforme a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da Assistência Social e as entidades ou organizações 
de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

 CONSIDERANDO a Lei 25.041/2016 que Institui a Política Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  e o Sistema 
Único de Assistência Social de Guarapuava.

CONSIDERANDO a Resolução nº 016 de 2014 do CMAS que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social das entidades e organizações de Assistência Social, bem como, dos serviços, programas, projetos e benefí-
cios socioassistenciais não governamentais.
CONSIDERANDO a Lei n.º 13.019/2014 – Lei que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 
organizações da sociedade civil, e ainda as regulamentações do município e as normativas do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº.5863/2017  que Regulamenta as parcerias entre as administração pública e a socie-
dade civil que trata a Lei Federal nº. 13.019 de 31/07/2014.
CONSIDERANDO a Portaria nº113, de 10 de dezembro de 2015, que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências.

CONSIDERANDO  que a proposta orçamentária em nível nacional, estadual e municipal, se mostra insuficiente para  manuten-
ção do SUAS.

CONSIDERANDO  o corte no orçamento do FNAS proposto para 2019/2020, que impacta profundamente na execução dos be-
nefícios, serviços e programas do SUAS.

CONSIDERANDO a resolução CNAS nº 20, de 13 de setembro de 2018, que solicita recomposição da dotação orçamentária de 
2018 prevista na resolução nº 16 de 11 de julho de 2018 e aumento da proposta orçamentária de 2019 para a Assistência Social;

CONSIDERANDO a resolução CNAS nº 17, de 14 de maio de 2019, que aprova parâmetros da Proposta Orçamentária para a 
Assistência Social, relativa ao orçamento de 2020.

RESOLVE

Art. 1º -  Aprovar a prorrogação de prazo da resolução 006/2019, para utilização dos recursos vinculados/FNAS, recursos  re-
manescentes de exercícios anteriores e/ou do recebido no exercício do ano de 2020 dentro dos blocos e serviço afins, na con-
tinuidade do cofinanciamento dos serviços ofertados pela rede socioassistencial privada devidamente reordenada, inscritas no 
Conselho  Municipal de Assistência Social - CMAS e no Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social - CNEAS,
Art. 2º - Para atender o disposto no art.1º será realizado Acordo de Cooperação, onde a Secretaria  Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social - SEMADS fará a licitação ou aproveitará a vigência de ATAS já disponíveis e repassará materiais de 
custeio, atendendo o levantamento das demandas apresentadas pelas entidades em 2019, através do preenchimento de formu-
lário padrão fornecido pelo setor administrativo da SEMADS. 
Art. 2º - Considerar para atendimento das demandas apresentadas, nos níveis de proteção: social, atendimento e assessora-
mento, proteção especial de média ou alta complexidade:
I -  Realização de serviço de mais de um nível de proteção;
II - Metas quantitativas e qualitativas;
III - Comprovação dos atendimentos através do repasse mensal de informações para o cadastro dos usuários no SISC/equipe 
de SCFV;
III - Comprovação mensal da participação dos usuários nos serviços através da síntese da participação no Mês e/ou outro instru-
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mento comprobatório definido pela Entidade juntamente com a Coordenação dos Níveis de Proteção Social Básica/Especial de 
Média e Alta Complexidade da SEMADS.  
Art. 3º - Esta Resolução entrará em  vigor na data da sua publicação. 

Guarapuava,  18 de fevereiro  de 2020.

Cristiane Soerensen
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

RESOLUÇÃO Nº 003/2020
Súmula: Pactua os critérios de partilha de recursos do cofinanciamento municipal alocados no Fundo Municipal de Assistência/
FMAS para as Entidades que compõem a Rede Socioassistencial dentro da base legal e dos parâmetros do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e Cadastro Nacional de Entidades 
de Assistência Social - CNEAS, para cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios e demais atividades pre-
vistas em Resoluções específicas.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária ordinária  realizada em 18 de fevereiro de 2020. (Ata nº001/2020).

CONSIDERANDO a lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social.
CONSIDERANDO a lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
a organização da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS aprovada pela Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 2004, 
do CNAS;
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, do CNAS.
CONSIDERANDO a Resolução 027/2011 do CNAS a qual caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direi-
tos no âmbito da Assistência Social, publicado no D.O.U de 20 de setembro de 2011.
CONSIDERANDO a Resolução nº 33, de 28 de novembro de 2011, do CNAS, que define a Promoção da Integração ao Mercado 
de Trabalho no campo da Assistência Social e estabelece seus requisitos.
CONSIDERANDO a Resolução nº 34, de 28 de novembro de 2011, do CNAS, que define a Habilitação e Reabilitação da Pessoa 
com Deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da Assistência Social e estabelece seus requisitos.
CONSIDERANDO a resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012 que aprova a NOB SUAS 2012;
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de agosto de 2012 – que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 2014 CNAS, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades 
e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conse-
lhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO a Lei 25.041/2016 que Institui a Política Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e o Sistema Único 
de Assistência Social de Guarapuava;
CONSIDERANDO a Resolução nº 016 de 2014 do CMAS que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social das entidades e organizações de Assistência Social, bem como, dos serviços, programas, projetos e benefí-
cios socioassistenciais não governamentais;
CONSIDERANDO a Lei n. º 13.019/2014 –que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e or-
ganizações da sociedade civil, e ainda as regulamentações do município e as normativas do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná;
CONSIDERANDO a Resolução nº21, de 2016 do CNAS, a qual estabelece requisitos para celebração de parcerias, conforme a 
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da Assistência Social e as entidades ou organizações de Assistência 
Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº.5863/2017, que regulamenta as parcerias entre as administrações públicas e a socie-
dade civil que trata a Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014;
CONSIDERANDO a necessidade de transparência e ampla divulgação do processo de seleção das entidades e organizações de 
Assistência Social para o cofinanciamento de serviços socioassistenciais no âmbito e na base legal do SUAS e que o processo 
de captação e distribuição de recurso seja igualitário e que promovam a equidade, o diálogo interinstitucional e a efetividade do 
Sistema Único de Assistência Social no Município;

RESOLVE

Art. 1° - Pactuar as diretrizes gerais e os critérios de partilha, para o acesso aos recursos do cofinanciamento alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS consignados exclusivamente para oferta de serviços de Assistência Social regulamenta-
dos pelo SUAS, para cofinanciar de forma continuada - os Serviços, Programas, Projetos e Benefícios prestados pelas entidades 
da rede socioassistencial privada:
I. Poderão receber cofinanciamento as entidades de atendimento que prestam Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e/ou de assessoramento (Resolução FNAS 
027/2011) em conformidade com as bases legais do SUAS e devidamente inscritas junto ao CMAS e CNEAS.
II. Poderão receber cofinanciamento os Serviços, Programas e Projetos desenvolvidos por entidades inscritas no CMAS na qua-
lidade de entidades de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos.
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III. O cofinanciamento é vinculado à execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social conforme 
competência dos municípios definida no artigo 15, inciso VI, da LOAS. Desta forma propõe-se que os critérios para o cofinancia-
mento estejam baseados especificamente no âmbito dos serviços, programas e projetos de Assistência Social. Sendo conside-
rada como Entidade de Assistência Social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de forma gratuita, continuada 
e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, ainda as que prestam serviços ou ações socioassistenciais, sem qualquer exigência de contraprestação dos usuários, com 
o objetivo de habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no enfren-
tamento dos limites existentes para as Pessoas com Deficiência, com ações preponderante na Assistência Social e articulada ou 
não com ações educacionais ou de saúde; as que realizam serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus 
acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condições de autosustento, durante o tratamento de doenças graves fora da 
localidade de residência, observada a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; desde que observado o disposto no caput e no 
exceto a exigência de gratuidade, as entidades referidas no art. 35 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, com a condição 
de que eventual cobrança de participação do idoso no custeio da entidade se dê nos termos e limites do § 2o do art. 35 da Lei no 
10.741, de 1o de outubro de 2003.  
IV. O cofinanciamento tem por objetivo apoiar e aprimorar a execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da As-
sistência Social e atividades previstas em Resoluções específicas. Portanto, a execução financeira das subvenções sociais, no 
que se refere às despesas diversas para manutenção dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social, 
priorizando os serviços ofertados de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços e com equipes compostas conforme a NOB 
RH 2006. 
V. O SUAS é um sistema descentralizado e participativo e possui um modelo próprio de partilha e pactuação dos recursos alo-
cados no FMAS. A NOB-SUAS 2012 estabelece critérios de partilha de recursos: Implantação e oferta qualificada de serviços 
socioassistenciais nacionalmente tipificados; Implantação e oferta qualificada de serviços em territórios de vulnerabilidade e risco 
social, equalização e universalização da cobertura dos serviços socioassistenciais. Os critérios específicos de cada ente federa-
do serão pactuados e deliberados de forma gradativa, de acordo com os indicativos definidos na LOAS.  A operacionalização do 
artigo 18, inciso IX, da LOAS, que prevê a utilização de indicadores para partilha mais eqüitativa de recursos no âmbito da política 
de Assistência Social, traz o desafio de na efetivação da lei do SUAS no município, relacionar informações sociais, econômicas, 
demográficas e cadastrais com as escalas territoriais e as diversidades regionais presentes no desenho federativo do país. Traz, 
ainda, o desafio de estabelecer, com base nesses indicadores, partilha e distribuição de recursos fundamentada em metodologia 
objetiva e critérios públicos e universais que sejam, ao mesmo tempo, transparentes e compreensíveis por todas as instâncias 
que operam a política de Assistência Social, em especial, aquelas incumbidas do controle social. 
VI - A partilha do recurso seguirá além dos critérios acima mencionados e os requisitos regulamentados na Resolução 21/2016 
do CNAS sendo: art. 2º Para a celebração de parcerias entre o órgão gestor da assistência social e a entidade ou organização 
de assistência social, esta deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos:
 I – ser constituída em conformidade com o disposto no art. 3° da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
 II – estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, na forma do art. 9° da Lei nº 8.742, de 1993; 
 III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, de que trata o inciso XI do art.19 da 
Lei nº 8.742, de 1993, na forma estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA. 
§1º A aferição dos requisitos constantes nos incisos do caput somente deverá ser observada no momento da formalização da 
parceria, podendo a entidade ou organização de Assistência Social participar do processo de seleção. 
VII - Na partilha dos recursos o CMAS pactuou os seguintes critérios:
a) Entidades que desenvolvem serviços com atividades/ Serviços de Proteção Social Básica qualificados para a população de 
forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, e que fazem cober-
tura nos diversos territórios, inclusive aonde o poder público com seus equipamentos não conseguem atender toda demanda. 
Assim sendo as entidades da rede socioassistencial privada que atendem uma meta quantitativa expressiva, poderão apresentar 
planos de trabalho equivalentes a 6,82%, ou seja, até R$ 29.428,00 (Vinte e nove  mil, quatrocentos e vinte e oito reais) do valor 
disponível  na dotação orçamentária de recursos próprios do município, alocados no FMAS; Obs: O Centro de Integração Em-
presa – Escola do Paraná – manifestou de forma oficial, não ter interesse em parceria financeira via Termo de Fomento definidas 
nos critérios de partilha para seus programas inscritos no CMAS.                        
b) Entidades que desenvolvem serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade nos diversos territórios e/ou no 
atendimento a Pessoas com Deficiências nas diversas especificidades com o objetivo de habilitação e reabilitação da Pessoa 
com Deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes, onde a oferta do 
serviço no município está sendo realizada apenas por organização da sociedade civil, poderão apresentar planos de trabalho 
equivalentes a 7,62%, ou seja, até R$ 32.851,00 (trinta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e um reais) do valor disponível na do-
tação orçamentária de recursos próprios do município,  alocados no FMAS.  
c) Entidades que desenvolvem serviços de Proteção Social Básica e também Especial de Média Complexidade ou Assessora-
mento nos diversos territórios poderão apresentar planos de trabalho equivalentes a 7,91%, ou seja, até R$ 34.129,00 (trinta e 
quatro mil, cento e vinte e nove reais) do valor disponível na dotação orçamentária de recursos próprios do município, alocados 
no FMAS. 
d) Entidades que desenvolvem serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade e/ou atuam na casa de passagem, no 
acolhimento institucional de longa permanência a Pessoas Idosas, Crianças e Adolescentes em situação de risco nas diversas 
modalidades, as que realizam serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus acompanhantes, que estejam 
em trânsito e sem condições de auto sustento, durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de residência, pode-
rão apresentar planos de trabalhos equivalentes a 8,90%, ou seja, até R$ 38.397,00 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e sete 
reais) do valor disponível na dotação orçamentária de recursos próprios do município, alocados no FMAS. Obs: Será considerado 
a excepcionalidade da entidade que oferta o Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem para adultos e famílias, 
o repasse será atendido juntamente com a Resolução que suplementou recursos e estabeleceu os critérios de parceria do mu-
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nicípio, devido a oferta do referido Serviço ser de responsabilidade do poder público, e cujo repasse financeiro de maior valor foi 
acordado em reunião conjunta com Ministério Público.
VIII. Publique-se em anexo a relação das entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e Cadastro Nacional 
das Entidades de Assistência Social-- CNEAS, dentro do nível de proteções.

Art. 2° - Os critérios de partilha serão a base  para a Gestão Municipal da Politica Municipal de Assistência Social de Guarapuava, 
justificar os Termos de Parcerias firmados com a Rede Socioassistencial Privada, através  da utilização dos recursos da dotação 
orçamentária municipal do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, considerando a relevância dos serviços ofertados pela 
Rede Socioassistencial Privada que atuam dentro da base legal, dos parâmetros do Sistema Único de Assistência Social/SUAS 
e fazem muitas vezes a cobertura na oferta dos serviços continuados nos diversos territórios do município onde os equipamentos 
públicos municipais não conseguem atender todas as demandas.  Considerando também o processo histórico já estabelecido 
entre poder público e organizações da sociedade civil na celebração de parcerias  via elemento contábil - subvenção social, ao 
longo da história na implementação da política pública de Assistência Social no Município de Guarapuava.

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

Guarapuava, 18  de fevereiro  de 2020.

Cristiane Soerensen
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

ANEXO II
RELAÇÃO DAS ENTIDADES INSCRITAS

NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1. Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios - AB-
SER

Serviço  de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a pre-
venção de ocorrência de risco pessoal e social de crianças, 
adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social

2. Instituto de Ação Social João Paulo II  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a pre-
venção de ocorrência de risco pessoal e social de crianças, 
adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social

3. Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio às Pessoas 
com Alzheimer  - AEPAPA

 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 
com  Deficiência e Idosas

4.  Associação dos Deficientes Físicos de Guarapuava - ADFG Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 
com  Deficiência e Idosas.

5. Instituto de Ação Social  Renascer  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
6. Instituto Assistencial Dom Bosco Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE OU ASSESSORAMENTO

7. Caritas Socialis 1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a 
prevenção de ocorrência de risco pessoal e social de crianças, 
adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social
2. Assessoramento e capacitação para grupos populares

8. Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual - APA-
DEVI

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a 
prevenção de ocorrência de risco pessoal e social de crianças, 
adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social
2. Serviço de Proteção Social Especial de média complexida-
de para Pessoas com Deficiência e suas Famílias.

9. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guara-
puava - APAE

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a 
prevenção de ocorrência de risco pessoal e social de crianças, 
adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.
2. Serviço de Proteção Social Especial de média complexida-
de para Pessoas com Deficiência e suas Famílias



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  721 de fevereiro, Veiculação 21/02/2020 Ano XXVI - Nº 1783 Boletim Oficial do Município -  7

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

10. Associação de Proteção à  Criança e ao Adolescente - CA-
NAÃ

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adoles-
centes, na modalidade de Casa Lar e República 

11. Serviço de Obras Sociais Airton Haenisch - SOS  Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
12. Associação Casa de Passagem e Apoio à Pessoa com 
Câncer - ACPAC

Serviço de Acolhimento Institucional provisório de pessoas e 
de acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condições 
de auto sustento, durante o tratamento doenças graves fora da 
localidade de residência.

13. Albergue Noturno Frederico Ozanam Serviço de Acolhimento Institucional – Casa de Passagem 
para Adultos e Famílias – Obs: critério de partilha atendido 
juntamente com a Resolução que estabelece os critérios de 
parceria do município.

RESOLUÇÃO Nº 004/2020
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RESOLUÇÃO Nº 005/2020
Súmula: Regulamentar o controle social, através dos instrumentais de prestação de conta para a Rede Socioasistencial, que 
recebe a prestação de serviço dos Oficineiros, nas ações complementares ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária ordinária realizada em 18/02/2020. (Ata nº 001/2020).
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
a organização da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS aprovada pela Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 2004, 
do CNAS;
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, do CNAS.
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 – que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social.
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 21, de 24 de novembro de 2016 a qual  estabelece requisitos para celebração de 
parcerias, conforme a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da Assistência Social e as Entidades ou orga-
nizações de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
CONSIDERANDO a Lei 25.041/2016 que Institui a Política Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e o Sistema Único 
de Assistência Social de Guarapuava.
CONSIDERANDO a Lei n.º 13.019/2014 – Lei que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração pública 
e organizações da sociedade civil, e ainda as regulamentações do município e as normativas do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná.

CONSIDERANDO a Portaria nº113, de 10 de dezembro de 2015, que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 5863/2017 que Regulamenta as parcerias entre a administração pública e a socieda-
de civil que trata a Lei Federal nº. 13.019 de 31/07/2014.

RESOLVE

Art. 1º - Regulamentar o controle social, através dos instrumentais de prestação de conta para a Rede socioasistencial que 
recebe a prestação de serviço dos Oficineiros nas ações complementares ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos. Atendendo a necessidade de inclusão dos atendimentos a rede socioassistencial privada nas prestações de conta anual 
ao FNAS.

Art. 2º - Aprovar o instrumental em anexo para controle mensal da execução da Prestação de Serviço dos Oficineiros, conside-
rando de forma separada as modalidades, nas ações complementares ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
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Art 3º - Deliberar pela entrega mensal do instrumental devidamente preenchido e assinado ao setor administrativo da Secreta-
ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, até o dia 10 de cada mês e o relatório anual com os resultados obtidos 
na execução das oficinas com apresentação de fotos e somatória anual das horas trabalhadas em cada modalidade, protoco-
lando o mesmo no CMAS até 20 de dezembro de cada ano. 

Art 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava,  18 de fevereiro  de 2020.

Cristiane Soerensen
Presidente do Conselho Municipal de Assistência SociaL - CMAS

ANEXO I

OFICINAS DE .......... – (Musicalização, esporte, violão...)
RECURSO FNAS – BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OFICINEIRO: 
DIAS/HORÁRIOS: 
TURNO: 
MÊS/ ANO: 

Data Carga Horária Assinatura Atividade desenvolvida

_________________________                                                      _________________________       
Coordenadora   SCFV                                                                   Presidente

RESOLUÇÃO Nº 006/2020
Súmula: Aprova a utilização do recurso do IGD-PBF - Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família, para custeio 
de viagem de profissionais envolvidos no  Cadastro Único para participação em capacitação.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541, de 
22/12/95, considerando as deliberações da plenária ordinária realizada em 18/02/2020. (Ata nº 001/2020).

RESOLVE

Art 1º - Aprovar a utilização do Recurso IGD/PBF – Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, para o custeio 
de viagem de 03 (três)  profissionais envolvidos com o  Cadastro Único, para participação de capacitação na cidade de Brasília 
- DF, no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 18  de fevereiro de 2020.

Cristiane Soerensen
 Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
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SURG

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 020/2020

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

R E S O L V E: 

Art. 1º Determinar para o dia 24 de fevereiro de 2020 (24/02/2020), PONTO FACULTATIVO para o expediente deste Poder Le-
gislativo.  
                                                                                                                        
Art. 2º Determinar, que excepcionalmente no dia 21 de fevereiro de 2020 (21/02/2020), o expediente nas dependências deste 
Poder Legislativo será das 8hs às 14hs.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Presidência, em 20 de fevereiro de 2020.

João Carlos Gonçalves
Presidente

PORTARIA Nº 021/2020
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

R E S O L V E: 

Art. 1º Conceder, aos servidores no quadro abaixo relacionados, férias regulares nos períodos descriminados, conforme esta-
belece a legislação pertinente.  

NOME Período de férias
Ana Paula Bogda Período 26/02/2020 a 16/03/2020
Bruno Martins 1º Período 11/03/2020 a 20/03/2020

2º Período 13/10/2020 a 22/10/2020
Marcio Antunes de Souza 1º Período 26/02/2020 a 06/03/2020

2º Período 25/09/2020 a 04/10/2020
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 20 de fevereiro de 2020.

João Carlos Gonçalves
Presidente
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