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RESOLUÇÃO Nº 36/2014 

 
Assunto: Plano de Ação para Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção Especializado à 

Família-PAEFI 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei nº 9.302/07, alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e considerando: 

 
-a Deliberação Nº 35/2012 – CEAS que trata do repasse de recursos financeiros aos municípios para 
execução dos serviços de proteção social especial de média complexidade: Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos PAEFI; 
 
- a Deliberação Nº 53/2012 – CEAS que aprovou os projetos da Deliberação Nº 35/2012, dentre estes 
o Projeto apresentado pelo município de Ponta Grossa; 
 
 - a Deliberação Nº 81/2013 – CEAS que aprovou o repasse fundo a fundo para os municípios com 
projetos aprovados pela Deliberação Nº 53/2012 – CEAS. A adesão ao processo fundo a fundo deverá 
ser realizada por meio de Plano de Ação e assinatura do Termo de Adesão, instrumento jurídico onde 
o município assume a responsabilidade pela execução dos recursos de acordo com o disposto na 
Deliberação Nº 81/2013 – CEAS; 
 
- a Resolução Nº 240/2013 – SEDS que regulamentou o repasse fundo a fundo  aos municípios com 
projetos aprovados pela Deliberação Nº 53/2012 – CEAS, conforme critérios da Deliberação Nº 
35/2012 – CEAS; 
 
- a Resolução Nº 199/2014 – SEDS que alterou o art. 3º da Resolução Nº 240/2013 – SEDS, para  que 
os repasses sejam efetuados em duas parcelas no exercício de 2014, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira do fundo estadual, de forma automática; 
 
-a Resolução Nº 31/2012 do CMAS de Ponta Grossa que aprovou os projetos para cofinanciamento 
estadual para o PAIF e PAEFI, sendo que para a Proteção Social Especial/CREAS/PAEFI foi 
aprovado o valor de R$ 31.200,00 e a contrapartida do município de R$ 3.120,00.   

 
RESOLVE:  Aprovar em reunião ordinária realizada em 23 de setembro de 2014 o Plano de Ação 
para Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção Especializado à Família-PAEFI, apresentado 
pela Gerência de Proteção Social Especial, o qual foi elaborado de acordo com a realidade e as 
necessidades do município, obedecendo aos critérios das Deliberações do CEAS e Resoluções da 
SEDS, seguindo o que já foi pactuado na Resolução/CMAS Nº 31/2012  e comprovado o aporte de 
recursos próprios do município para a contrapartida.  
 
 

 
Sala de sessões, 23 de setembro de 2014 

 
 
 

Beatriz de Souza 
Presidente do CMAS 


