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RESOLUÇÃO Nº 027/2022 

 

Súmula: Dispõe sobre planejamento para execução dos recursos remanescentes de exercícios 

anteriores e/ou do recebido no exercício de 2022 do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS, 

alocados no Fundo Municipal de Assistência Social para cofinanciar serviços, programas, projetos e 

benefícios, da rede socioassistencial pública e privada que executam serviços com recursos vinculados 

aos blocos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 

atendendo a solicitação da divisão administrativa/financeira da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social que solicita para as entidades da rede socioassistencial privada devidamente 

inscritas no CMAS, através de instrumento o levantamento de demandas de materiais de custeio 

(licitados em vigência e/ou em procedimentos licitatórios ainda a se concretizarem pela secretaria) para 

acesso aos recursos vinculados e recebidos pelo município do FNAS nos diversos níveis de proteção. 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011 que altera a Lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS aprovada pela Resolução nº 145, 

de 15 de outubro de 2004, do CNAS; 

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela Resolução nº 

109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS. 

CONSIDERANDO a Resolução 027/2011 do CNAS a qual caracteriza as ações de assessoramento e 

defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social, publicado no D.O.U. de 20 de setembro 

de 2011. 

CONSIDERANDO a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012 que aprova a NOB SUAS 2012. 

CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 – que regulamenta o Fundo Nacional 

de Assistência. 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 2014 CNAS, a qual define os parâmetros nacionais 

para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do 

Distrito Federal; 
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CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 21, de 24 de novembro de 2016 a qual  estabelece 

requisitos para celebração de parcerias, conforme a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão 

gestor da Assistência Social e as entidades ou organizações de Assistência Social no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. 

CONSIDERANDO a Lei 25.041/2016 que Institui a Política Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social e o Sistema Único de Assistência Social de Guarapuava. 

CONSIDERANDO a Resolução 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 n.º 13.019/2014 – Lei que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias 

entre a administração pública e organizações da sociedade civil, e ainda as regulamentações do 

município e as normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5863/2017 que Regulamenta as parcerias entre a 

administração pública e a sociedade civil que trata a Lei Federal nº. 13.019 de 31/07/2014. 

CONSIDERANDO as deliberações da plenária ordinária realizada em 24 de maio de 2022. (Ata nº 

008/2022); 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 

Municipal nº 3222, de 10 de dezembro de 2021,  

 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Aprovar utilização dos recursos vinculados/FNAS, recursos  remanescentes de exercícios 

anteriores e/ou do recebido no exercício do ano de 2022 dentro dos blocos e serviço afins, na 

continuidade do cofinanciamento dos serviços ofertados pela rede socioassistencial privada 

devidamente reordenada, inscritas no CMAS e no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência 

Social, através de Acordo de Cooperação, onde a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social - SEMADS fará a licitação ou aproveitará a vigência de atas já disponíveis e 

repassará materiais de custeio.  

Art. 2º - Aprovar o formulário padrão fornecido pelo setor administrativo da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS, para as entidades apresentarem o levantamento das 

demandas para o cofinanciamento dos serviços ofertados pela rede socioassistencial privada.  
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Art. 3º - Para acesso ao disposto no Art. 1º, as entidades deverão apresentar o levantamento das 

demandas utilizando o formulário padrão fornecido pelo setor administrativo da Secretaria Municipal 

de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS. Serão considerados para atendimento das 

demandas apresentadas, nos níveis de proteção social: atendimento e assessoramento, proteção especial 

de média ou alta complexidade, realização de serviço de mais de um nível de proteção, as metas 

quantitativas e qualitativas, a comprovação dos atendimentos através do repasse mensal de informações 

para o cadastro dos usuários no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos -  SISC, comprovação mensal da participação dos usuários nos serviços através da síntese 

da participação no mês e/ou outro instrumento comprobatório definido pela Entidade juntamente com 

a coordenação dos níveis de proteção da SEMADS.   

Art. 4º - Os recursos a serem acessados pelas Entidades serão de acordo com a proporcionalidade dos 

atendimentos de usuários nos serviços de níveis de proteção (meta/física), tendo como parâmetro a 

lista de presença mensal protocolada na coordenação de proteção social da SEMADS. O não 

cumprimento das atribuições dispostas neste artigo e no Art. 3º impossibilitará o acesso aos recursos.   

Parágrafo Único: O percentual destinado para cada serviço nos níveis de proteção será planejado pela 

gestão de acordo com a disponibilidade de recurso e ofertas de serviços, tendo como parâmetro a lista 

de presença mensal protocolada na coordenação de proteção social básica e especial da SEMADS. 

Art. 5º - Ficam revogadas as Resoluções nº 06/2019 e 02/2021, a partir da presente data. 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarapuava, 24 de maio de 2022. 

 

 

 

Rosa Aparecida Ramos Daniel 

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

 


