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 Resolução nº 32/2022 

 

Súmula: Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

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

a Lei Municipal nº 3.222, de 10 de dezembro de 2022, considerando as deliberações da reunião 

ordinária realizada no dia 06 de junho de 2022, ata nº 09/2022;  

 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno, em anexo,  do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS;  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Guarapuava, 06 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Claudia Kamilla Schneider Schupchek 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE GUARAPUAVA 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1° - O Conselho Municipal de Assistência Social, criado pela Lei n° 541/95, de 22 de 

dezembro de 1995, revogada pela Lei nº 3222/2021, de 10 de dezembro de 2021 estará vinculado 

à estrutura do órgão de Administração Pública Municipal responsável pela coordenação de 

Política Municipal de Assistência Social, atuará em conformidade com a Lei nº 8.742 - de 07 de 

dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435 - de 06 de julho de 2011, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social, será uma instância deliberativa do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. 

Parágrafo Único – São equivalentes, para os fins deste Regimento Interno, as expressões 

Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS e Conselho. 

 

Art. 2° - O CMAS funcionará em sala disponibilizada pelo órgão de Administração Pública 

Municipal responsável pela Coordenação de Política Municipal de Assistência Social. 

 

TÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 3° - Compete ao CMAS:  

I - Aprovar a Política Municipal de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS constante no Plano Municipal de Assistência Social, 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 as demais normativas vigentes, com atuação no 

município.  
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IV - Definir regulamentações no CMAS a partir das normatizações do CNAS e estabelecer 

critérios para as inscrições dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios socioassistenciais 

executados por órgãos governamentais, entidades que não atuam de forma preponderante na 

Assistência Social e por entidades Mantenedoras de Assistência Social, inscritas em outro 

município. Sendo responsável pela fiscalização da qualidade destes, 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 

e dos serviços, programas e projetos da rede governamental e 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 específicas que atuam com ações intersetoriais; 

IX - Convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos (e/ou conforme o cronograma nacional e 

estadual), ou, 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, realizando o monitoramento e avaliação da política; 

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 

e governamental 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; 
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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; 

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) e/ou pela atuação profissional. 

XVIII - Ser instância de controle social do Programa de Transferência de Renda, 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. 

 

TÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4° - O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é composto por 36 (trinta e seis) 

membros, sendo 18 (dezoito) titulares e 18 (dezoito) suplentes. 

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

 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes - representantes dos (as) usuários (as) da política de 

Assistência Social 

 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); 
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 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes – representantes dos (as) trabalhadores (as) do setor de 

Assistência Social, ficando impedido de representar o segmento dos trabalhadores (as), na 

composição dos conselhos, o (a) profissional que estiver no exercício de função de confiança ou 

de direção na gestão do SUAS, conforme § 3º do Art. 1º da Resolução CNAS n° 06, de 21 de 

maio de 2015; 

§ 1º Os representantes da Sociedade Civil serão escolhidos, prioritariamente, na Conferência 

Municipal de Assistência Social, a cada 02 (dois) anos, e/ou em fórum/assembléia específico para 

este fim. 

§ 2º No processo de eleições dos Conselheiros (as) da Sociedade Civil, regido por regulamento 

próprio, serão eleitas vagas reservas proporcionais ao número de Conselheiros (as).   

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

 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante do Órgão Gestor da Política de Assistência 

Social; 

 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante dos Centros de Referência de Assistência 

Social - CRAS, 

 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS, 

 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos - SCFV, 

 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante do Serviço de Acolhimento 

Institucional/Familiar, 

 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante da Secretaria Municipal de Finanças, 

 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante da Secretaria Municipal  de Saúde, 

 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante da Secretaria Municipal de Educação, 

 01(um) titular e 01(um) suplente – representante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas 

para Mulheres; 

§ 3º Nos termos deste Artigo, o mandato será de 02 (dois) anos, sendo permitida uma 

recondução, cujos nomes serão apresentados mediante Decreto ao órgão da Administração 

Pública Municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social. 
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§ 4º Em caso de alteração de nomenclatura e/ou nos organogramas, o Conselho poderá 

deliberar sobre a representatividade. 

Art. 5° - Para nomeação dos Membros do Conselho Municipal de Assistência Social, o Prefeito 

Municipal observará os seguintes procedimentos: 

I – os (as) 18 (dezoito) representantes da Sociedade Civil e seus respectivos Suplentes serão 

escolhidos por ocasião da Conferência Municipal de Assistência Social dentre os Delegados (as) 

participantes ou de fórum, ou Assembléia específica para este fim; 

II – os (as) 18 (dezoito) representantes do Poder Executivo e respectivos Suplentes serão 

indicados (as) pela secretaria ou órgão específico e homologados pelo Prefeito Municipal, 

respeitadas as disposições contidas no Art. 4° deste Regimento. 

 

Art. 6° - O exercício da função de conselheiro (a) é considerado serviço público relevante e não 

será remunerado, sendo seu exercício prioritário e justificadas as ausências a quaisquer outros 

serviços quando determinado seu comparecimento a sessões do Conselho. 

Parágrafo único. Será emitido, quando solicitado, certificado aos membros do CMAS constando a 

data de sua posse e término de sua participação, bem como declaração aos representantes em 

reconhecimento ao seu relevante serviço público e social prestado. 

 

Art. 7° - Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social poderão ser substituídos 

mediante solicitação da instituição ou autoridade pública a qual estejam vinculados. 

 

Art. 8° - Perderá o mandato o (a) Conselheiro (a) que: 

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

II – faltar 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, sem justificativa, a qual deverá 

ser apresentada por escrito ao Presidente do Conselho, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a 

partir da data da reunião. 

III – apresentar renúncia ao plenário do Conselho; 

IV – for condenado por sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal, ou por infrações 

éticas pelos órgãos representativos de classes profissionais; 
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§ 1º – As entidades, as secretarias municipais ou organizações representadas pelos Conselheiros 

(as) faltosos (as) deverão ser comunicadas a partir da segunda falta consecutiva, ou quarta 

intercalada, através de correspondências do Conselho Municipal de Assistência Social. 

§ 2º – Nos casos dos incisos I, II, III e IV do Art. 8°, as entidades, secretarias municipais e 

organizações indicarão um novo representante. 

 

Art. 9º - Nos casos de impedimento ou falta às reuniões, os membros titulares do Conselho 

Municipal de Assistência Social serão substituídos por seus respectivos suplentes, 

automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos titulares. 

Parágrafo Único – Todos os membros suplentes do CMAS poderão participar das reuniões, com 

direito à voz. 

 

Art. 10 – Perderá o mandato a entidade ou organização governamental ou não-governamental que 

incorrer numa das seguintes condições:  

I – funcionamento irregular de acentuada gravidade que a torne incompatível com o exercício da 

função de membro do Conselho; 

II – extinção de sua base territorial de atuação no Município de Guarapuava; 

III – imposição de penalidade administrativa de reconhecimento grave; 

IV – desvio ou má utilização dos recursos financeiros recebidos de órgãos governamentais e não-

governamentais; 

V – desvio de sua finalidade principal, na prestação dos serviços propostos na área de assistência 

social; 

VI – a não manifestação com relação à falta de seu Conselheiro (a) representante, conforme Art. 

8° - inciso II e parágrafo 1°; 

VII – renúncia. 

Parágrafo Único: A perda de mandato se dará por deliberação da maioria dos componentes do 

Conselho em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do Conselho Municipal 

de Assistência Social, do Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa. 

 

Art. 11 – A substituição decorrente da perda de mandato se dará mediante a ascensão da entidade 

suplente, eleita na Conferência Municipal de Assistência Social ou no Fórum/Assembléia 

específica. No caso de não haver entidade suplente e nem reservas, conforme o disposto no art. 
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4º, o CMAS estabelecerá critérios para a escolha de nova entidade, desde que a mesma tenha 

participado da última Conferência Municipal da Assistência Social ou tenha mais de três anos de 

experiência na execução de serviços continuados de Assistência Social. 

 

TÍTULO IV 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

Art.12 – O CMAS terá a seguinte estrutura: 

I – Diretoria Executiva composta por: presidente, vice-presidente, primeiro-secretário, segundo-

secretário, com mandato de 01 (um) ano, sendo a cada ano realizado eleição respeitando a 

alternância entre 01 mandato governamental e outro não governamental; 

§ 1º – 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. 

II – Comissões Paritárias e Grupos de Trabalho: 

1. Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social; 

2. Comissão de Análise de Documentos e Visitas Institucionais; e 

3. Comissão do Controle Social do Programa de Transferência de Renda. 

III – Plenário. 

IV – Secretaria Executiva. 

SEÇÃO I  

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 13 – O Conselho Municipal de Assistência Social será presidido (a) por conselheiros (as) que 

terão o mandato alternado de 01 (um) ano. A cada ano será realizado eleição respeitando a 

alternância da representatividade, 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. No mandato da Sociedade Civil, recomenda-se que, cada mandato seja 

eleita representatividade diferente, (usuários (as), trabalhadores (as) do SUAS e entidades da rede 

socioassistencial privada) possibilitando, desta forma, o aprimoramento da participação 

democrática. 
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§1º – A escolha do presidente e do vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário será 

através de voto aberto ou por aclamação, referendado por 2/3 dos Conselheiros presentes na 

reunião. 

§2º– Havendo empate entre 02 (dois) ou mais concorrente, proceder-se-á segunda votação entre 

os candidatos mais votados. 

§3º– Persistindo o empate, será considerado eleito o que tiver maior tempo de atuação no 

Conselho. 

 

Art. 14 – São atribuições do (a) presidente: 

I – Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

II – Representar o CMAS em todas as suas reuniões, em juízo ou fora dele, podendo eleger a sua 

representação; 

III – Cumprir e fazer cumprir todas as normas e decisões tomadas pela Conferência Municipal de 

Assistência Social e pelo Conselho; 

IV – Cientificar-se de todos os assuntos e ações de caráter técnico e administrativo relacionados 

com a área de atuação; 

V – Manter os demais membros do CMAS informados de todas as medidas administrativas 

decididas e em andamento; 

VI – Autorizar, após aprovação do CMAS, os afastamentos e licenças aos seus membros, bem 

como convocar o respectivo suplente sempre que acontecer vacância de cargo; 

VII – Requisitar funcionários, por tempo determinado, de órgãos afins na relação organizacional 

com o CMAS; 

VIII – Submeter ao plenário a programação físico-financeira das atividades; 

IX – Nomear Comissões permanentes ou temáticas eventuais, constituídos conforme art. 19 deste 

Regimento Interno; 

X – Baixar atos decorrentes de deliberações do Conselho; 

XI – Assinar as correspondências oficiais do CMAS; 

XII – Submeter a pauta da reunião à aprovação do Plenário do Conselho; 

XIII – Instaurar sindicância ou processo administrativo ou disciplinar para apurar eventuais 

irregularidades; 

XIV – Providenciar a divulgação das sessões, resoluções e deliberações do Conselho; 
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XV – Outras atribuições definidas em lei ou que lhe forem autorizadas pelo Conselho; 

XVI – Garantir a integração entre o Conselho Municipal de Assistência Social e sua Secretaria 

Executiva. 

 

Art. 15 – É atribuição do vice-presidente substituir o presidente nas suas ausências ou 

impedimentos. 

 

Art. 16 – São atribuições do primeiro-secretário:  

I – elaborar a ata das reuniões do CMAS; 

II – redigir em conjunto com a Secretaria Executiva do Conselho, ofícios, resoluções e atos de 

convocação das reuniões do CMAS; 

 

Art. 17 – É atribuição do segundo-secretário substituir o primeiro-secretário nas suas ausências ou 

impedimentos. 

 

Art. 18 - Nas ausências da diretoria, a presidência e a secretaria será exercida por um representante 

titular presente, escolhido pela Plenária para o exercício da função. 

 

SEÇÃO II 

DAS COMISSÕES PARITÁRIAS E GRUPOS DE TRABALHO 

 

Art. 19 - O CMAS constituirá Comissões e Grupos de Trabalho com o objetivo de assessorar e 

apoiar as atividades do Conselho em questões sobre gestão integrada de serviços, benefícios e 

transferência de renda, assim como outras estratégias para este fim.  

§ 1º - As Comissões de que trata o artigo anterior terão composição paritária entre representantes 

do governo e da sociedade civil, dentre os membros do Conselho Municipal de Assistência Social. 

§ 2º - As comissões deverão se reunir sempre que houver convocação por parte do plenário e/ou 

da Secretaria Executiva dos Conselhos ou por demanda identificada pela própria comissão; 

§ 3º - Poderão participar das reuniões das Comissões Paritárias e Grupos de Trabalho pessoas 

convidadas como colaboradores, a critério de cada Comissão ou Grupo. 
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§ 4º - As Comissões Paritárias apresentarão relatórios dos assuntos discutidos afetos a sua 

temática e das questões encaminhadas pela Presidência ou pela Plenária para inclusão de pauta 

pela Secretaria Executiva. 

§ 5º - Os Grupos de Trabalho serão constituídos por deliberação da Plenária para discussão de 

matérias cuja complexidade e relevância justifiquem. 

§ 6º - Cada Comissão Paritária e cada Grupo de Trabalho terá um (uma) Coordenador (a) e um 

relator  (a) escolhido (a) dentre os seus membros. 

§ 7º- Os (As) Coordenadores (as) e relatores (as) das Comissões Paritárias exercerão esta função 

pelo período de um ano, permitida recondução. 

§ 8º - Na ausência do (a) Coordenador (a) ou do relator (a) de Comissão Paritária ou de Grupo de 

Trabalho, os membros escolherão dentre os presentes que a compõem quem assumirá as funções 

da coordenação naquela reunião. 

§ 9º - As Comissões Paritárias e Grupos de Trabalho instalar-se-ão e discutirão as matérias que 

lhes forem pertinentes, em primeira convocação com a presença da maioria simples de seus 

membros e em segunda convocação meia hora após com qualquer número. 

§ 10 - O parecer final do trabalho realizado pelas Comissões Paritárias e Grupos de Trabalho será 

relatado na Plenária, para discussão e deliberação. 

§ 11 - As Comissões paritárias terão 30 (trinta) dias para emitir parecer e apresentar à plenária do 

CMAS, podendo solicitar período diverso de acordo com a complexidade do assunto, que será 

deliberado pela plenária. 

§ 12 - Os Grupos de Trabalho terão seu prazo de funcionamento fixado na resolução que aprovar 

sua constituição emitindo ao final seu parecer. 

§ 13 - A composição da Comissão Paritária e dos Grupos de Trabalho será deliberada pelo CMAS 

e aprovada através de resolução que será divulgada em diário oficial. 

§ 14 – As Comissões Paritárias deverão seguir as normativas legais publicadas e vigentes pelos 

órgãos competentes da Política de Assistência Social. 

 

Art. 20 - Compete à Comissão do Financiamento e Orçamento da Assistência Social: 

I - Apreciar 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, formulando prioridades e emitindo pareceres; 
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II - Articular com outros conselhos da área social, no que se refere ao financiamento de 

programas e projetos sociais; 

III - Fiscalizar a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS; 

IV – Elaborar os critérios de partilha e de transferência de recursos para a rede socioassistencial 

privada e governamental 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 

V - 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; 

VI - 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; 

VII – Desempenhar outras funções correlatas. 

 

Art. 21 - Compete à Comissão de Análise de Documentos e Visitas Institucionais: 

I - Analisar os pedidos de inscrição das entidades e organizações de Assistência Social, bem como 

os pedidos de inscrições de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais 

governamentais e não governamentais, e dos que exercem assessoramento e garantia de direito em 

conformidade com a legislação vigente, emitindo parecer ao CMAS;  

II – Analisar os pedidos de inscrição das entidades e organizações de assistência social 

 que desenvolvem ações de promoção à integração ao mercado de trabalho; bem como de 

entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica definidas no art. 8º do Decreto 

nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005 do MTE e que estabelece como diretriz que a seleção de 

aprendizes deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou 

risco social; assim considerados aqueles egressos do trabalho infantil e do sistema socioeducativo; 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e no sistema prisional; em situação de 

acolhimento institucional; beneficiários de programas de transferência de renda; jovens e 
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adolescentes com deficiência, matriculados na rede pública de ensino ou concluintes 

desempregados; conforme  o §5º do artigo 66 do Decreto Federal nº 9.579, de 22 de novembro de 

2018; 

III - Acompanhar e avaliar a prestação de serviços, projetos, programas e benefícios 

socioassistenciais governamentais e não governamentais; 

IV - Propor procedimentos para aplicação de advertência, suspensão ou cancelamento de 

inscrição daqueles que não cumprem as normativas da Política de Assistência Social e/ou do 

CMAS, encaminhado à plenária para deliberação; 

V - Propor e organizar vistorias àqueles inscritos no CMAS, sempre que necessário; 

VI - Fiscalizar atividades irregulares identificadas, supostamente, como de Assistência Social. 

VII – Realizar visitas aos equipamentos públicos (CRAS, CREAS, Entidades de Acolhimento 

governamentais, entre outros), emitindo parecer; 

VIII - Acompanhar e avaliar os planos de ação que recebam recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS; 

IX - Subsidiar o CMAS nas ações deliberativas na Política Municipal de Assistência Social e em 

Atos Normativos;  

X - Desempenhar outras funções correlatas. 

 

Art. 22 - Compete a Comissão de Controle Social do Programa de Transferência de Renda: 

I - Acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização da execução do Programa de Transferência de 

Renda, no âmbito municipal; 

II - Acompanhar e estimular a integração e a oferta de outras políticas públicas sociais para as 

famílias beneficiárias pelo Programa de Transferência de Renda; 

III - Acompanhar a oferta por parte do governo local dos serviços necessários para a realização 

das condicionalidades; 

IV - Estimular a participação comunitária dos usuários no controle da execução do Programa de 

Transferência de Renda; 

V - Elaborar, aprovar e modificar seu próprio Regimento Interno;  

VI - Acompanhar e fiscalizar a gestão e a aplicação dos recursos do apoio financeiro à gestão 

municipal do Programa de Transferência de Renda (IGD, entre outras); e  
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VII - Exercer outras atribuições estabelecidas em normas complementares do Ministério 

correspondente. 

SEÇÃO III 

Do plenário 

 

Art. 23 - O CMAS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu 

Presidente ou, extraordinariamente, a qualquer tempo por convocação da Presidência ou de pelo 

menos 1/3 (um terço) de seus membros. 

§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pelo Colegiado até o mês de 

dezembro do exercício anterior, prevendo a realização de reuniões descentralizadas nas 

dependências de entidades e/ou organizações inscritas no CMAS. 

§ 2º A realização de reunião ordinária no mês de janeiro será facultada à deliberação da plenária, 

quando da aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias. 

§ 3º As reuniões do CMAS serão realizadas de forma presencial, salvo em casos excepcionais, 

serão realizadas de forma remota ou híbrida, como por exemplo, em situações de emergências 

sanitárias. 

§ 4º Serão convocados pela Secretaria Executiva para comparecer às reuniões os membros do 

CMAS, através de correio eletrônico, aplicativos de mídias sociais e por meio de cartazes a serem 

expostos nas secretarias afins e nos CRAS e CREAS. 

§ 5º O membro convocado que não puder participar, seja representado pelo titular ou pelo 

suplente indicado, deverá justificar com antecedência a sua ausência nas reuniões do CMAS. 

§ 6º Nas reuniões plenárias participam os membros com direito a voz e voto e demais presentes 

com direito a voz, observado os assuntos contidos na convocação.  

 

Art. 24 – Aos membros do CMAS incumbe:  

I – participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMAS; 

II – participar das Comissões Paritárias e Grupos de Trabalho para os quais forem designados, 

manifestando-se a respeito de matérias em discussão; 

III – requerer votação de matéria em regime de urgência; 

IV – propor a criação de Comissões Paritárias e Grupos de Trabalho permanentes e/ou eventuais, 

bem como indicar nomes para as mesmas; 

V – deliberar sobre as propostas, pareceres e recomendações emitidos pelas Comissões Paritárias; 
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VI – apresentar moções ou proposições sobre assuntos de interesse da Assistência Social; 

VII – fornecer à Secretaria Executiva do Conselho todos os dados e informações a que tenham 

acesso ou que se situem nas respectivas áreas de competências, sempre que os julgarem 

importantes para as deliberações ao Conselho, ou quando solicitados pelos demais membros; 

VIII – requisitar à Secretaria Executiva e aos demais membros do Conselho todas as informações 

que julgarem necessárias para o desempenho de suas atribuições; 

IX – executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo presidente do Conselho ou Plenária; 

XX – participar de eventos representando o CMAS quando devidamente autorizado pela 

presidência ou plenária; 

XXI – manter a Secretaria Executiva informada sobre as alterações dos dados pessoais de seus 

representantes; 

Parágrafo único: As reuniões do CMAS somente poderão ser realizadas com a presença da 

maioria simples de seus membros. 

SEÇÃO IV 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

Art. 25 – O CMAS contará com uma Secretaria Executiva. 

§ 1° - A Secretaria Executiva contará com uma equipe técnica de nível superior conforme as 

exigências do SUAS e administrativa constituída de servidores do quadro efetivo do órgão da 

Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de 

Assistência Social e/ou requisitos de outros órgãos da Administração Pública, em conformidade 

com a legislação pertinente, para cumprir as funções designadas pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

§ 2º O Cargo de Secretário (a) Executivo (a) só poderá ser exercido por servidor municipal 

estatutário com cargo de nível superior, devendo o mesmo receber gratificação de função pela 

referida atribuição. 

§ 3º A substituição do (a) Secretário (a) Executivo (a) dar-se-á, somente, por dispensa a pedido do 

servidor ou destituição, com referendo da Plenária do CMAS.  

§4° - Cumpre ao órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política 

Municipal de Assistência Social providenciar a alocação de recursos e materiais, inclusive 

financeiros, necessários ao pleno funcionamento e representação do CMAS, da Secretaria 



 

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 
 

Lei Municipal nº 3.222/21, de 10 de dezembro de 2021. 

 

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

Contatos: conselhosguarapuava@outlook.com; conselhos@guarapuava.pr.gov.br;  Telefone (42) 3623-7995 
 

Executiva do Conselho e das Comissões Paritárias permanentes do CMAS, conforme Art. 23 da 

Lei n° 3222/2021. 

 

Art. 26 – À Secretaria Executiva do CMAS compete: 

I - Promover e praticar os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das atividades 

do CMAS; 

II - Dar suporte técnico-operacional para o CMAS, com vistas a subsidiar as realizações das 

reuniões da plenária; 

III - Dar suporte técnico-operacional às comissões paritárias e grupos de trabalho; 

IV – Levantar e sistematizar as informações que permitam ao CMAS tomar as decisões previstas 

em lei; 

V – Executar atividades técnico-administrativas de apoio e dar assessoria ao Conselho, 

articulando-se com os conselhos setoriais que tratam das demais políticas sociais; 

VI – Encaminhar atos de convocação de reuniões, atendendo disposições deste Regimento 

Interno; 

VII – Elaborar as pautas, classificando as matérias por ordem cronológicas de entrada no 

protocolo e distribuindo-as aos membros do Conselho para conhecimento; 

VIII – Preparar e controlar a publicação, no órgão de divulgação oficial do Município, de todas as 

decisões proferidas pelo Conselho; 

IX - Zelar pelo cumprimento e atualização dos dados cadastrais dos membros e seus 

representantes; 

X - Assessorar a organização e a realização das pré-conferências, conferências, fóruns, 

capacitações, seminários e demais eventos promovidos pelo CMAS; 

XI - Organizar os serviços de protocolos e arquivos de documentos do CMAS; 

XII – Elaborar juntamente com a Comissão de Financiamento e Orçamento, submetendo ao 

plenário a proposta orçamentária para o funcionamento do CMAS; 

XIII - Acompanhar o encaminhamento dado às resoluções, recomendações e moções emanadas 

do CMAS e dar as respectivas informações atualizadas durante os relatos; 

XIV - Assessorar o CMAS na articulação com os órgãos de controle interno e externo; 

XV - Prestar informações e orientações relativas ao CMAS. 

XVI – Desempenhar outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo CMAS. 
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TÍTULO V 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 27 - 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. 

 

Art. 28 - 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. 

 

Art. 29 - 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 

participação de, no mínimo, 01 (um) representante/delegado de cada instituição/organização, 

com direito a voz e voto. 

 

Art. 30 - 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. 

§1º 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; 
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III - reavaliar o cumprimento das proposições anteriores, aprovar e dar publicidade a suas 

resoluções, registradas em documento final; 

§ 2º Para a organização e realização da Conferência Municipal de Assistência Social, o CMAS 

constituirá uma comissão organizadora, composta paritariamente por membros do Conselho, 

podendo ainda serem convidados representantes de outras organizações governamentais e não-

governamentais.  

 

TÍTULO VI 

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Art. 31 - 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: 

I - Ser instituído por meio de Lei;  

II – Estar com cadastro regular e ativo no sistema de cadastro do SUAS – CADSUAS; 

III - Ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

IV - Ser constituído como unidade orçamentária;  

V - 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. 

 

Art. 32 - 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 – FNAS, FEAS; 

II - transferência do Município; 

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

Jurídicas; 

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

V - transferências do exterior; 
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VI - dotações orçamentárias da União, do Estado e do município cofinanciamento de Fundo a 

Fundo, consignada especificamente para o atendimento ao disposto em 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 em 

conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social, com CNPJ próprio. 

 

Art. 33 - 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. 

 

Art. 34 - 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. 

 

Art. 35 - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial, para dar cobertura às 

demandas dos serviços continuados e tipificados, bem como as demandas emergenciais; 

 

Art. 36 - 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm#:~:text=LEI No 4.320, DE 17 DE MAR�O DE 1964&text=Estatui Normas Gerais de Direito,Munic�pios e do Distrito Federal.
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Art. 37 - O crédito adicional especial autorizado será reaberto até o limite de seu saldo, para 

atendimento das despesas do exercício financeiro vigente na forma do que dispõe o Art. 45 da Lei 

Federal nº 4320/64 e § 2º, do Artigo 167 da Constituição Federal. 

 

Art. 38 - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar, por ato próprio, o crédito necessário 

para cumprimento das obrigações previstas nas leis específicas da Assistência Social. 

 

Art. 39 - 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. 

 

Art.40 - Para os exercícios subseqüentes, o Executivo providenciará a inclusão das despesas 

autorizadas por esta Lei nos Orçamentos Anuais do Município. 

 

TÍTULO VII 

  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

     

Art. 41 – O presente Regimento Interno poderá ser alterado no todo, ou em parte, mediante 

aprovação da maioria simples dos membros do CMAS, em reunião plenária, com esta demanda 

integrada na pauta.  

 

Art. 42 – Todos os órgãos e entidades inscritos no CMAS têm livre acesso aos balancetes mensais 

e anuais do FMAS, e às resoluções e aos atos de instituição e de regimentação do CMAS.  

     

Art. 43 – As sessões e as convocações do CMAS e da Conferência Municipal de Assistência Social 

serão publicadas e precedidas de ampla divulgação. 

 

Art. 44 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno 

serão dirimidas pelo Plenário do CMAS. 

 

Art. 45 – Este Regimento Interno consolidado e aprovado entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm#:~:text=LEI No 4.320, DE 17 DE MAR�O DE 1964&text=Estatui Normas Gerais de Direito,Munic�pios e do Distrito Federal.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm#:~:text=LEI No 4.320, DE 17 DE MAR�O DE 1964&text=Estatui Normas Gerais de Direito,Munic�pios e do Distrito Federal.



