
LEI Nº 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Cria o Conselho Municipal de
Assistência Social, a Conferência
Municipal de Assistência Social, o
Fundo Municipal de Assistência Social
e, dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de
Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E OBJETIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS 

 A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade
Social, com a finalidade não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizadas através de
um conjunto integrado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais,
organizados por níveis de complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS):
Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, ofertadas
pelo Poder Público e pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC) para garantir os direitos
dos cidadãos.

 A Assistência Social tem por objetivos:

§ 1º a proteção social, que visa a garantia da vida, redução de danos e a prevenção da
incidência de riscos, especialmente:

I - a matricialidade sociofamiliar, que se refere à centralidade da família como núcleo
social fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência
social.

II - reconhecer as fortes pressões que os processos de exclusão sociocultural geram
sobre as famílias brasileiras, acentuando suas fragilidades e contradições, sendo primordial
sua centralidade no âmbito das ações da política de assistência social, como espaço
privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de cuidados aos
seus membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida, considerando que:

a) essa correta percepção é condizente com a tradução da família, na condição de sujeito
de direitos, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e, legislações especificas

Art. 1º

Art. 2º
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correlatas, a Lei Orgânica de Assistência Social - Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e
sua alteração pela Lei Nº 12.435, De 6 De Julho De 2011, o Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003, Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146, de 6 de julho
de 2015, Estatuto da Igualdade Racial - Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, Estatuto da
Juventude - Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, dentre outras.

b) a família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das
relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, continuamente, os deslocamentos
entre o público e o privado, bem como geradora de modalidades comunitárias de vida.

c) a proteção às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco
pessoal e social;

d) a assistência social constitui uma área estratégica para a manutenção de uma ampla
rede de proteção para as pessoas idosas que, para além do benefício de prestação
continuada, previsto na Constituição, inclui: "centros de convivência, centros dias, atendimento
domiciliares, dentre outros, em articulação com as demais políticas públicas".

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família;

f) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
g) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua

integração à vida comunitária;
h) os benefícios eventuais prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de

nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e, de calamidade pública.
i) articulação intersetorial com outras políticas sociais, particularmente, as públicas de

Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Emprego, Habitação, entre outras, para que as ações não
sejam fragmentadas e se mantenha o acesso e a qualidade dos serviços para todas as
famílias e indivíduos.

III - a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva
das famílias e, nelas, a ocorrência de vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e danos;

a) a vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da Assistência
Social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e, seus agravos
no território.

IV - a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das
provisões socioassistenciais.

§ 2º Para o enfrentamento da pobreza, a Assistência Social viabilizará de forma integrada
às políticas setoriais, as garantias mínimas sociais bem como o provimento de condições para
atender as contingências sociais, promovendo, desta maneira, a universalização dos direitos
sociais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES DA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

DOS PRINCÍPIOS
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 A Assistência Social é regida pelos seguintes princípios:

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de
rentabilidade econômica;

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas;

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer
comprovação vexatória de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem
como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

DAS DIRETRIZES

 A organização da Assistência Social tem como base as seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios e, comando único das ações em cada esfera de Governo;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social
em cada esfera de governo.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 

DA GESTÃO

 A gestão das ações na área de Assistência Social fica organizada sob a forma de
sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social -
SUAS, com os seguintes objetivos:

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os
Entes Federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva;

II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de
Assistência Social;

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º
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III - estabelecer as responsabilidades dos Entes Federativos na organização, regulação,
manutenção e expansão das ações de Assistência Social;

IV - definir os territórios, respeitadas as diversidades regionais;

V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na Assistência Social;

VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios;

VII - afiançar a vigilância socioassistencial e, a garantia de direitos.

VIII - elaborar a proposta orçamentária da Assistência Social no Município, assegurando
recursos do Tesouro Municipal;

IX - submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a proposta
orçamentária dos recursos da Política Pública Municipal de Assistência Social;

X - executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS;

XI - executar a política de recursos humanos de acordo com a NOB/ RH /SUAS;

XII - elaborar e/ou reavaliar anualmente o Plano Municipal de Assistência Social, a partir
das responsabilidades de aprimoramento da Gestão do SUAS e, da qualificação dos serviços,
conforme patamares e diretrizes pactuadas, nas instâncias de pactuação, negociação e
deliberação do SUAS.

Parágrafo único. As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à
família, maternidade, infância, adolescência e, à velhice, tendo como base de organização, o
território.

 A Assistência Social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

I - Proteção Social Básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da
Assistência Social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários;

II - Proteção Social Especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por
objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de
direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e, a proteção de famílias e
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.

 A Proteção Social Básica e, as Proteções Sociais Especiais de Média e Alta
Complexidade serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente
pelos Entes Públicos e/ou pelas entidades e organizações de Assistência Social vinculadas ao

Art. 6º

Art. 7º
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SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação de acordo com a disposição abaixo
tipificadas:

I - Serviços de Proteção Social Básica:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), ofertado no Centro de
Referência da Assistência Social - CRAS;

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, para pessoas com deficiência e

idosas;
d) Serviço de Proteção Social Básica, executado por Equipe Volante;

II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI),
ofertado do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;

b) Serviço Especializado em Abordagem Social;
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e, de Prestação de Serviços à Comunidade
(PSC);

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas
Famílias;

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;

III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades:

1. Abrigo Institucional de crianças, adolescentes e pessoas idosas entre outras;
2. Casa-Lar;
3. Casa de Passagem;
4. Residência Inclusiva;

b) Serviço de Acolhimento em República;
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências;

 As Proteções Sociais Básica e Especial, serão ofertadas, principalmente, no Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS e no Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS, respectivamente e, pelas Organizações da Sociedade Civil de
Assistência Social que trata o Art. 10 desta Lei.

§ 1º O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada a articulação dos serviços
socioassistenciais no seu território de abrangência e a prestação de serviços, programas e
projetos socioassistenciais de Proteção Social Básica às famílias.

Art. 8º
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§ 2º O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou
regional, destinada a prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em
situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam
intervenções especializadas da Proteção Social Especial.

§ 3º Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do
SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas, sendo que articulam,
coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social.

 Os recursos do cofinanciamento do SUAS, destinados à execução das ações
continuadas de Assistência Social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que
integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações,
conforme percentual apresentado pelo Ministério afim e, aprovado pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS.

Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de
famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições
que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS.

DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA

 Consideram-se como entidade e organização de assistência social, a pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, que atue de forma exclusiva ou preponderante, na
assistência social, de forma isolada ou cumulativamente, que presta atendimento e
assessoramento, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos, ou seja, que tenha
a assistência social como atividade econômica principal no seu Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda.

§ 1º São de Atendimento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços, executam programas ou projetos e, concedem benefícios de proteção social
básica ou especial, dirigidos as famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco
social e pessoal, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, da Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais e demais disposições legais;

§ 2º São de Assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e
planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e
capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de Assistência Social, nos termos da
Lei nº 8.742, de 1993, respeitadas as deliberações do CNAS;

§ 3º São de Defesa e Garantia de Direitos aquelas que, de forma continuada,
permanente e planejada, prestam Serviços e executam Programas e Projetos voltados
prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de
novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação

Art. 9º

Art. 10.
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com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de Assistência
Social, nos termos da Lei nº 12.435/2011 e demais normativas vigentes.

§ 4º São também consideradas entidades de Assistência Social, segundo o disposto na
Lei Federal nº 12.868, 15 de outubro de 2013, aquelas 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 enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência, de
forma articulada, ou não, com ações educacionais ou de saúde;

§ 5º As entidades de que trata o Inciso II do Art. 430 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que versa sobre
os programas de aprendizagem de adolescentes, jovens ou pessoas com deficiência sejam
prestados com a finalidade de promover a integração ao mercado de trabalho, nos termos da
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, observadas as ações protetivas previstas na Lei
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e, demais regulamentações afins vigentes; e, as que
realizam serviço de acolhimento institucional provisório para pessoas, e seus acompanhantes,
que estejam em trânsito e sem condições de auto sustento, durante o tratamento de doenças
graves fora da localidade de residência, observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 6º Desde que observado o disposto no caput e no § 1º deste Artigo e no Art. 19, exceto
a exigência de gratuidade, as entidades referidas no Art. 35 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, poderão ser certificadas, 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.

§ 7º As entidades e organizações que atuem em mais de uma área, deverão manter
escrituração contábil segregada, por área de atuação, de modo a evidenciar o seu patrimônio,
suas receitas, custos e despesas de cada área de atuação, observando as normas
estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e legislação pertinente.

 O funcionamento das Entidades e Organizações de Assistência Social dependem de
prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Art. 9º
da Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993.

§ 1º É obrigatória a apresentação das exigências e dos documentos listados em
Resolução própria desse Conselho às entidades ou serviços/programas e projetos
socioassistenciais vinculados a organizações da Sociedade Civil que atuam na Política
Pública de Assistência Social, que visem a obtenção da inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social.

§ 2º As entidades ou organizações com sede no Município, que não atuem de forma
preponderante na assistência social, mas que desenvolvam serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais, deverão também se inscrever, de maneira prévia, no Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS, seus serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais, recebendo como confirmação de inscrição, o devido comprovante.

Art. 11.
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§ 3º Todas as entidades e organizações que desenvolvem ações de assistência social,
que não tenham sede no Município, deverão promover sua inscrição no CMAS na sede da
entidade, sendo que, com posse da inscrição no Município sede, deverá realizar, no CMAS em
Guarapuava, a inscrição dos serviços, programas, projetos e/ou benefícios que executam no
município.

§ 4º A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério afim, de que a Entidade
de Assistência Social integra a rede socioassistencial.

§ 5º Para o reconhecimento referido no § 4º, a Entidade deverá cumprir os seguintes
requisitos:

I - constituir-se em conformidade com o disposto no Art. 10;

II - inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, na forma do Art. 11;

III - integrar o sistema de cadastro nacional de entidades (CNEAS);

§ 6º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social realizar a fiscalização das
entidades referidas no caput deste Artigo, na forma prevista em Lei/regulamento/resolução.

§ 7º As entidades e organizações de Assistência Social vinculadas ao SUAS, celebrarão
parcerias com o Poder Público com alocação de recursos próprios do Município no Fundo
Municipal de Assistência Social, observando-se as disponibilidades orçamentárias, garantido
cofinanciamento de Serviços, Programas, Projetos e Ações de Assistência Social, nos limites
da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta política pública.

§ 8º O cumprimento do disposto no § 5º, Inciso III, será informado ao Ministério
responsável pela gestão da Secretaria Municipal da Política Pública de Assistência Social.

 As ações de Assistência Social, no âmbito do Poder Público e das Entidades e
Organizações de Assistência Social, observarão as normas expedidas pelo Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO

 Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social, órgão colegiado, de
atribuições deliberativas do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, vinculado a estrutura
do órgão gestor de assistência social do Município, de caráter permanente de composição
paritária, entre governo e sociedade civil.

Parágrafo único. O órgão gestor de Assistência Social, deve prover a infraestrutura

Art. 12.

Art. 13.
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necessária ao seu funcionamento, garantindo:

I - os recursos financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de
Conselheiros representantes do Governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício
de suas atribuições.

II - Recursos Materiais e Humanos, garantindo 01 (um/a) Secretário/a Executivo/a
Efetivo/a de Nível Superior conforme as exigências do SUAS, assessorado/a por uma equipe
técnica de nível superior e, obrigatoriamente, 01 (um/a) assistente administrativo/a efetivo/a.

 O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é composto por 36 (trinta e seis)
membros, sendo 18 (dezoito) titulares e 18 (dezoito) suplentes.

§ 1º Nos termos do caput deste Artigo, o mandato será de 02 (dois) anos, sendo
permitida a recondução, cujos nomes serão apresentados mediante Decreto ao órgão da
Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social, de acordo com os seguintes critérios:

I - 18 (dezoito) representantes da sociedade civil, sendo:

a) 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes - representantes dos usuários e organizações
de usuários das Entidades;

b) 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes - representantes das Organizações da
Sociedade Civil da Assistência Social (01 Proteção Social Básica, 01 Proteção Social Especial
de Média ou Alta Complexidade e 01 Assessoramento e/ ou Programa ou Projeto);

c) 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes - trabalhadores do setor de Assistência Social,
ficando impedido de representar o segmento dos trabalhadores, na composição dos
conselhos, o profissional que estiver no exercício de função de confiança ou de direção na
gestão do SUAS, conforme § 3º do Art. 1º da Resolução CNAS nº 06, de 21 de maio de 2015;

§ 2º Os representantes da Sociedade civil serão escolhidos, prioritariamente, na
Conferência Municipal de Assistência Social, a cada 02 (dois) anos, e/ou em fórum específico
para este fim.

I - 18 (dezoito) representantes do Poder Público Local, sendo:

a) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante do Órgão Gestor da política de
Assistência Social;

b) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante dos Centros de Referência de
Assistência Social - CRAS,

c) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS,

d) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos,

e) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante do Serviço de Acolhimento
Institucional/Familiar,

Art. 14.
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f) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante da Secretaria de Finanças,
g) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante da Secretaria de Saúde,
h) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante da Secretaria de Educação e

Cultura,
i) 01 titular e 01 suplente - representante da Secretaria de Políticas Públicas para

Mulheres;

§ 3º Em caso de alteração de nomenclatura e/ou nos organogramas, o Conselho poderá
deliberar sobre a representatividade.

§ 4º No processo de eleições dos Conselheiros da sociedade civil, regido por
regulamento próprio, serão eleitas vagas reservas proporcionais ao número de Conselheiros.

§ 5º A Presidência e Vice-Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social serão
alternadas em cada mandato, sendo 1 (um) ano Poder Público e 1 (um) ano sociedade civil,
sendo que, quando o Poder Público assume a presidência, a sociedade civil ocupará a vice-
presidência e vice-versa.

§ 6º No mandato da Sociedade Civil, recomenda-se que, cada mandato seja eleita
representatividade diferente, (usuários, trabalhadores do SUAS e entidades da rede
socioassistencial privada) possibilitando, desta forma, o aprimoramento da participação
democrática.

 Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social, que efetiva em nível municipal
o controle social, realizar o exercício democrático de acompanhamento da gestão e avaliação
da Política de Assistência Social, do Plano Plurianual de Assistência Social e dos recursos
financeiros destinados a sua implementação, devendo possuir estrutura suficiente para zelar
pela manutenção, ampliação e qualidade da rede de ofertas socioassistenciais para todos os
destinatários da Política, sendo de sua competência:

I - aprovar a Política Municipal de Assistência Social no âmbito do SUAS - constante no
Plano Municipal, elaborado pela Gestão Municipal, conforme as diretrizes pactuadas nas
instâncias de pactuação, negociação e controle social do SUAS e com as propostas
aprovadas nas Conferências de Assistência Social;

II - normatizar as ações e regulamentar a prestação de serviços de natureza pública e
privada, no campo da Assistência Social;

III - definir os critérios de inscrição e funcionamento das entidades de atendimento,
assessoramento e garantia de direitos, bem como às demais normativas vigentes, com
atuação no município.

IV - definir regulamentações no Conselho Municipal, a partir das normatizações do
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e estabelecer critérios para as inscrições
dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais executados por entidades
que não atuam de forma preponderante na Assistência Social e por entidades Mantenedoras

Art. 15.
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de Assistência Social inscritas em outro município. Sendo responsável pela fiscalização da
qualidade dos mesmos, tanto dos que são ofertados pelo Poder Público, quanto pela rede
socioassistencial privada.

V - encaminhar ao Órgão Gestor o resultado da inscrição das Entidades, para a
realização do Cadastro no Sistema de Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social
- CNEAS;

VI - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de
Assistência Social no Ministério Gestor da política pública de Assistência Social responsável
pelo Certificado Beneficente de Assistência Social - CEBAS;

VII - receber anualmente, no prazo estabelecido, os relatórios do ano anterior e os Planos
de Ação do ano em curso, e realizar, anualmente, a manutenção da inscrição da rede
socioassistencial privada no CMAS.

VIII - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de Assistência
Social e pelo cumprimento das legislações que compõe todos os serviços, projetos e
benefícios socioassistenciais, bem como, as legislações das políticas públicas especificas que
atuam com ações intersetoriais;

IX - convocar ordinariamente, a cada 02 (dois) anos e/ou conforme o cronograma
nacional e estadual, ou ainda, extraordinariamente, a Conferência Municipal de Assistência
Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes
para o aperfeiçoamento do sistema;

X - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Política Pública de Assistência Social a
ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública municipal responsável pela
coordenação da Política Municipal de Assistência Social;

XI - aprovar critérios de partilha e de transferência de recursos para a rede
socioassistencial privada considerando, para tanto, indicadores que informem seu
atendimento mais equitativo, dentro dos níveis de complexidade e qualidade do serviço
ofertado, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as Entidades e
Organizações de Assistência Social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

XII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, fazer a fiscalização e o controle social
tanto dos recursos vinculados, como dos recursos próprios das receitas oriundas da
arrecadação municipal, bem como, avaliar e monitorar os resultados e os ganhos sociais e o
desempenho dos programas e projetos aprovados;

XIII - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), atendendo as normativas legais de que todos
os recursos utilizados para execução dos Serviços Programas, Projetos e Benefícios da
política de Assistência Social devem ser geridos pelo FMAS;

11/17
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 3222/2021 (http://leismunicipa.is/uzago) - 22/11/2022 11:35:05

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/uzago


XIV - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;

XV - acompanhar as condições de acesso da população usuária da Assistência Social,
indicando as medidas pertinentes à correção de exclusões constatadas;

XVI - divulgar, no Diário Oficial do município, todas as suas decisões bem como as
contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os respectivos pareceres emitidos.

XVII - atuar de forma intersetorial buscando a superação da condição vulnerável das
famílias que se encontram em extrema pobreza ou em situação de pobreza, referendados
pelos dados do Cadastro Único para Programas Sociais - CADÚNICO, pela atuação
profissional inloco.

XVIII - ser instância de controle social do Programa Bolsa Família, ou outro que vier a
substituí-lo, através de comissão temática;

XIX - divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais;

XX - acionar o Ministério Público para a defesa e garantia de suas prerrogativas legais.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 O Conselho Municipal de Assistência Social terá a seguinte estrutura:

§ 1º Diretoria Executiva composta por: presidente, vice-presidente, primeiro secretário,
segundo secretário.

I - a Diretoria Executiva será eleita dentre os membros titulares do conselho para
mandato de 01 (um) ano, observando a alternância dos cargos entre governo e sociedade
civil,

§ 2º Quando houver vacância no cargo de presidente, o vice-presidente assumirá
interinamente e convocará nova eleição para eleger o presidente, a fim de completar o
respectivo mandato, devendo essa previsão constar no regimento interno do respectivo
Conselho de Assistência Social.

I - Comissões paritárias de assuntos específicos constituídos por resoluções do plenário;

II - Plenário;

 As reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social somente poderão ser
realizadas com a presença da maioria simples de seus membros.

 O Conselho Municipal de Assistência Social instituirá seus atos através de resoluções

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.
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aprovadas pela maioria de seus membros presentes, conforme Regimento Interno.

 Cada membro do Conselho Municipal de Assistência Social terá direito a um único
voto na sessão plenária.

 Todas as sessões do Conselho Municipal de Assistência Social serão públicas e
precedidas de ampla divulgação, assim como suas resoluções tratadas em plenário.

 O Conselho Municipal de Assistência Social reunir-se-á ordinariamente a cada mês e
extraordinariamente sempre que convocado por seu presidente ou por 3/4 de seus membros.

 O Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social será elaborado por
comissão específica e aprovado em plenária com posterior publicação no Boletim Oficial do
Município.

Parágrafo único. O Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social fixará
os prazos legais de convocação e fixação de pauta das sessões ordinárias e extraordinárias
do Plenário, além dos demais dispositivos referentes ao seu funcionamento e deverá ser
atualizado sempre que necessário.

 O Executivo Municipal prestará o apoio administrativo necessário ao Conselho
Municipal de Assistência Social através de seus recursos humanos, materiais, financeiros e
estrutura física.

 Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Assistência
Social poderá recorrer às pessoas e instituições mediante os seguintes critérios:

I - consideram-se colaboradores do Conselho Municipal de Assistência Social as
instituições formadoras de recursos humanos para a Assistência Social e as Entidades
representativas de profissionais e usuários dos serviços de Assistência Social, sem embargos
de sua condição de membro.

II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para
assessorar o Conselho Municipal de Assistência Social em assuntos específicos.

CAPÍTULO V
DO MANDATO DO CONSELHEIRO 

 O exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante, não
remunerado, sendo seu exercício prioritário e justificadas as ausências a quaisquer outros
serviços quando determinado seu comparecimento as sessões do Conselho.

Parágrafo único. O conselheiro, no exercício da função designada, deverá respeitar a lei,
atuar seguindo os princípios éticos, comprometidos com a verdade, honestidade, justiça, e
dignidade humana, elementos estes que devem presidir o relacionamento dos conselheiros
entre si, bem como às autoridades públicas, organizações e à população em geral;

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.
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Art. 25.
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 Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social poderão ser substituídos
mediante solicitação da instituição ou da autoridade pública a qual estejam vinculados.

 Perderá o mandato o conselheiro que:

I - desvincular-se do órgão de origem de sua representação;

II - faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, sem qualquer
justificativa, a qual deverá ser apresentada na forma prevista no regimento interno do
Conselho;

III - apresentar renúncia ao Conselho;

IV - for condenado por sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal;

 Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros Titulares do Conselho
Municipal de Assistência Social serão substituídos, automaticamente, por seus respectivos
Suplentes, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos Titulares.

 Ficam prorrogados os mandatos de todos os atuais membros do Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS até a posse dos novos eleitos para o biênio subsequente à
vigência desta Lei, a fim de equiparar o período de mandato com o processo das conferencias
de Assistência Social - CNAS.

CAPÍTULO VI
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Fica instituída a Conferência Municipal de Assistência Social, órgão colegiado de
caráter deliberativo, composta por delegados representantes das instituições assistenciais,
das organizações comunitárias, sindicais e profissionais do Município de Guarapuava e dos
Poderes Públicos Municipal, Estadual e Federal, que se reunirá, a cada 02 (dois) anos e/ou
conforme o cronograma nacional e estadual, ou ainda, extraordinariamente sob a
coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social, mediante Regimento/Regulamento
Interno Próprio.

 A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada pelo Conselho
Municipal de Assistência Social, no período de até 60 (sessenta) dias anteriores a data da
realização da mesma, devendo ser amplamente divulgada nos principais meios de
comunicação do Município, podendo ser realizada excepcionalmente, de maneira online,
através de videoconferência ou transmissão em tempo real, por meio de canal específico.

 Os delegados da Conferência Municipal da Assistência Social serão mobilizados para
participação, mediante reuniões/pré-conferências próprias das instituições/representações
convocadas para este fim específico, sob a orientação do Conselho Municipal de Assistência
Social, no período de até 30 (trinta) dias anteriores a data da Conferência, sendo garantida a

Art. 26.
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participação de, no mínimo, 01 (um) representante/delegado de cada instituição/organização,
com direito a voz e voto.

 Compete a Conferência Municipal de Assistência Social avaliar a atuação da
Assistência Social do Município, fixar as diretrizes gerais da Política Municipal de Assistência
Social no período subsequente ao de sua realização e eleger os representantes titulares e
suplentes da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social, conforme
regulamento específico.

Parágrafo único. Compete ainda à Conferência Municipal de Assistência Social:

I - avaliar e reformar as decisões administrativas do Conselho Municipal de Assistência
Social, quando provocadas;

II - aprovar seu regimento interno;

III - reavaliar o cumprimento das proposições anteriores, aprovar e dar publicidade a suas
resoluções, registradas em documento final;

CAPÍTULO VII
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de duração
indeterminada e, de natureza contábil, que será gerido pelo órgão da administração pública
responsável pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social sob a orientação,
controle e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 1º O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deve atender os seguintes
requisitos: ser instituído por meio de Lei, o cadastro estar regular e ativo no sistema de
cadastro do SUAS - CADSUAS, ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, ser
constituído como unidade orçamentária e, ter a comprovação de alocação de recursos
próprios do Orçamento Municipal.

§ 2º Fica autorizada a readequação necessária do Fundo Municipal de Assistência Social
- FMAS, em todos os períodos, conforme as normas legais vigentes e, que venham de
encontro ao aprimoramento da política pública de Assistência Social.

 As receitas componentes do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão
provenientes de:

I - repasse dos Conselhos e Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social - FMAS;

II - transferência do Município;

III - receitas resultantes de doações da Iniciativa Privada, compreendendo as Pessoas
Físicas ou Jurídicas;

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.
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IV - rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;

V - transferências do exterior;

VI - dotações orçamentárias da União e dos Estado, cofinanciamento de Fundo a Fundo,
consignada especificamente para o atendimento ao disposto nessa Lei;

VII - receitas de Acordos e Convênios, Termos de Parcerias;

VIII - outras Receitas;

IX - recursos provenientes de concursos de prognósticos, sorteios e loterias do âmbito do
Governo Estadual;

X - dotações orçamentárias do Município.

XI - recursos provenientes de multa e incentivos fiscais Federal/ Estadual;

§ 1º Os recursos de responsabilidade do Município, destinados a Assistência Social,
serão repassados automaticamente ao Fundo Municipal da Assistência Social a medida que
forem se realizando as receitas.

§ 2º os recursos que compõe o Fundo serão depositados em instituições financeiras,
oficiais, e conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social, com
CNPJ próprio.

 Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão utilizados
mediante orçamento anual, proposto pelo Conselho Municipal de Assistência Social,
submetido à apreciação e aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal, para integrar o
Orçamento Geral do Município, de acordo com a Constituição Federal;

Parágrafo único. Os saldos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS,
constantes do balanço anual, serão transferidos para o exercício seguinte.

 O Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, estabelecerá as normas relativas à
gestão, execução financeira, estruturação, organização e operacionalização do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS.

 Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial, para dar cobertura às
demandas dos serviços continuados e tipificados, bem como as demandas emergenciais;

 Como recurso para abertura do Crédito previsto nesta Lei, o Poder Executivo utilizar-
se-á do previsto no Inciso III, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4320/64.

 O crédito adicional especial autorizado será reaberto até o limite de seu saldo, para

Art. 36.
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atendimento das despesas do exercício financeiro vigente na forma do que dispõe o Artigo 45
da Lei Federal nº 4320/64 e § 2º, do Artigo 167 da Constituição Federal.

 Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar, por ato próprio, o crédito
necessário para cumprimento das obrigações previstas nas leis específicas da Assistência
Social.

 A classificação da despesa será feita no ato que abrir o crédito aludido nesta Lei na
forma do Artigo 46, da Lei Federal nº 4320/64.

 Para os exercícios subsequentes, o Executivo providenciará a inclusão das despesas
autorizadas por esta Lei nos Orçamentos Anuais do Município.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as Leis
Municipais nº 541/1995 e 1824/2009, bem como demais disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

 Download do documento
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