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 16.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO
 16.002.26.782.0015.2.332. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
 652 - 3.3.90.39.00.00 01511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
   JURÍDICA                      10.000,00
   Total Redução:                  115.622,00
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em 16 de dezembro de 
2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2019
EDITAL RESUMIDO

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. 
Bruna de Oliveira Casanova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 
realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Por Item, 
tendo por finalidade contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet 
com link dedicado em fibra óptica de 100MB e fornecimento de aparelho Roteador devidamente 
instalado, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 7.112,00 (sete mil, cento 
e doze reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação 
de Habilitação serão recebidos por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 13 de janeiro de 
2020 até às 09:00min, na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e 
obtido no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 
674, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min ou solicitado pelo site: www.primeirode-
maio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 16 de dezembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Pre-
feita Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 
fará realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço 
Por Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Material e 
Produtos de Higiene e Limpeza em geral, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado 
é de R$ 176.811,77 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e onze reais e setenta e sete centavos). O cre-
denciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão 
recebidos, por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 14 de janeiro de 2020 até as 09:00min, na 
sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de 
Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 07h45min às 11h45min 
e das 13h00min às 17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 16 de dezembro de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

LEI Nº. 729/2019
 SUMULA:  ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE 
MAIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, aprovou e Eu, 
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte;
 L E I :
 Artigo - 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Primeiro de Maio, para o exercício de 
2020 (dois mil e vinte), discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas Receitas e 
Despesas da Administração Direta, Indiretas, e Fundos do Município, estima a Receita e fixa a Despe-
sa em valores iguais a R$ 44.886.345,00(Quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, 
trezentos e quarenta e cinco Reais).
 Artigo - 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos das receitas 
correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor, das especificações constantes nos anexos 
respectivos e de acordo com o seguinte desdobramento:

 Artigo - 4º - O Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a realizar operações de crédi-
to por antecipação da receita, até o limite estabelecido por determinação de Portaria do Senado Federal, 
obedecendo aos limites do total da receita corrente líquida e tomar as medidas necessárias para compa-
tibilizar as despesas e a realização efetiva da receita, mediante autorização do Legislativo Municipal.
 Artigo - 5º - Fica o Chefe do Executivo e legislativo Municipal, respeitadas as demais 
prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Su-
plementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento), do total do Orçamento Geral com a finalidade de 
incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos 
provenientes de anulação parcial ou total de dotações.
 § - 1º - Fica autorizado o Poder Executivo e Legislativo Municipal a proceder por Decre-
to/Resolução, suplementações nas dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão 
ou criação de fontes de recursos ordinários vinculados ou próprios dos projetos/atividades/operações 
especiais e das obras, bem como a suplementação pelo excesso de arrecadação sobre a previsão 
orçamentária, individualizada por fontes de recursos, bem como por superávit financeiro do exercício 
anterior, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei, os quais não 
serão computados no limite de créditos adicionais abertos com base neste artigo.
 § - 2º - Exclui-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo o valor 
correspondente à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de 
crédito contratadas e a contratar. 
 Artigo - 6º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se 
destinar a:
 I – Atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a 
utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo elemento de despesa.
 II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização 
e juros da dívida mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
 III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de créditos e 
convênios;
 IV – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em 
Programas de Trabalho das funções de Saúde, Assistência, Previdência, e em programas relacionados 
à manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas 
funções;
 Artigo - 7º - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a Entidades por intermé-
dio de Subvenções Sociais ou auxílios terá como base a Lei Orçamentária e as exigências da Lei Fe-
deral 13.019/2014 de 31 de julho de 2014 e 13.204/2015 de 14 de dezembro de 2015, e Lei Municipal 
Específica;  
 Artigo - 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.  
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 16 de dezembro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

RESOLUÇÃO Nº. 010/2019
 SÚMULA: Estabelece parâmetros para inscrição das entidades e organizações de as-
sistência social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho 
Municipal de Assistência Social - CMAS.
 O Conselho Municipal de Assistência Social de Primeiro de Maio – PR, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas por Lei Municipal Nº. 208 de 14 de dezembro de 1995, alterada pela 
Lei Municipal Nº. 394, de 09 de dezembro de 2010, reunido extraordinariamente no dia 16 de Dezem-
bro de 2019, no uso das suas atribuições regimentais.
 Considerando os artigos 3º e 9º da Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências;
 Considerando a Resolução CNAS nº. 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;
 Considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais pres-
tados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em consonância com o conjun-
to normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, 
visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho;
 Considerando a Resolução CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011 que caracteriza as 
ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social.
 Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que determina parâ-
metros nacionais acerca da inscrição de entidades de assistência social e seus respectivos serviços 
programas, projetos e benefícios, bem como a inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais prestados por entidades que atuam em outras áreas de políticas sociais e na área 
da assistência social, nos Conselhos de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal (CAS).
 RESOLVE:
 Art. 1º Definir parâmetros para inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal 
de Assistência Social - CMAS.
 Art. 2º As entidades e organizações de assistência social poderão requerer a renovação, 
desde que isolada ou cumulativamente atuem nas seguintes modalidades:
 I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou espe-
cial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal;
 II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento 
dos movimentos e/ou organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos aos 
usuários da assistência social, em articulação aos serviços socioassistenciais;
 III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa 
e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, en-
frentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos 
ao público da política de assistência social.
 Art. 3º As entidades e organizações de assistência social no ato da inscrição demonstrarão:
 I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, conforme disposto no 
art. 53 do Código Civil Brasileiro e no art. 2º da Lei nº. 8.742, de 1993;
 II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no 
território municipal e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresen-
tando os documentos relacionados no Art. 8º da presente resolução;
 III - elaborar plano de ação anual contendo:
 a) finalidades estatutárias;
 b) objetivos;
 c) origem dos recursos;
 d) infraestrutura;
 e)  identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial, infor-
mando respectivamente:
 e.1) público alvo;
 e.2) capacidade de atendimento; 
 e.3) recurso financeiro utilizado;
 e.4) recursos humanos envolvidos; 
 e.5) abrangência territorial;
 e.6) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão 
utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento.
 Art. 4º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de 
prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.
 § 1º Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social a fiscalização das entidades 
e organizações inscritas.
 § 2º A entidade ou organização de assistência social de atendimento deve desenvolver 
os serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais no Município de Primeiro de Maio e 
inscrevê-los no CMAS.
 § 3º As entidades ou organizações de assistência social que atuem na defesa e garantia 
de direitos e/ou assessoramento deverão inscrever os serviços, programas e projetos socioassisten-
ciais, no CMAS.
 Art. 5º A inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no 
Conselho Municipal de Assistência Social é o reconhecimento público das ações realizadas pelas en-
tidades e organizações sem fins econômicos, ou seja, sem fins lucrativos, no âmbito da Política de 
Assistência Social.
 § 1º Os serviços de atendimento deverão estar de acordo com a Resolução CNAS nº. 
109, de 11 de novembro de 2009, que trata da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, e 
com o Decreto nº. 6.308, de 14 de dezembro de 2007.
 § 2º Os serviços de assessoramento, defesa e garantia de direitos deverão estar de 
acordo com o Decreto nº. 6.308, de 2007, que orienta sobre a regulamentação do art. 3º da Lei 8.742, 
de 1993, e com esta Resolução.
 Art. 6º Os critérios para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, 
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são, cumulativamente:
 I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
 II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam 
ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
 III - garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioa-
ssistenciais;
 IV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumpri-
mento da missão da entidade ou organização, bem como da efetividade na execução de seus serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
 Art. 7º Em caso de interrupção de serviços, a entidade deverá comunicar ao Conselho 
Municipal de Assistência Social, apresentando a motivação, as alternativas e as perspectivas para 
atendimento do usuário, bem como o prazo para a retomada dos serviços.
 Parágrafo Único: Cabe ao CMAS acompanhar, discutir e encaminhar as alternativas para 
a retomada dos serviços, programas e projetos interrompidos.
 Art. 8º As entidades e organizações de assistência social deverão apresentar os seguin-
tes documentos para obtenção da inscrição:
 I – REQUERIMENTO:
 Modelo fornecido pelo CMAS a ser preenchido, disponível na Secretaria Executiva do 
CMAS datado e assinado pelo representante legal da instituição. Cada modalidade terá modelo pró-
prio, de acordo com sua especificidade de atuação
 II – FORMULÁRIO DE CADASTRO:
 Formulário fornecido pelo CMAS preenchido, datado e assinado pelo representante legal 
da instituição. Cada modalidade terá modelo próprio, de acordo com sua especificidade de atuação
 III – ESTATUTO SOCIAL:

 Cópia autenticada do Estatuto registrado no Cartório de Regis-
tro Civil de Pessoas Jurídicas nos termos da lei, com identificação do mesmo 
cartório em todas as folhas e transcrição dos dados do registro no próprio documento ou certidão.
 IV – Prova de regularidade com a Seguridade Social por meio de apresentação de CER-
TIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND – referente ao INSS.
 V – Prova de regularidade de FGTS, por meio da apresentação do CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE DO FGTS – CRF.
 VI – DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
 Declaração de que a instituição está em pleno e regular funcionamento, assinada pelo 
representante legal, na forma do modelo fornecido pelo CMAS.
 VII – ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA ATUAL DIRETORIA
 Cópia da ata de eleição e posse dos membros da atual diretoria, devidamente registrada 
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
 VIII – CNPJ
 Comprovante de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda. 
 IX – PLANO DE AÇÃO DA ENTIDADE
 Planejamento das ações desenvolvidas no ano em curso, contemplando: objetivos, recur-
sos financeiros, com demonstrativo dos serviços, programas, projetos e benefícios prestados, público 
alvo, número de beneficiários, operacionalização, atendimentos e metas propostas, na forma do mode-
lo fornecido pelo CMAS. 
 Art. 9º As entidades e organizações de assistência social que atuam em mais de um Muni-
cípio deverão inscrever os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos 
de Assistência Social dos Municípios respectivos.
 Art. 10º As entidades e organizações sem fins econômicos que não tenham atuação pre-
ponderante na área da assistência social, mas que também atuem nessa área, deverão inscrever seus 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, além de demonstrar que cumprem os 
critérios do §1º e §2º do art. 5º e o art. 6º desta Resolução, mediante apresentação da documentação 
citada no artigo 8º desta resolução
 Art. 11 Os Conselhos de Assistência Social deverão:
 I - receber e analisar os pedidos de inscrição e a documentação respectiva;
 II - providenciar visita à entidade ou organização de assistência social e emissão de pare-
cer sobre as condições para o funcionamento;
 III - pautar, discutir e deliberar os pedidos de inscrição em reunião plenária;
 IV - encaminhar a documentação ao órgão gestor para inclusão no Cadastro Nacional de 
Entidades de Assistência Social - CNEAS.
 Parágrafo único. A execução do previsto neste artigo obedecerá à ordem cronológica de 
apresentação do requerimento de inscrição.
 Art. 12 O CMAS acompanhará e fiscalizará as entidades e organizações de assistência 
social, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritos.
 Art. 13 As entidades deverão realizar anualmente a atualização de inscrição, certificando-
se de sua contínua adequação à normativa da Política de Assistência Social.
 § 1º Para a renovação da inscrição deverá cumprir os requisitos determinados no Art. 8º 
desta resolução.
 § 2º A não entrega dos documentos solicitados no Art. 8º implicará em cancelamento 
automático da inscrição.
 Art. 14 A inscrição das entidades ou organizações de assistência social, dos serviços, dos 
projetos, dos programas e dos benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado.
 § 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos 
requisitos, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.
 § 2º Em caso de cancelamento da inscrição, o Conselho de Assistência Social deverá 
encaminhar, no prazo de cinco dias úteis, cópia do ato cancelatório ao órgão gestor, para providências 
cabíveis junto ao CNEAS.
 § 3º Da decisão que indeferir ou cancelar a inscrição a entidade poderá recorrer.
 § 4º As entidades inscritas deverão comunicar o encerramento de suas atividades, pro-
gramas e/ou projetos ao Conselho de Assistência Social com antecedência mínima de 30 dias antes do 
encerramento ou interrupção parcial de seus serviços.
 § 5º Em caso de ser solicitado documento à entidade, e esta não atender a solicitação no 
prazo de 45 dias corridos contados a partir da ciência da entidade, seu processo será arquivado.
 Art. 15 O Conselho Municipal de Assistência Social deverá utilizar, única e exclusivamen-
te, o termo INSCRIÇÃO para os fins desta resolução.
 § 1º O Conselho fornecerá Comprovante de Inscrição.
 § 2º O Conselho emitirá anualmente o Comprovante de Inscrição e Atualização de Inscrição.
 § 3º Em caso de inconsistência ou dúvidas as Instituições terão 05 cinco dias úteis após 
a ciência da mesma para envio das respostas e a comissão terá 15 dias úteis para efetuar análise e 
parecer para deliberação do conselho.
 Art. 16 O Conselho Municipal de Assistência Social deverá estabelecer numeração única 
e sequencial para a emissão da inscrição, independentemente da mudança do ano.
 Art. 17 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposi-
ções em contrário.
 Primeiro de Maio/PR, 16 de Dezembro de 2019.

ANALU MENCK PRUDÊNCIO ESQUEZARO
PRESIDENTE DO CMAS

RESOLUÇÃO Nº. 011/2019
 SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético de Execução Físico-
Financeira do exercício de 2018.
 O Conselho Municipal de Assistência Social de Primeiro de Maio – PR, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas por Lei Municipal Nº. 208 de 14 de dezembro de 1995, alterada pela 
Lei Municipal Nº. 394, de 09 de dezembro de 2010.
 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, reunido extraordinariamente no dia 
16 de Dezembro de 2019, no uso das suas atribuições regimentais.
 RESOLVE:
 Art. 1º. - Aprovar o Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira do exercício 
de 2018, bem como os recursos executados do IGD – PBF e IGD – SUAS, preenchido no sistema 
eletrônico SUASWeb;
 Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções contrárias.
 Primeiro de Maio/PR, 16 de Dezembro de 2019.

ANALU MENCK PRUDÊNCIO ESQUEZARO
PRESIDENTE DO CMAS

RESOLUÇÃO Nº. 012/2019
 SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação de Projeto Técnico e o plano de Aplicação da enti-
dade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, para executar a Estruturação da Rede 
Socioassistencial da Proteção Social Especial do município de Primeiro de Maio/PR.
 O Conselho Municipal de Assistência Social de Primeiro de Maio – PR, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas por Lei Municipal Nº. 208 de 14 de dezembro de 1995, alterada pela 
Lei Municipal Nº. 394, de 09 de dezembro de 2010.
 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, reunido extraordinariamente no dia 
16 de Dezembro de 2019, no uso das suas atribuições regimentais.
 RESOLVE:
 Art. 1º. Aprovar o Projeto Técnico e o Plano de Aplicação da entidade Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais – APAE do município de Primeiro de Maio/PR, com registro neste Conselho 
e cadastrada no Órgão Gestor da Política de Assistência Social, para executar a Estruturação da Rede 
Socioassistencial da Proteção Social Especial, Número da Programação 412050720180001, Funcional 
Programática 0824420372B310041, cofinanciado pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, 
no valor de R$ 101.796,49 (Cento e um mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove cen-
tavos)
 Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções contrárias.
 0Primeiro de Maio/PR, 16 de Dezembro de 2019.

ANALU MENCK PRUDÊNCIO ESQUEZARO
PRESIDENTE DO CMAS


