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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE                

PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 19/2014 
 
Assunto: Aprovação do plano de aplicação dos recursos do  
               SUAS para 2014.   
 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta 
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, e alterações 
previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09. 
 
Resolve aprovar em reunião extraordinária realizada no dia 23 de maio, os 
planos de aplicação dos recursos do SUAS para 2012.   
 

Piso  
Previsão de 

Recebimento 
Anual  

Especificação da Aquisição 

PISO BÁSICO FIXO 
 

R$  
720.000,00 

-Até 60% do total do recurso para pagamento de 
servidores vinculados aos CRAS.   
-Material de  consumo (informática, expediente, 
limpeza, alimentação (lanches), material para 
oficinas, contratos de material para lanches).  
-- confecção de calendário 2015 com o 
envolvimento das famílias usuárias dos CRAS 

IGD/BOLSA FAMÍLIA 
 R$ 324.000,00 

- material de consumo (expediente e limpeza). 
- serviços de manutenção e monitoramento  
eletrônico na unidade central do PBF e CRAS 
-serviço de coffee break para capacitações, 
reuniões de conselhos, reuniões técnicas; 
-dedetização nas unidades da Gerência de 
Proteção Social Básica; 
- confecção de material informativo (banners, 
cartazes, cartilhas, folders, etc) 
- Pagamento de  estagiários; 
- Aquisição de equipamentos, toldo para a  unidade 
central do PBF.  
- aquisição de móveis e equipamentos para o PBF 
e CRAS; 
-aquisição de GPS para os veículos dos CRAS. 
-aquisição de material para pintura e pequenos 
reparos nas unidades da GPSB; 
-aquisição de central de telefonia para o PBF. 



SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA  

E FORTALECIMENTO  
DE VÍNCULOS 

 

R$ 
900.000,00 

-- Pagamento de  servidores (orientadores sociais) 
 Aproximadamente  20 servidores; 
- aquisição de material para oficinas, expediente e 
alimentação (lanche) exclusivo  para manutenção 
do SCFV; 
- pagamento de estagiários para o SCFV;   
- pagamento de oficineiros  para eventos especiais; 
- contrato com empresa para  oficinas culturais 
(música); 
- contrato  para lanches prontos para o SCFV  
(eventos especiais) 
- contrato com o entidade socioassistencial para 
desenvolvimento do SCFV (80 crianças e 
adolescentes). 

ACESSUAS 
 

R$ 
250.000,00 

- Contrato para divulgação e pesquisa do 
ACESSUAS; 
- Contratação de empresa para oferta de cursos  
para o público feminino (construção civil e PCD); 
- Contratação de entidade socioassistencial para 
execução dos eixos do Programa: inclusão 
produtiva e intermediação de mão de obra. 

PISO FIXO DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE  

R$ 559.200,00 
 

Pagamento de Funcionários; 
Material de Consumo: compra de alimentos, 
material de limpeza, suprimentos de informática 
(tonners, cartuchos), material de expediente, 
vestuário (essencial aos usuários do CREAS 
POP), etc; 
Aquisição de vale-transporte e passagens 
intermunicipais; 
Serviço de terceiros – pessoa jurídica: 
- Pagamento do contrato 208/2014: terceirização 
das refeições do CREAS POP. 
- Pagamento do contrato 714/2013: terceirização 
da limpeza dos CREAS. 
- Contratos de aluguel do CREAS POP e CREAS 
Sentinela. 

PISO VARIÁVEL DE 
MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
/PETI 

R$ 111.600,00 

material de consumo; 
material de distribuição gratuita (vale transporte); 
 

IGD/SUAS 
 

R$    
75.000,00 

Contratação de curso de capacitação e confecção 
de materiais institucionais e de comunicação 
(apostilas, fotocópias, banners, material gráfico). 
Aquisição de equipamentos e material permanente 
Aquisição de material de consumo 

 
 

  Sala de Sessões, 23 de maio de 2014 
 

 
Beatriz de Souza 

Presidente do CMAS 


