
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Lei Municipal nº 541/95, de 22 de dezembro de 1995.

RESOLUÇÃO Nº 003/2021

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, benefícios e demais atividades previstas 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 as deliberações da plenária ordinária realizada em no

dia 25 de fevereiro de 2021. (Ata nº001/2021).

CONSIDERANDO a lei nº 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 nº 027/2011 do CNAS a qual caracteriza 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 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;
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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 Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a Lei  nº  25.041,  de  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 benefícios socioassistenciais não governamentais;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.019 de 2014 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 nº 21, 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  de  2017,  que  regulamenta  as  parcerias  entre  as

administrações públicas e a sociedade 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 regulamentados pelo SUAS, para cofinanciar

de forma continuada - os Serviços, Programas, Projetos e Benefícios prestados pelas entidades da rede

socioassistencial privada:
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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 qualidade de entidades de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos.

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 cofinanciamento estejam baseados especificamente no âmbito dos

serviços, programas e projetos de Assistência Social.  Sendo considerada 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 enfrentamento 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 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; 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 Assistência 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  alocados  no  FMAS.  A  NOB-SUAS  2012  estabelece  critérios  de  partilha  de
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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 federado

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 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 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 cobertura nos diversos territórios, inclusive aonde o poder

público com seus equipamentos não conseguem atender toda demanda. Assim sendo as entidades da

rede  socioassistencial  privadas  que  atendem  uma meta  quantitativa  expressiva,  poderão  apresentar
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planos de trabalho equivalentes a 6,82%, ou seja, até R$ 30.899,40 (Trinta  mil, oitocentos e noventa

e nove reais e quarenta centavos) do valor disponível  na dotação orçamentária de recursos próprios

do  município,  alocados  no  FMAS;  Obs. O Centro  de  Integração  Empresa  –  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 apenas 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$ 34.493,55 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três

reais e cinqüenta e cinco centavos) do valor disponível na dotação 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 Assessoramento nos  diversos  territórios  poderão  apresentar  planos  de  trabalho

equivalentes a 7,91%, ou seja, até R$ 35.835,45 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e

quarenta  e  cinco centavos)  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,  poderão

apresentar  planos  de  trabalhos  equivalentes  a  8,90%,  ou  seja,  até  R$  40.316,85 (quarenta  mil,

trezentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) do valor disponível na dotação orçamentária de

recursos  próprios  do município,  alocados no  FMAS.  Obs.  Será considerada  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 município, devido à oferta do referido Serviço ser de responsabilidade do poder

público, e cujo repasse financeiro de maior valor foi acordado em reunião conjunta com Ministério
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Público. Será também considerada a excepcionalidade da entidade que oferta o Serviço de Acolhimento

em Repúblicas para adultos em processo de saída das ruas, o repasse será atendido juntamente com a

Resolução que suplementou recursos e  estabeleceu os critérios  de parceria  do município,  devido à

oferta do referido Serviço ser de responsabilidade do poder 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, 25 de fevereiro  de 2021.

Rosa Aparecida Ramos Daniel
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
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ANEXO I

RELAÇÃO DAS ENTIDADES INSCRITAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - CMAS

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.  Associação  Beneficente

das Senhoras de Entre Rios –

ABSER

Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para  crianças,

adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

2.  Instituto  de  Ação  Social

João Paulo II

 Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  crianças,

adolescentes 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 para crianças e

adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

6. Instituto Assistencial Dom

Bosco

Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para  crianças  e

adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

PROTEÇÃO  SOCIAL  BÁSICA  E  PROTEÇÃO  SOCIAL  ESPECIAL  DE  MÉDIA

COMPLEXIDADE OU ASSESSORAMENTO
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7. Caritas Socialis

1.  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para  crianças  e

adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

2. Assessoramento e capacitação para grupos populares.

8.  Associação  de  Pais  e

Amigos  do  Deficiente

Visual – APADEVI

1.  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para  crianças,

adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

2. Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para Pessoas

com Deficiência e suas Famílias.

9.  Associação  de  Pais  e

Amigos dos Excepcionais

de Guarapuava – APAE

1. Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para  crianças,

adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

2. Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para Pessoas

com Deficiência e suas Famílias. 

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

10.  Associação  de

Proteção  à   Criança  e  ao

Adolescente – CANAÃ

Serviço  de  Acolhimento  Institucional  para  crianças  e  adolescentes,  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 de  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.

14. Associação de Amigos

de  Pessoas  Especiais  -

Serviço de Acolhimento em Repúblicas para adultos em processo de saída

das ruas. Obs. critério de partilha atendido juntamente com a Resolução
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AAPE que estabelece os critérios de parceria do município.

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS     
Rua Guaira, 3074. CEP 85010 – 010 / Guarapuava – PR
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