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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS – 010 DE 10 DE MAIO DE 2021.

Aprovação da Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Assistência Social do município 
de Ouro Verde do Oeste/PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em conformidade 
com a Lei n.° 165 de 05/12/1995 e suas alterações posteriores, representado por sua Presidente, senhorita Larisse Daniela 
Hoffmann, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem tornar público que, em reunião ordinária realizada via 
mídia digital (considerando a emergência de saúde pública em virtude do CORONAVIRUS-COVID-19), no dia 10 de Maio 
de 2021, a partir das 14h10min, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar  a criação da Comissão Organizadora da XIII Conferência Municipal de Assistência Social, que será 
composta pelos seguintes membros:

l	Representantes governamentais:
Maurício Janssen Garret e Clarice Maria Diedrich.
l	Representantes não governamentais:
Ivone Aparecida Ferreira de Almeida Bortolussi e Rosiane Maranhão Teixeira.

Art. 2º  A Comissão Organizadora terá as seguintes atribuições:
I- Definir a possibilidade de realização da Conferência Municipal na modalidade híbrida, ou seja, presencial com 

transmissão virtual em tempo real;
II- Preparar e acompanhar a operacionalização da XIII Conferência Municipal de Assistência Social;
III- Propor critérios de definição do número de delegados, regulamento, regimento interno, metodologia, divulgação, 

organização, composição, bem como materiais a serem utilizados durante a XIII Conferência Municipal de Assistência Social;
IV – Elaborar a proposta de Regulamento e Regimento Interno;
V– Selecionar documentos técnicos e os textos de apoio para subsidiar a XIII Conferência Municipal de Assistência Social;
VI - Indicar e convidar os palestrantes;
VII - Indicar os coordenadores de mesa, sistematizadores temáticos, relatores gerais e secretários;
VIII- Indicar e convidar os coordenadores e relatores dos grupos de trabalho que, junto com a equipe de relatores 

gerais, elaborarão o relatório final;
IX- Definir os procedimentos de credenciamento dos participantes;
X- Coordenar a sistematização do relatório final da XIII Conferência Municipal;
XI- Acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas na organização do evento;

Art. 3º Para operacionalização da XIII Conferência Municipal de Assistência Social, a Comissão Organizadora 
contará com apoio dos seguintes órgãos:

I- Secretaria-Executiva do CMAS;
II-Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 4º A Comissão Organizadora deverá contar, ainda, com colaboradores eventuais para auxiliar na realização da 
XIII Conferência Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo único. Consideram-se colaboradores eventuais conselheiros, instituições e organizações governamentais 
ou da sociedade civil, da administração pública ou da iniciativa privada, prestadoras de serviços da assistência social, bem 
como consultores e convidados.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução ocorrerão por conta de dotação própria do orçamento 
do órgão gestor municipal de assistência social. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. 

Ouro Verde do Oeste, 10 de Maio de 2021.
Larisse Daniela Hoffmann

Presidente do CMAS

CONSELHOS E OUTROS
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS – 011 DE 10 DE MAIO DE 2021. 

Súmula: Dispõe sobre alteração da Resolução nº 018 - CMAS de 27 de agosto de 2020, que  regulamentou 
a previsão dos benefícios eventuais, no âmbito da Política Pública de Assistência Social, do município 
de Ouro Verde do Oeste/PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em conformidade 
com a Lei n.° 165 de 05/12/1995 e suas alterações posteriores, representado por sua Presidente, senhorita Larisse Daniela 
Hoffmann, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem tornar público que, em reunião ordinária realizada via 
mídia digital (considerando a emergência de saúde pública em virtude do CORONAVIRUS-COVID-19), no dia 10 de Maio 
de 2021, a partir das 14h10min, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o artigo 3º da  Resolução nº 018/2020-CMAS, que passará a vigorar  com a seguinte redação:
“Art. 3º. Os Benefícios Eventuais podem ser ofertados na modalidade de auxílio natalidade, auxílio funeral, 
vulnerabilidade temporária e calamidade pública (kit familiar, passagem e documentação civil básica).
Parágrafo único. Para fins de concessão dos Benefícios previstos nessa Lei, com exceção da emissão de 
passagens, o usuário/família/beneficiário deverá comprovar domicílio no município de Ouro Verde do Oeste.”

Art. 2º  Alterar o artigo 4º da  Resolução nº 018/2020-CMAS, que passará a vigorar  com a seguinte redação:
“Art. 4º. O Benefício Eventual, denominado Auxílio Natalidade, será concedido na forma de bens de 
consumo, preferencialmente para atender a necessidades dos familiares, da criança ou das crianças que vão 
nascer e de crianças recém-nascidas.
Parágrafo único. Os bens de consumo consistem em um kit bebê com utensílios para alimentação e higiene 
do recém-nascido, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária.”

Art. 3º Alterar o artigo 8º da  Resolução nº 018/2020-CMAS, que passará a vigorar  com a seguinte redação: 
“Art. 8º. O Benefício Auxílio Natalidade poderá ser retirado por um integrante da família beneficiária, junto à 
equipe técnica: mãe, pai, representante legal ou pessoa com autorização fornecida pelo CRAS, assinada pelo 
requerente.”

Art. 4º Alterar o artigo 24º da  Resolução nº 018/2020-CMAS, que passará a vigorar  com a seguinte redação: 
“Art. 24º. A família/pessoa que requerer o benefício Kit Familiar deverá preencher o Requerimento respectivo, 
junto ao(s) técnico(s) do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, ou alternativamente, do Órgão 
Gestor, na Secretaria Municipal de Assistência Social) que irão avaliar a condição de vulnerabilidade da 
família/pessoa.”

Art. 5º Alterar o artigo 34º da  Resolução nº 018/2020-CMAS, que passará a vigorar  com a seguinte redação: 
“Art. 34º Os benefícios auxílio natalidade, auxílio funeral, kit familiar e a concessão de documentação civil 
ficarão sob a responsabilidade do(s) técnico(s) do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; já a 
concessão de passagens ficará a cargo do(s) técnico(s) da Proteção Social Especial do Órgão Gestor, junto 
à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Parágrafo Único. Na falta ou impossibilidade dos técnicos do Centro de Referência de Assistência Social 
– CRAS, a responsabilidade para a concessão dos benefícios recai sobre os técnicos da Proteção Social 
Especial, e vice-versa.”

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. 

Ouro Verde do Oeste, 10 de Maio de 2021.
Larisse Daniela Hoffmann

Presidente do CMAS
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