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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE   PONTA GROSSA 

 
RESOLUÇÃO Nº 45/2020 

 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

PARA MULHERES EM SITUAÇÂO DE VIOLÊNCIA  

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 o Serviço de Acolhimento Institucional 
para Mulheres em Situação de Violência; 
 
- 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 Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência, 
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$  
26.054,02 

R$ 0,0 

 
R$ 

45.636,91 
 

O recurso proveniente da 
Deliberação 29/2018 para 
o acolhimento municipal e 
estadual foi depositado 
para o município em 
dezembro de 2019. No 
primeiro semestre de 2020 
foi realizado o processo de 
inclusão no orçamento 
municipal, considerando 
que na construção do PPA 
e LOA não existia esta 
previsão. O Decreto 
Municipal foi publicado em 
maio de 2020 e somente 
no 2º semestre de 2020 
que foi iniciada a 
utilização. Empenhado o 
montante de R$ 24.466,21. 

Em junho o saldo era de 

 R$ 45.636,91. Empenhado 

 R$ 24.466,21, totalizando um 

saldo de 

 R$  21.170,70. 

Corina Portugal: 
Custeio: Contratos: gêneros 
alimentícios,  dedetização, 
monitoramento, material gráfico, 
material de higiene e limpeza, gás 
e água mineral, manutenção 
predial, material de expediente, 
material de cama, mesa e banho, 
itens de vestuário, coffee-breack 
para datas comemorativas e 
demais itens de custeio 
necessários a execução da 
atividade). 
-Equipamentos.  
*Em processos licitatórios e de 
requisições.  
*Trâmites no DECOM 

 
Sala virtual de sessões, 26 de novembro de 2020. 

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

mailto:cmaspg@gmail.com

	RESOLUÇÃO Nº 45/2020



