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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE   PONTA GROSSA 

 
RESOLUÇÃO Nº 44/2020 

 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RESIDÊNCIA INCLUSIVA MUNICIPAL  

PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE -  2020 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta 

Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e  

nº 13.055 de 22/12/2017 e considerando:  

 

- a não utilização do cofinanciamento do FEAS para Residência Inclusiva Municipal; 
 
- os documentos de prestação de contas enviados ao CMAS pelo Departamento de Proteção 
Social Especial da FASPG para apreciação e aprovação; 
  
- a avaliação da documentação, justificativa, plano de providências e da execução do serviço 
realizada pela Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS. 
  
RESOLVE: Aprovar a Prestação de Contas confirmando a não utilização do cofinanciamento 

estadual para o Residência Inclusiva Municipal, no período de janeiro a junho de 2020. 

          O Departamento de Proteção Social Especial da FASPG operacionalizou os valores 

conforme abaixo descrito. A justificativa e o plano de providências foram apresentados ao 

CMAS e avaliados pela Comissão de Acompanhamento do SUAS e aprovados pela plenária 

do CMAS.                      

Valor 
Total para 
Prestação 
de Contas 

Total 
Operacio 
nalizado 

Valor a 
Executar 

Justificativa 
Plano de 

Providências 

R$  
94.310,65 

R$ 0,0 

 
R$ 

124.598,66 
 

A  transferência do recurso estadual, está 

correlacionado com a transferência do 

recurso federal, que possui um artigo no 

Termo de aceite que o repasse da verba 

federal seria para os serviços constantes 

no plano de reordenamento apresentado 

em 2012. Na ocasião a Entidade 

executante do serviço foi habilitada. 

Atualmente são 02 entidades que 

executam o serviço com repasse de verba 

municipal. Tanto o CEAS quanto o 

CMAS já se posicionaram para o repasse 

para as duas Entidades. O Processo 

tramita sob o E-Protocolo 16.372.862-1, 

o plano de ação já foi aprovado pelo 

CMAS. Atualmente estamos em fase de 

elaboração dos pareceres técnicos e 

juntada de documentos para encaminhar 

o processo de inexigibilidade. 

Atualmente são 02 

entidades 

executoras do 

serviço. O CMAS 

já deliberou pela 

divisão do 

recurso. 

 

Fase de 

elaboração dos 

pareceres técnicos 

e justificativas; 

 

Juntada de 

documentos e 

inserção do Plano 

de Aplicação no 

Sistema  de 

Transferências 

Municipais. 

 
Sala virtual de sessões, 26 de novembro de 2020. 

 
 

   Mônica Mongruel                                                          Carla Bührer Salles Rosa      
Presidente do CMAS                                                   Secretária Executiva do CMAS 
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