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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 20 de março de 2020
Veiculação: 20 de março de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1801

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS
DECRETO Nº 7820/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
considerando o Decreto nº 7815/2020;
 
Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 
2020;

Considerando que a Saúde é um direito de todos e dever do 
Estado;
 
Considerando o Decreto Estadual nº 4230/2020, que garante 
políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recupera-
ção, na forma do artigo 196 da Constituição Federal; 

Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, prote-
ção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
Considerando a Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 
2001, que dispõe sobre a organização, regulamentação, fisca-
lização e controle das ações dos serviços de saúde no âmbito 
do Estado do Paraná; 

Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 
2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário 
Internacional; 

Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo coronavírus 
(COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Internacional (ESPII); 

Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infec-
ção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 publicado pelo 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em 
fevereiro de 2020; 

Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 
2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrên-
cia da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 
2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacio-
nalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020; 

Considerando o Plano de Contingência Estadual para Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 editado pela Secre-

taria de Estado da Saúde;

Considerando a classificação pela Organização Mundial de 
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do CO-
VID-19; 

Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de 
um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas neces-
sárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente 
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, da-
nos e agravos à saúde pública. 

DECRETA

Art. 1º Fica declarada situação de emergência no município de 
Guarapuava, para fins de prevenção e enfrentamento à epide-
mia da COVID-19. 

Art. 2º Ficam suspensos a partir de 20/03/2020 os atendimen-
tos dos seguintes estabelecimentos:
I - shopping center;
II – galerias e centros comerciais;
III – casas noturnas, casas de shows, tabacarias, boates e cen-
tros de eventos;
IV – academias, escolas de natação, artes marciais e esportes 
em geral; 
V - clubes esportivos e sociais;
VI – cinemas; e
VII – Teatro Municipal e museus.
§ 1º Os bares e restaurantes deverão realizar seus atendimen-
tos limitados às 22 horas, exceto entregas à domicilio (delivery). 
§ 2º Não se submetem as restrições previstas neste Decreto os 
seguintes serviços essenciais: 
I – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás, 
água e combustíveis; 
II – assistência médica e hospitalar; 
III – distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros 
alimentícios, tais como farmácias, supermercados e mercados; 
IV – funerárias; 
V – captação e tratamento de esgoto e lixo; 
VI – telecomunicações; 
VII – processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
VIII – segurança privada; e 
IX – imprensa.

Art. 3º As redes de supermercados deverão controlar o aces-
so dos seus clientes por meio de senhas, respeitando o limite 
máximo de 10 (dez) pessoas por caixa/guichê de atendimento.

Art. 4º Fica determinado que as empresas de prestação de 
serviços e comércio não essencial terão os seguintes horários 
de funcionamento a partir do dia 20/03/2020:
I – segunda a sexta-feira das 13 às 18 horas;
II – sábados das 10h às 16 horas;
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III – domingos e feriados não haverá funcionamento. 
Parágrafo único. Recomenda-se que sejam estabelecidas es-
calas de trabalho alternadas afim de reduzir a circulação dos 
trabalhadores. 

Art. 5º Recomenda-se que sejam dispensados os trabalhado-
res da indústria, do comércio e prestadores de serviço:
I – maiores de sessenta anos com doenças crônicas;
II – imunossuprimidos devidamente comprovado, independen-
temente da idade;
III – portadores de doenças crônicas respiratórias;
IV – gestantes e lactantes. 

Art. 6º Os órgãos, departamentos e divisões que prestam ser-
viços públicos não essenciais a partir do dia 20/03/2020 passa-
rão a atender no horário das 13 (treze) as 17 (dezessete) horas 
de segunda a sexta feira.
Parágrafo único. Para fins do previsto no caput deste artigo, 
consideram-se essenciais as atividades: 
I – da Secretaria Municipal de Saúde;
II – PROCON; 
III – Defesa Civil (DC); 
IV – Departamento de Central de Triagem;
V – Tratamento e abastecimento de água;
VI – Coleta de Lixo.

Art. 7º Fica suspenso os serviços do Estacionamento Rotativo 
Regulamentado - ESTAR. 

Art. 8º Fica suspensa a circulação de veículos de transporte 
rodoviário interestadual de passageiros. 

Art. 9º O transporte coletivo a partir do dia 21/03/2020, deverá 
operar:
I - em dias úteis das 12 (doze) as 19 (dezenove) horas;
II – sábados das 09 (nove) as 17 (dezessete) horas;
III – com suspensão integral aos domingos e feriados.

Art. 10. Eventos fúnebres não poderão ter aglomeração em 
número maior que 10 (dez) pessoas. 

Art. 11. O Comitê instituído nos termos do art. 23 do Decreto 
Municipal nº 7815/2020 poderá considerar outros órgãos, divi-
sões e departamentos do Poder Executivo como prestadores 
de serviços públicos essenciais.

Art. 12. Para as contratações temporárias em decorrência da 
emergencialidade deverá ser utilizado preferencialmente a lista 
de classificação do concurso nº 01/2018.
§ 1º A contratação temporária seguirá as regras da Lei Mu-
nicipal nº 1980/2011, não gerando garantia de efetivação ou 
estabilidade no serviço público municipal, ou qualquer outra 
espécie de direito adquirido.
§ 2º Não havendo possibilidades de utilização da lista de clas-
sificação do concurso público nº 01/2018, será necessário a 
emissão de Edital de Chamamento Público com a finalidade 
de contratação de pessoal, a qual será efetivada por ordem de 
inscrição e entrega de documentação necessária. 

Art. 13. Para garantir os atendimentos de enfretamento a 
emergencialidade será possível o pagamento de plantões e ho-
ras extras para os profissionais da área da saúde, mesmo que 
estes exerçam atividades em regime de dedicação exclusiva.  

Art. 14. Excepcionalmente servidores do município de qual-
quer setor poderão ser convocados e designados para fiscali-

zação do cumprimento das normas estabelecidas nos decretos 
e normas de enfrentamento ao COVID-19

Art. 15. O disposto neste Decreto não invalida as providências 
determinadas no Decreto nº 7815, de 17 de março de 2020, no 
que não forem conflitantes. 

Art. 16. Os casos omissos e as situações especiais serão ana-
lisados pelo Comitê da Secretaria Municipal de Saúde, instituí-
do pelo art. 23 do Decreto Municipal nº 7815/2020.
 
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de março de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 156/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Concede gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento no §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para os servido-
res abaixo relacionados, a partir de 01 de março de 2020:
I - Abegail Gonçalves, matrícula nº 10427-2; 
II - Ingles de Freitas, matricula nº 4056-8;
III - Jorselia Aparecida de Paula, matrícula nº 8787-4;
IV - Osvaldo Laskoski, matrícula nº 9291-6;
V - Roberto Rodrigues, matrícula nº 10561-9.
VI - Salete Terezinha Martins da Silva, matrícula nº 9592-3;
VII - Vera Lucia Cavalheiro, matrícula nº 16879-3;

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01/03/2020, revogando as dis-
posições em contrário.

Guarapuava, 02 de março de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 229/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 254, Lei Complementar nº 
060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder dispensa de parte da jornada de trabalho por 
01 (um) ano, à servidora Jaqueline Saraiva Kosuruba, matrícu-
la nº 15983-2, cargo de Educador Infantil, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a partir de 17 de março de 
2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 17 de março de 2020.
Guarapuava, 19 de março de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 230/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder antecipação da licença não remunerada, por 
motivo de afastamento do cônjuge, concedida pela Portaria nº 
781/2019, a servidora Carolina Rosseto, cargo Professor (a), 
matrícula nº 14719-2, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, a partir de 09 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 09 de março de 2020 e revo-
gando a Portaria nº 196/2020. 

Guarapuava, 19 de março 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 231/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 120/2020, consi-
derando o Decreto nº 7815/2020 e Decreto nº 7820/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Suspender os prazos de todos os processos administra-
tivos disciplinares e sindicâncias, em decorrência das medidas 
de enfrentamento da emergência de saúde pública ocasiona-
das pelo COVID-19.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 20 de março de 2020, revogando as 
disposições em contrário. 

Guarapuava, 20 de março 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

FUNDAÇÃO PROTEGER
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 01/2020
(Processo Administrativo N.º 24/2020)

 
HOMOLOGAÇÃO 
O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto n.º 7113/2019 de 14 de janeiro de 2019, 
com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações perti-
nentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora 
Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger n.º 024/2020, 
HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme os lotes adjudicados para as seguintes empresas:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE
FRUSTRADO 01 e 02.

Guarapuava, 19 de março de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente

EXTRATO DE ATA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 31/2019

OBJETO: Registro de preço para a eventual aquisição de uten-
sílios domésticos pelo período de 12 meses. Recursos Ordiná-
rios Livres.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventu-
de e Infância – Fundação Proteger.

ATA N.º: 04/2020
CONTRATADA: Felipe Pelosi  Junior - Me
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 11.456,57 (onze mil quatro-
centos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

ATA N.º: 05/2020
CONTRATADA: Sheila Pinto Silva - Mei
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 11.244,85 (onze mil duzen-
tos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

ATA N.º: 06/2020
CONTRATADA: Sol Equipamentos de Escritório Ltda EPP
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 12.796,42 (doze mil sete-
centos noventa e seis reais e quarenta dois e centavos).

ATA N.º: 07/2020
CONTRATADA: T.M de Araújo – Me 
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 5.632,75 (cinco mil seiscen-
tos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos)

VIGÊNCIA: 03/03/2021
GESTOR DA ATA: Vanessa Regina Catani do Vale.
FISCAL DA ATA: Cristiane Terezinha Da Cruz  
DATA ASSINATURA: 03/03/2020 – 

Antonio Carlos Martini Mino – Presidente

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE INDENIZAÇÃO PUBLICA-
DO NO BOLETIM OFICIAL 1799, PÁG.34

Onde se lê:
R$ 44.168,60 (quarenta e quatro cento e sessenta e oito reais 
e sessenta centavos)
Leia-se: 
R$ 44.168,60 (quarenta e quatro mil cento e sessenta e oito 
reais e sessenta centavos).
Guarapuava, 19 de março de 2020. 

Antonio Carlos Martini Mino - Presidente

PORTARIA Nº 022, de 19 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL 
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Art. 93 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e suas posterio-
res alterações:

RESOLVE
Art. 1º - Designar a Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação Proteger:
Presidente: Karolini Tokarski – Coordenadora de Departamen-
to Especializado;
Membro: Sonia Maria Makuch - Oficial Administrativo;
Membro: Rosimeri Gonçalves da Silva – Oficial Administrativo. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogando a portaria nº 047/2019.
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Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 19 de março de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação PROTEGER

PORTARIA Nº 023, de 20 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais:

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas neces-
sárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos 
e agravos à saúde pública e o Decreto Municipal Nº 7820, de 19 de março de 2020.

R E S O L V E

Art. 1º – Determinar como SERVIÇO ESSENCIAL da Fundação Proteger os servidores dos cargos de:
I.ATENDENTE SOCIAL
II.AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
III.AUXILIAR DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO
IV.EDUCADOR SOCIAL 
V.COORDENADORES DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO 
VI.EQUIPE TÉCNICA, instituída pela portaria nº 082/2019, devido a necessidade de cuidados em tempo integral dos acolhidos 
da instituição. 

Art. 2º – Os demais servidores, cumprirão jornada de trabalho conforme o Art. 6º do Decreto Municipal Nº 7820, de 19 de março 
de 2020.

Art. 3º –  Esta Portaria revoga a Portaria 124 de 2018 e entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 20 de março de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação PROTEGER
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SURG
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SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 011/2020.

Súmula: Aprova o cofinanciamento municipal para a Entidade 
que compõe a Rede Socioassistencial e presta Serviço de Alta 
Complexidade – Acolhimento Institucional na modalidade Casa 
de Passagem para Adulto e Famílias, dentro da base legal e 
dos parâmetros do SUAS, devidamente reavaliada, monitora-
da e inscrita no CMAS , sendo cofinanciada e firmada parceria 
com excepcionalidade, por cumprir a função na oferta de Ser-
viço que é responsabilidade do poder público, com recursos 
de crédito suplementar ao orçamento e somado aos valores 
alocados no Fundo Municipal de Assistência/FMAS e pactuado 
nos critérios de partilha realizado pelo CMAS  .

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, considerando as deliberações da plenária ordiná-
ria realizada em 17/03/2020. (Ata nº002/2020), 

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 Socioas-
sistenciais aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 de novem-
bro de 2009, do CNAS.
CONSIDERANDO a Resolução 027/2011 do CNAS a qual ca-
racteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de 
direitos 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 Mer-
cado 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 nº14, de 2014 CNAS, 
a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das en-
tidades e organizações de Assistência Social, bem como dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Dis-
trito Federal;
CONSIDERANDO a lei 25.041/2016 que Institui a Política Mu-
nicipal de Assistência e Desenvolvimento Social e o Sistema 
Único de Assistência Social de Guarapuava;
CONSIDERANDO a Resolução 016 de 2014 do CMAS que 
define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal 
de Assistência Social das entidades e organizações de assis-
tência social, bem como, dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais não governamentais;
CONSIDERANDO a lei nº 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 Resolução CNAS nº 21, de 2016 do 
CNAS, a qual estabelece requisitos para celebração de par-
cerias, conforme a lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre 
o órgão gestor da Assistência Social e as entidades ou organi-
zações de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5863/2017, que Re-
gulamenta as parcerias entre as administração pública e a so-
ciedade 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 organiza-
ções 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 Muni-
cípio;

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar as diretrizes gerais para o cofinanciamento e  
o estabelecimento de parceria pelo poder público com excep-
cionalidade, para a Entidade que compõe a Rede Socioassis-
tencial que presta Serviço de Alta Complexidade – Acolhimento 
Institucional na modalidade Casa de Passagem para Adulto e 
Famílias, dentro da base legal e dos parâmetros do SUAS. Es-
tando a mesma devidamente reavaliada, monitorada e inscrita 
no CMAS. Tendo os responsáveis pela Gestão da Entidade re-
cebido orientações, sobre procedimentos administrativos e téc-
nicos necessários para o aprimoramento da oferta de serviço 
tornando-o cada vez mais qualificado ao público alvo atendido, 
uma vez que cumprirá a função que é responsabilidade do po-
der público na oferta de serviço. Para tanto sugerimos a utiliza-
ção de recursos de crédito suplementar ao orçamento, somado 
aos recursos do cofinanciamento alocados no Fundo Municipal 
de Assistência Social – FMAS e definidos nos critérios de parti-
lha deliberado pelo CMAS. 
 Art. 2° - Vincular o cofinanciamento exclusivamente para 
oferta de serviços de Assistência Social regulamentados pelo 
SUAS, conforme competência dos municípios definida no arti-
go 15, inciso VI da LOAS e inscrito no CMAS, que presta ser-
viços 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,  no âmbito do Serviço de Acolhimen-
to Institucional para Adultos e Famílias na modalidade Casa 
de Passagem, conforme preconiza a  Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais: “Deve funcionar em unidade inse-
rida na comunidade com características residenciais, ambiente 
acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvi-
mento de relações mais próximas do ambiente familiar. As edi-
ficações devem ser organizadas de forma a atender aos requi-
sitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades 
dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, 
salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade, ende-
reço de referência, condições de repouso, espaço de estar e 
convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, 
banho e higiene pessoal, vestuário e pertences. Acessibilidade 
de acordo com as normas da ABNT.O acolhimento provisório 
com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mes-
mo sexo ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situa-
ção de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de 
residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto 
sustento. Deve estar distribuído no espaço urbano de forma 
democrática, respeitando o direito de permanência e usufruto 
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da cidade com segurança, igualdade de condições e acesso 
aos serviços públicos. O atendimento a indivíduos refugiados 
ou em situação de tráfico de pessoas (sem ameaça de morte) 
poderá ser desenvolvido em local específico, a depender da 
incidência da demanda. O serviço de acolhimento institucional 
para adultos e famílias pode ser desenvolvido nas seguintes 
modalidades: 1. Atendimento em unidade institucional seme-
lhante a uma residência com o limite máximo de 50 pessoas 
por unidade e de quatro pessoas por quarto; 2. Atendimento 
em unidade institucional de passagem para a oferta de acolhi-
mento imediato e emergencial, com profissionais preparados 
para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noi-
te, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de 
cada situação para os encaminhamentos necessários". Portan-
to, a execução financeira das subvenções sociais, no que se 
refere às despesas diversas para manutenção dos Serviços, 
Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social, priori-
za os serviços ofertados de acordo com a Tipificação Nacional 
dos Serviços e com equipes compostas conforme a NOB RH 
2006.  O SUAS é um sistema descentralizado e participativo e 
possui um modelo próprio de partilha e pactuação dos recursos 
alocados no FMAS. A NOB-SUAS 2012 estabelece critérios de 
partilha de recursos: Implantação e oferta qualificada de servi-
ços socioassistenciais nacionalmente tipificados; Implantação 
e oferta qualificada de serviços em territórios de vulnerabilida-
de e risco social, equalização e universalização da cobertura 
dos serviços socioassistenciais. 
Art. 3° -  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 parce-
rias entre o órgão gestor da Assistência Social e a entidade ou 
organização de Assistência Social, esta deverá cumprir, cumu-
lativamente, 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 Assis-
tência 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 
da Cidadania. 
§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 Assistên-
cia Social participar do processo de seleção. 
Art. 4°  Na aprovação dos recursos o CMAS considerou que: 
a) Entidades que desenvolvem serviços de Proteção So-
cial Especial de Alta Complexidade e/ou atuam na Casa de 
Passagem, no acolhimento institucional de longa permanên-
cia 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, poderão apresentar planos de traba-
lhos equivalentes a 8,90%, ou seja, até R$ 38.397,00 (Trinta 
e oito mil, trezentos e noventa e sete reais)  do valor disponí-
vel  na dotação orçamentária de recursos livres alocados no 
FMAS, conforme critério de partilha estabelecido pelo CMAS 
e complementado com o  valor de até R$ 194.250,00 (Cento e 
noventa e quatro mil, duzentos e cinqüenta reais) definido pela 
gestão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social - SEMADS,  que após os trâmites legais realizará 
crédito suplementar ao orçamento do município.
Art. 5º - Para a entidade firmar o Termo de Parceria deverá 
prestar contas conforme as exigências da lei 13.019/2014 e de-

creto municipal 5863/2017 e as orientações vigentes do órgão 
concedentes e legislação do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, deverá efetuar os lançamentos das despesas mensal-
mente em sistema próprio do Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo Único – O não lançamento das informações das des-
pesas no SIT (Sistema Integrado das Transferências Voluntá-
rias) tornará a entidade inadimplente, implicando na suspensão 
do repasse. Os documentos, originais ficarão arquivados na 
entidade e a cópia das prestações de contas digitalizadas ou 
em papel deverão ser protocoladas na Divisão Administrativa 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SE-
MADS, juntamente com a comprovação de atendimento ao 
usuário (listas de presenças das atividades ofertadas, ou outra 
forma de comprovação de acordo com a realidade do servi-
ço, definida pela entidade juntamente com a Coordenação da 
Proteção Social Especial da SEMADS. A entidade que não en-
tregar a prestação de contas até a data mencionada no Termo 
de Parceria terá o repasse suspenso, recebendo a parcela tão 
logo se torne adimplente.
Art. 6º - Serão documentos comprobatórios que fundamen-
tarão as proposições pactuações, e deverão acompanhar os 
Planos de Trabalho e Aplicação, para atender as necessidade 
de cofinanciamento  para a execução dos serviço/atividades  
contínuas ofertadas pela rede socioassistencial privada:
* Plano de Trabalho e Aplicação conforme anexo I (Obs.: 04 
Vias Originais: CMAS/Setor de Contabilidade/Administrativo 
SMADS, Entidade); 
* Ata de Eleição da diretoria, comprovando a legitimidade do 
mandato;
* Cópia da Demonstração do Resultado do Exercício Contábil 
do ano anterior, assinado pelo contador e dirigente; 
* Os documentos previsto no Decreto Municipal nº 5863/2017 
que regulamentou a lei 13.019/2014, nos artigos 38,39, 40 e 41 
sendo: (Obs: 02 vias Originais: CMAS/ /Administrativo SMADS)
I – comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoas 
jurídicas – CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a orga-
nização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com 
cadastro ativo;
II – cópia do Estatuto Social registrado e suas alterações, em 
conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei 
Federal nº 13.019/2014, ou certidão de existência jurídica ex-
pedida pelo cartório de registro civil;
III – relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização 
da Sociedade Civil, conforme o estatuto, com endereço, telefo-
ne, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor 
da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;
IV – cópia de documento que comprove que a Organização da 
Sociedade Civil funciona no endereço por ela declarado, como 
conta de consumo ou contrato de locação;
V – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Muni-
cipais, Estaduais e Federais (CND Conjunta INSS); § 1º. Serão 
aceitas certidões positivas com efeito de negativas.
VI – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
VIII – Certidão Liberatória do Tribunal de Contas – TCE/PR;
IV – Declaração de seus dirigentes (membros principais da di-
retoria), mediante firma reconhecida, atestando que se respon-
sabilizarão de forma solidária, pela execução das atividades e 
cumprimento das metas pactuadas na Parceria;
X – Declaração, sob as penas da lei, de que não emprega me-
nor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz;
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XI – Declaração, sob as penas da lei, que não emprega nin-
guém em regime de trabalho escravo;
XII – Declaração do representante legal da Organização da 
Sociedade Civil com informação de que a Organização e seus 
dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas 
no art. 39 da Lei nº 13.019/2014, as quais deverão estar des-
critas no documento; VEDAÇÕES: art. 39: 
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não 
esteja autorizada a funcionar no território nacional; 
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria ante-
riormente celebrada;
III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério 
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública da mesma esfera governamental na qual será cele-
brado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se 
a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);
 IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública 
nos últimos cinco anos, exceto se: (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) a) for sanada a irregularidade que motivou a 
rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; (In-
cluído pela Lei nº 13.204, de 2015) b) for reconsiderada ou 
revista a decisão pela rejeição; (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015) c) a apreciação das contas estiver pendente de deci-
são sobre recurso com efeito suspensivo; (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015);
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo 
período que durar a penalidade: a) suspensão de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a administração; 
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública; c) a prevista no inciso II do art. 73 desta 
Lei; d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei; II - suspensão 
temporária da participação em chamamento público e impedi-
mento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, 
por prazo não superior a dois anos; (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) III - declaração de inidoneidade para partici-
par de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, en-
quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria auto-
ridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a organização da sociedade civil ressarcir a administração 
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso II. (Redação dada pela Lei 
nº 13.204, de 2015);                                   
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejei-
tadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfe-
ra da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) 
anos; 
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: a) cujas contas relati-
vas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Fe-
deração, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; b) 
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercí-
cio de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 
durar a inabilitação; c) considerada responsável por ato de im-
probidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos in-
cisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
XIII – Declaração do representante legal da Organização da 
Sociedade Civil sobre a existência de instalações e outras con-
dições materiais necessários ao desenvolvimento das ativida-
des e/ou projetos previstos na parceria, ou então a previsão 
de sua aquisição ou contratação com os recursos advindos da 
parceria. 

XIV – Declaração de que não há, em seu quadro de dirigentes:
a) membro de Poder Público Municipal ou do Ministério Públi-
co; e
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas 
na alínea “a” deste inciso;
XV – Declaração de que não contratará, para prestação de ser-
viços, servidor ou empregado público, de órgão ou entidade da 
Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companhei-
ro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, ressalvada as hipóteses previstas em lei espe-
cífica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
XVI – Declaração de que não serão remunerados, a qualquer 
título, com os recursos repassados:
a) membros de Poder Público Municipal ou do Ministério Pú-
blico; e
b) servidor ou empregado público de órgão ou entidade da Ad-
ministração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o se-
gundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei especí-
fica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes con-
tra a Administração Pública ou contra o patrimônio público, de 
crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de 
liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direi-
tos e valores.
§ 1º. Para fins deste Decreto, entende-se por membro de Po-
der Público o titular de cargo estrutural à organização política 
do Município que exerça atividade típica de governo, de forma 
remunerada, como Prefeito e seu vice, seus Secretários Muni-
cipais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros 
do Ministério Público.
§ 2º. Para fins deste Decreto, não são considerados membros 
dos Poderes Públicos os integrantes dos conselhos de direitos 
e de políticas públicas.
XVII – “Além dos quesitos apresentados previamente no plano 
de trabalho, a organização da sociedade civil”, deverá apresen-
tar comprovante de experiência prévia na realização do objeto 
da Parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no míni-
mo, um ano, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades 
da Administração Pública, organismos internacionais, empre-
sas ou outras Organizações da Sociedade Civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desen-
volvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de co-
nhecimento realizadas pela Organização da Sociedade Civil ou 
a respeito dela;
d) currículos profissionais dos integrantes da Organização da 
Sociedade Civil que exerçam as funções de dirigentes, conse-
lheiros, associados, cooperados, empregados;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica 
no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao 
objeto da Parceria ou de natureza semelhante, emitidas por 
órgãos públicos, instituições de ensino, redes, Organizações 
da Sociedade Civil, movimentos sociais, empresas públicas ou 
privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públi-
cas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela 
Organização da Sociedade Civil;
Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Guarapuava, 17 de março de 2020.

Cristiane Soerensen
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS
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RESOLUÇÃO Nº 012/2020
                                        

Súmula: Aprova o Plano de Ação referente ao  cofinanciamento fundo a fundo, do Piso Paranaense de Assistência Social IV – 
PPAS IV/SEJUF/SIFF do ano de 2020. 

Considerando a Deliberação nº 039/2014 do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR e as Deliberações nº003/2015, 
nº006/2016 e nº047/2016, que complementam a primeira;

Considerando a Resolução nº 090/2016/ SEDS;

Considerando as deliberações da Reunião ordinária realizada em 17/03/2020. (Ata nº 002/2020); 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541 de 
22/12/95, 

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação referente ao  cofinanciamento fundo a fundo, do Piso Paranaense de Assistência Social IV – 
PPAS IV/SEJUF/SIFF do ano de 2020. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 17 de março de 2020.
Cristiane Soerensen

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

RESOLUÇÃO Nº 013/2020.

Súmula: Aprova a utilização do recurso do IGD-SUAS - Índice de Gestão Descentralizado do Sistema Único de Assistência 
Social, para custeio das despesas de  viagem de profissional do Centro de Referência de Assistência Social – Unidade 3, para 
participação no Seminário Internacional Fazendo Gênero 12.
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 17 de março de 2020. (Ata nº 002/2020).

RESOLVE
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Art 1º - Aprovar a utilização do Recurso IGD/SUAS – Índice 
de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência 
Social, para o custeio das despesas de  viagem de profissional 
do Centro de Referência de Assistência Social – Unidade 3, 
para participação no Seminário Internacional Fazendo Gênero 
12, que acontecerá na cidade de Florianópolis –SC, nos dias 
26 a 31 de julho de 2020, no valor aproximado de R$ 500,00 
(quinhentos reais).
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 17 de março de 2020.

Cristiane Soerensen
 Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

– CMAS

RESOLUÇÃO Nº 014/2020.

Súmula: Aprova a utilização do recurso do Bloco da Proteção 
Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, para  o custeio de almoço que será ofertado para os 
Pessoas Idosas do município.
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 17 de março de 2020. (Ata nº 002/2020).

RESOLVE

Art 1º - Aprovar a utilização do Recurso do Bloco da Proteção 
Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, para  o custeio de almoço que será ofertado para os 
Pessoas Idosas do município, em data ainda a ser definida,  no 
valor aproximado de R$ 23.730,00 (vinte e três mil, setecentos 
e trinta reais).
Art 2º - Considerando o disposto no artigo 1º, a disponibiliza-
ção do recurso fica condicionada a garantia da execução dos 
Serviços do Bloco da Proteção Social 
Básica,  conforme preconiza a Tipificação Nacional dos Ser-
viços Socioassistenciais, às orientações sobre a Epidemia do 
COVID 19 e as restrições imposta pelo período eleitoral.
Art 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 17 de março de 2020.

Cristiane Soerensen
 Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

– CMAS
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