
RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N.º 006/2009 – CEAS O Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR, reunido ordinariamente 
no dia 27 de março de 2009, no uso de suas atribuições regimentais, Resolve: Art. 1º – Aprovar o Plano de Ação/2009 
do Índice de Gestão Descentralizada Estadual – IGDE do Programa Bolsa Família, conforme anexo. Art. 2º – Esta 
resolução entra em vigor na data de sua publicação. PUBLIQUE-SE Curitiba, 08 de abril de 2009. Roseli Teresinha 
Gass Presidente do CEAS/PR Programa Bolsa Família – Plano de Ação Paraná 2009 – Com Valores Previstos Ação 
Atividades Critérios Resultados Meta R$ 1. Capacitações que subsidiem os municípios na gestão do programa 1.1 
Capacitação Operadores Municipais Operadores novos/sem capacitação com parceria GISES-CT Operadores 
capacitados nos sistemas operacionais do PBF *264 municípios que tiveram alteração de gestor/operador municipal 
63.592,00 GISES/CAIXA/PR – Capacitação emergencial para 45 municípios com maiores dificuldades (operadores 
novos) 17, 18, 19/03 IGDE pagará somente lanche (R$ 720,00). Outras despesas pela Prefeitura 1.2 Seminários 
Macroregionais com gestores da Assistência Social, Saúde e Educação, além dos Coordenadores e Operadores 
municipais do Programa Bolsa Família Participação do MDS/SENARC-Ministérios da Saúde e Educação, GISES-CT, 
Controladoria Geral da União – CGU Conhecimento da gestão do Programa no contexto do SUAS e responsabilidade 
relativa a Adesão Municipal 399 municípios 200.000,00 Participação de representantes das 3 (três) políticas e 1 
Coordenador e 1 Operador por município. Elaboração, publicação/impressão de materiais que subsidiem os trabalhos. 
Oficina para implementação das Ações Complementares – priorizando para o ano os municípios com populações 
tradicionais, territórios da cidadania e Centro Expandido do Estado. 1.3 Seminários e capacitações para 
acompanhamento das condicionalidades do PBF na Educação e na Saúde. Municípios com maiores dificuldades no 
cumprimento das condicionalidades Superação das dificuldades apresentadas. 80 municípios para política de saúde e 
399 municípios para a política de educação, com total de 479 municípios. R$ 200.000,00 2. Ações de Apoio técnico aos 
municípios 2.1 Ação Integrada em 3 regiões do estado com maiores índices de inserção de crianças e adolescentes no 
trabalho precoce Ação Integrada PETI/PBF Municípios orientados quanto ao combate ao trabalho infantil, integração 
com o PBF e implantação das ações socioeducativas. 3 Regiões do Estado (que abrangem 66 municípios) 1ª Ação em 
Foz do Iguaçu 24 a 26 de março de 2009 7.622,00 Participação do MTE/SRTE, Secretarias Estaduais da Educação, da 
Criança e Juventude e Saúde. As 02 restantes (Umuarama e Maringá) – 11.000,00 2.2 Visitas técnicas aos municípios e 
Fóruns regionais e municipais Dificuldades na implementação do Programa Aperfeiçoamento e superação das 
dificuldades apresentadas. 50 municípios 20.000,00 Demandas de Assessoramento Técnico 2.3 Visitas técnicas aos 18 
Escritórios Regionais e/ou Reuniões Técnicas Atualização e normatização de informações aos técnicos dos Escritórios 
Regionais Aprimoramento da gestão do programa junto aos técnicos municipais 18 Escritórios Regionais 20.000,00 3. 
Implementação de estratégias para acesso das populações tradicionais ao Cadastro Único 3.1 Pesquisa para 
identificação e orientação aos municípios Parceria com Instituições de ensino superior Cadastro e Documentação Civil 
das populações tradicionais. Elaboração e produção de material com as análises, resultados e recomendações 90 
municípios 90.000,00 Mais 90.000,00 Total da Ação: 180.000,00 3.2 Pesquisa para mapear as ações sócio-educativas 
no Estado a partir da realidade dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS Municípios que atendem o 
público alvo dos Programas Bolsa Família, de Erradicação do Trabalho Infantil e Pró-Jovem Adolescente Produzir 
documentário que retrate os limites e possibilidades das ações sócio-educativas no Estado do Paraná. 232 municípios 
(323 CRAS) 61.054,00 Analisar e sistematizar informações qualitativas e quantitativas sobre as ações sócio-educativas 
em diferentes dimensões como: concepção; qualidade; frequência das ações; metodologias de trabalho; articulações 
com a rede socioassistencial de proteção social básica; impacto na realidade das famílias referenciadas no âmbito dos 
CRAS nas diferentes regiões do Paraná. *Tínhamos planejado 200 municípios iremos realizar com 264 municípios. 
**Valores e informações em destaque: pagamento com IGDE 2008. ***Valores sem destaque serão com recursos 
IGDE 2009.


