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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE                

PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 46/2012 
 
Assunto: Aprovação dos Critérios de Partilha dos Recursos da Fundação 
Municipal Proamor de Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência 
Social 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 
10.075 de 17/11/09 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 15 de julho de 2005; 

 a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de 
dezembro de 2006; 

 o Decreto 6.308 de 14/12/2007; 

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

 a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das 
entidades beneficentes de assistência social; 

 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 27 de 19/09/2011; 

 a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011; 

 a Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011; 

 a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo CNAS em 15/10/2004, 
que busca incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no que 
tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na 
efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do 
Estado; 

 a necessidade de transparência  no processo de referenciar valores para o co-
financiamento público dos serviços socioassistenciais executados pela rede não 
governamental; 

 os orçamentos previstos nas unidades orçamentárias: Fundação Municipal 
Proamor de Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social,  
destinados para subvenções sociais. 

 a rede de serviços socioassistenciais não governamental do município, com suas 
possibilidades e limites e principalmente a garantia do co-financiamento de 
serviços que estejam de acordo com as prioridades da Política Municipal de 
Assistência Social, estabelecidas no Plano Municipal de Assistência Social. 
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Resolve aprovar: Os critérios de partilha dos recursos da Fundação Municipal 
Proamor de Assistência Social e  Fundo Municipal de Assistência Social utilizando o 
critério do percapita que viabiliza uma gestão financeira  transparente e racional, 
integrando o processo de construção democrática da Política de Assistência Social no 
município de Ponta Grossa, sendo: 
 
Art.1º poderão receber recursos para o co-financiamento entidades socioassistenciais 
que desenvolvem serviços de proteção social básica, especial, ações de garantia de 
direitos, ações de assessoramento e de inclusão no mercado de trabalho, desde que  
inscritas no CMAS, tanto inscrição de entidade social como do serviço, programa, 
projeto ou benefício socioassistencial. 
 
Art.2º apresentam-se como requisitos para a participação das entidades 
socioassistenciais na partilha dos recursos de co-financiamento da Fundação 
Municipal Proamor de Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social: 
1. apresentação de projeto e plano de trabalho detalhado, o qual deverá atender o 
interesse público, demonstrando o serviço que a entidade se propõe a executar; 
2. capacidade instalada da entidade (estrutural e técnica) condizente com o porte do 
serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial; 
3-planilha detalhada da aplicação do co-financiamento; 
4-clareza da proposta quanto ao objeto, o qual deverá estar em consonância com o 
Sistema Único de Assistência Social/SUAS; 
5-clareza quanto aos resultados a serem alcançados; 
6- cumprir as normas legais para convênios; 
7- as entidades e organizações socioassistenciais deverão enquadrar-se dentro dos 
padrões de qualidade, cujos indicadores de avaliação e resultado, serão aferidos pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social através da Gerência Técnica da Política 
Municipal de Assistência Social – Divisão de Monitoramento, Controle Social e 
Sistemas de Informação. 
 
Art.3º os serviços a serem cofinanciados deverão, obrigatoriamente, estar 
referenciados pelos CRAS e CREAS do município, conforme o nível de proteção. 
 
Art.4º os serviços voltados para a Proteção Social Básica a serem co-financiados pela 
Fundação Municipal Proamor ou Fundo Municipal de Assistência Social são: 
 

SERVIÇO VALOR MENSAL 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes 

R$ 95,00* 

*custo médio mensal para cada usuário atendido, multiplicado pela meta mensal pactuada, 
resultando no valor mensal a ser conveniado. 
 

Art. 5º os serviços voltados para a Proteção Social Especial serem co-financiados pela 
Fundação Municipal Proamor ou Fundo Municipal de Assistência Social são: 
 

SERVIÇO/PSE/Média Complexidade VALOR MENSAL 

Serviço Especializado em Abordagem Social e Defesa 
de Direitos 

R$ 75,00* 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

R$ 165,00* 

*custo médio mensal para cada usuário atendido, multiplicado pela meta mensal pactuada, 
resultando no valor mensal a ser conveniado. 
 
 



SERVIÇO/PSE/Alta Complexidade VALOR MENSAL 

Serviço de Acolhimento Institucional. Modalidade: 
criança, adolescente e deficiente 

R$ 800,00* 

Serviço de Acolhimento Institucional. Modalidade: 
instituição de longa permanência para idosos - ILPI 

R$ 650,00* 

Serviço de Acolhimento em República e Casa de 
Passagem para  pessoas em situação de rua 

R$ 500,00* 

*custo médio mensal para cada usuário atendido, multiplicado pela meta mensal pactuada, 
resultando no valor mensal a ser conveniado 

 
Art.6º os serviços voltados para as ações de Promoção da Integração ao Mercado de 
Trabalho nos termos da Resolução CNAS n° 33/2011, a serem co-financiados pela 
Fundação Municipal Proamor ou Fundo Municipal de Assistência Social são: 
 

 INCLUSÂO PRODUTIVA valor  por aluno/mês 

Curso de Geração de Renda com o mínimo de 16 horas R$ 30,00 

Curso de Geração de Renda com o mínimo de 90 horas R$ 50,00 

Curso Profissionalizante com o mínimo de 160 horas R$ 90,00 
*custo médio mensal para cada usuário atendido, multiplicado pela meta mensal pactuada, 
resultando no valor mensal a ser conveniado 
 

Art.7º o processo de seleção das propostas para o co-financiamento da rede 
socioassistencial não governamental contará com as seguintes etapas: 

1. Apresentação pelas entidades socioassistenciais de Projeto e Plano de 
Trabalho detalhado. 

2. Análise dos projetos e planos de trabalho pela equipe da Fundação Municipal 
Proamor de Assistência Social, elaborando um parecer técnico, social e 
financeiro a ser encaminhado ao CMAS. 

3. Análise dos projetos e planos de trabalho pela Comissão de Monitoramento e 
Avaliação de Projetos do CMAS. 

4. Apresentação do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de 
Projetos  na reunião plenária do CMAS 

5. Deliberação do CMAS. 
6. Publicação da Resolução. 
7. Encaminhamento da Resolução de aprovação para o gestor municipal de 

assistência social e Fundação Proamor de Assistência Social para formulação 
do convênio para 2013. 

 
 
 

  Sala de sessões, 27 de novembro de 2012 
 
 
 
 
 

Luiz Cezar da Silva 
Presidente do CMAS 


