
 

           CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 

R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080  Fone/Fax: (42) 30269565  E-mail: cmaspg@bol.com.br   Ponta Grossa – Pr. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 

 

RESOLUÇÃO Nº 48/2013 
 
 

Assunto: Regulamentação do procedimento para recebimento, análise e seleção de projetos 

para prestação de serviços socioassistenciais a serem cofinanciados com recursos do Fundo 

Municipal de Assistência Social – FMAS e da Fundação Municipal Proamor de Assistência 

Social. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/2007, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 

17/11/2009 e considerando: 

 

• A Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 
12.435 de 2011, em especial o Artigo 3º e o Artigo 9º; 

• a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS de 12 de dezembro de 2012; 

• a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 
Social – NOB-RH/SUAS de dezembro de 2006; 

• a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais; 

• a Resolução MDS/CNAS Nº 16, de 05/05/2010 e suas alterações (Resolução CNAS nº 
13/2011; Resolução CNAS nº 10/2011; Resolução CNAS nº 33/2010); 

• a Resolução CNAS/ Nº 17 de 20/06/2011. 
 

RESOLVE: 

 

Aprovar em reunião extraordinária realizada em 06 de novembro de 2013, a regulamentação 
do procedimento para recebimento, análise e seleção de projetos para prestação de serviços 
socioassistenciais a serem cofinanciados com recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS e da Fundação Municipal Proamor de Assistência Social. 

 



CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

Art. 1º. Constitui objeto da presente Resolução a regulamentação do procedimento para 
recebimento, análise e seleção de projetos para prestação de serviços socioassistenciais a 
serem cofinanciados com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e da 
Fundação Municipal Proamor de Assistência Social. 

Art. 2º. Para os fins desta Resolução entende-se por serviço o conjunto de ações 
socioassistenciais continuadas desenvolvidas de acordo com a Política Nacional de 
Assistência Social e demais normatizações do CNAS e do CMAS vigentes, que visam 
atender indivíduos ou grupos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social do 
Município de Ponta Grossa, com recursos alocados no FMAS e Fundação Proamor. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS DE PARTILHA PARA COFINANCIAMENTO DOS PROJETOS 

Art. 3º. Os serviços voltados para ações de Proteção Social Básica a serem cofinanciados pelo 
FMAS e Fundação Proamor são: 

SERVIÇO EQUIPE 
MÍNIMA 

HORÁRIO PER 
CAPITA 

OUTROS 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para crianças e 
adolescentes de 
6 a 17 anos. 

1 Coordenador de 
nível superior.  
1 Assistente Social. 
1 Facilitador para 
cada turno de 25 
crianças ou 
adolescentes.  
3 trabalhadores de 
apoio, tais como: 
cozinheiro, zelador, 
auxiliar 
administrativo. 

Turnos de 4 horas 
por dia. 
5 dias por semana. 
Mínimo de 3 horas 
de atividades 
dirigidas lúdicas, 
culturais, 
esportivas, 
artísticas. 
Máximo de uma 
hora de atividades 
de reforço escolar. 

150,00 As famílias 
devem ser 
referenciadas ao 
CRAS da 
região. 
Deve servir duas 
refeições: café e 
almoço (turno 
da manhã) ou 
almoço e lanche 
(turno da tarde). 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução 
CNAS 109/2009 

Serviço de 
Proteção Social 
Básica no 
domicílio para 
pessoas com 
deficiência e 
idosas 

1 Assistente Social 
2 Trabalhadores de 
apoio, tais como 
auxiliar 
administrativo, 
motorista. 

Mínimo de 4 horas 
de serviço externo 

75,00 As famílias 
devem ser 
referenciadas ao 
CRAS/CREAS 
da região. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução 
CNAS 109/2009 

 



Art. 4º. Os serviços voltados para ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade 
a serem cofinanciados pelo FMAS e Fundação Proamor são: 

SERVIÇO EQUIPE MÍNIMA HORÁRIO PER 
CAPITA 

OUTROS 

Serviço 
Especializado 
em 
Abordagem 
Social  

1 Assistente Social. 
2 Abordadores. 
1 Motorista. 

Mínimo de 4 horas 
diárias de serviço 
externo. 

75,00 Deve ser 
referenciado ao 
CREAS. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução 
CNAS 109/2009 

Serviço de 
Proteção 
Social Especial 
para Pessoas 
com 
Deficiência, 
Idosos(as) e 
suas Famílias 

1 Assistente Social. 
1 Psicólogo. 
Atendentes, de 
acordo com a 
necessidade dos 
usuários. 
Obs.: A Equipe 
Técnica deve ser de 
nível superior, com 
carga horária 
mínima de 20 horas 
semanais. 

5 dias por semana. 
8 horas por dia, em 
dois turnos de 4 
horas cada. 

182,00 
 

Deve ser 
referenciado ao 
CREAS. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução 
CNAS 
109/2009. 

 

Art. 5º. Os serviços voltados para ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a 
serem cofinanciados pelo FMAS e Fundação Proamor são: 

SERVIÇO EQUIPE 
MÍNIMA 

HORÁRIO PER 
CAPITA 

OUTROS 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional, 
na modalidade 
Abrigo 
Institucional 
para crianças e 
adolescentes 

1 Coordenador de 
nível superior. 
1 Assistente 
Social. 
1 Psicólogo. 
1 Cuidador para 
cada 10 crianças 
ou adolescentes. 
1 Auxiliar de 
Cuidador para 
cada 10 crianças 
ou adolescentes. 
Obs.: Seguir as 
“Orientações 
Técnicas Para os 
Serviços de 
Acolhimento Para 
Crianças e 
Adolescentes” do 
Conanda/CNAS 

24 horas por dia 1.000,00 Deve ser realizado 
trabalho 
psicossocial com as 
famílias. 
Os abrigos poderão 
prestar serviço de 
contra turno, desde 
que não seja 
exclusivo para os 
abrigados. 
Deve incluir 
crianças e 
adolescentes com 
deficiência. 
Deve ser 
referenciado ao 
CREAS. 
Equipe pode ter 
carga horária 
reduzida, ou utilizar 



 o serviço 
psicossocial da 
entidade ou outro 
serviço, caso tenha 
menos de 10 
abrigados. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução CNAS 
109/2009 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional, 
na modalidade 
Abrigo 
Institucional 
para pessoas 
com 
deficiência 
(jovens e 
adultos) 

1 Assistente 
Social. 
1 Profissional para 
atividades 
ocupacionais, tais 
como: Terapeuta 
Ocupacional, 
Educador Físico, 
Musicoterapeuta, 
Recreacionista. 
1 Cuidador para 
cada 10 pessoas 
atendidas. 

24 horas por dia 800,00 Deve prover 
serviços básicos de 
higiene, 
alimentação, etc. 
Deve ser 
referenciado ao 
CREAS. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução CNAS 
109/2009 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional, 
na modalidade 
Abrigo 
Institucional 
para idosos(as) 
ILPI 

1 Assistente 
Social. 
1 Profissional para 
atividades 
ocupacionais, tais 
como: Terapeuta 
Ocupacional, 
Educador Físico, 
Musicoterapeuta, 
Recreacionista. 
1 Cuidador para 
cada 10 pessoas 
atendidas. 

24 horas por dia 800,00 Deve prover 
serviços básicos de 
higiene, 
alimentação, etc. 
Deve prover 
atividades 
ocupacionais. 
Deve ser 
referenciado ao 
CREAS. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução CNAS 
109/2009 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional, 
na modalidade 
Abrigo 
Institucional 
para pessoas e 
famílias em 
situação de rua 

1 Coordenador. 
1 Assistente 
Social. 
1 Profissional de 
nível superior do 
SUAS. 
1 Educador diurno 
para cada 15 
usuários. 
1 Educador 
Noturno para cada 
30 usuários. 

24 horas por dia 800,00 Deve prover 
serviços básicos de 
higiene, 
alimentação, etc. 
Deve prover 
atividades 
ocupacionais. 
Deve ser 
referenciado ao 
CREAS. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução CNAS 



109/2009 
 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional, 
na modalidade 
Abrigo 
Institucional 
para mulheres 
vítimas de 
violência e 
seus filhos 

1 Coordenador. 
1 Assistente 
Social. 
1 Psicólogo. 
1 Advogado. 

24 horas por dia 1.000,00 
 

Deve ser 
referenciado ao 
CREAS. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução CNAS 
109/2009 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional, 
na modalidade 
Casa de 
Passagem 

1 Coordenador. 
1 Assistente 
Social. 
1 Profissional de 
nível superior do 
SUAS. 
1 Educador diurno 
para cada 15 
usuários. 
1 Educador 
Noturno para cada 
30 usuários. 

24 horas por dia 650,00 Deve prover 
serviços básicos de 
higiene, 
alimentação, etc. 
Deve ser 
referenciado ao 
CREAS. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução CNAS 
109/2009 

Serviço de 
Acolhimento 
em República 

1 Coordenador. 
Obs: Deve 
disponibilizar 
atendimento 
psicossocial por 
profissionais 
qualificados. 

24 horas por dia 500,00 Deve ser 
referenciado ao 
CREAS. 
Deve seguir as 
normas da 
Resolução CNAS 
109/2009 

 

Art. 6º. A ampliação da cobertura de atendimento dos serviços socioassistenciais que venham 
gerar acréscimo no orçamento, será apreciado pelo Conselho após finalização desse processo 
de financiamento mediante análise de disponibilidade orçamentária do FMAS e Fundação 
Proamor e verificação da existência de demanda territorial da prestação do serviço. 

Art. 7º. Projetos apresentados para outros serviços e programas serão contemplados somente 
após o atendimento à demanda dos serviços indicados nesta Resolução e dependerá de 
disponibilidade de recursos financeiros. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ENTIDADES OU ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PODEM 
APRESENTAR PROJETOS 



Art. 8º. As entidades ou organizações de assistência social somente poderão apresentar 
projetos se estiverem devidamente inscritas no CMAS ou estiverem com o processo de 
solicitação de inscrição em andamento. 

Art. 9º. As entidades ou organizações que não são prevalentemente de assistência social 
poderão apresentar e inscrever projetos de assistência social, conforme disposto na Resolução 
CNAS 016/2010. 

Art. 10. Não serão cofinanciadas: 

I – Entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente público de 
Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem 
como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

II – Pessoas físicas ou entidades privadas com fins lucrativos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

Art. 11. Os projetos poderão ser apresentados de 07 a 25 de novembro de 2013, mediante 
protocolo na Secretaria do CMAS, na Rua Joaquim Nabuco, 59, Ponta Grossa. 

Art. 12. Os projetos deverão ser apresentados obrigatoriamente no modelo do Formulário 
disponibilizado pela Secretaria Executiva do CMAS, disponível no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cmas. 

Parágrafo único. Os projetos que não apresentem os itens indicados no modelo do Formulário 
disponibilizado não serão submetidos à análise. 

 

CAPÍTULO V 

DO CONTEÚDO DOS PROJETOS 

Art. 13. Os serviços, programas e projetos deverão estar referenciados no CREAS ou CRAS 
da região. 

Art. 14. O período de vigência dos projetos será de 1º de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 
2015. 

Parágrafo único. O valor total do projeto será repassado em doze parcelas de igual valor. 

Art. 15. As entidades e o Poder Público devem assegurar a continuidade da prestação dos 
serviços de assistência social no município. 

Art. 16. A Comissão de Documentação e Cadastro de Entidades de Assistência Social 
avaliará os projetos apresentados segundo as normas desta Resolução e emitirá parecer para 
deliberação em plenária. 



Art. 17. Para a avaliação dos projetos apresentados pelas entidades a Comissão de 
Documentação e Cadastro de Entidades de Assistência Social observará os seguintes 
critérios: 

a) Consonância do projeto com o objeto proposto, bem como sua viabilidade técnica e 
econômica; 

b) Consonância dos serviços socioassistenciais com a legislação e normativas vigentes 
relacionadas ao SUAS, especialmente a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS 109/2009), bem como com o disposto nesta Resolução; 

c) Capacidade técnica e administrativa da entidade para executar o projeto; 

Art. 18. Os projetos aprovados serão classificados, prioritariamente, de acordo com as 
demandas socioassistenciais da cidade de Ponta Grossa e demais critérios estabelecidos nesta 
Resolução. 

 

CAPÍTULO VI 

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Art. 19. Caberá interposição de recurso administrativo em face da decisão do CMAS, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da publicação do resultado. 

Art. 20. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria do CMAS. 

Art. 21. O recurso interposto fora do prazo estabelecido não será conhecido. 

Art. 22. Os recursos serão analisados pela Comissão de Documentação e Cadastro de 
Entidades de Assistência Social que apresentará seu parecer para deliberação em reunião da 
plenária do CMAS. O resultado final será publicado no Diário Oficial do município. 

 

CAPÍTULO VII 

DO CONVÊNIO 

Art. 23. Os projetos aprovados serão encaminhados prioritariamente à Fundação Proamor 
para a celebração dos Convênios. 

Art. 24. Uma vez esgotados os recursos financeiros da Fundação Proamor, destinados ao 
cofinanciamento das entidades socioassistenciais, poderão ser utilizados os recursos alocados 
no FMAS para a celebração dos demais Convênios, mediante análise da Comissão do FMAS 
e deliberação da plenária. 

Art. 25. As parcelas do cofinanciamento dos projetos conveniados serão repassadas às 
entidades em doze parcelas de igual valor, sendo uma em cada mês do ano de 2014. 

Art. 26. O CMAS, através da Comissão de Documentação e Cadastro de Entidades de 
Assistência Social, a Fundação Proamor e a Divisão de Monitoramento, Controle Social e 
Sistemas de Informação promoverão o acompanhamento, orientação, monitoramento, 
fiscalização e avaliação dos serviços socioassistenciais desenvolvidos na execução do 



convênio, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do 
objeto. 

Art. 27. A entidade ou organização deve garantir o livre acesso dos conselheiros e servidores 
municipais a qualquer tempo a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de acompanhamento, 
orientação, monitoramento, fiscalização e avaliação. 

Parágrafo único. Os conselheiros e servidores municipais deverão se identificar informando o 
motivo exato da visita à entidade ou organização e elaborar o relatório da visita, que deverá 
ser enviado ao CMAS e estar disponível para as entidades visitadas. 

Art. 28. As entidades deverão encaminhar ao Concedente relatório mensal de atendimento 
das metas cumpridas no mês. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 29. A entidade deverá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, segundo as 
normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do SIT – Sistema Integrado de 
Transferência. 

Art. 30. Finda a execução, a entidade apresentará a prestação de contas do projeto também ao 
CMAS. 

Parágrafo único. A prestação de contas deverá estar aprovada pela U.G.T. da entidade. 

Art. 31. É parte integrante da presente Resolução: 

I – Anexo I: Formulário para apresentação do projeto; 

II – Anexo II: Roteiro exemplificativo. 

Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Sala de sessões, 06 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

Luiz Cezar da Silva 

Presidente do CMAS 


