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RESOLUÇÃO Nº 09/2016 
 

 

Assunto: Aprovação do plano de aplicação dos recursos federais referentes a 

Proteção Social Básica para 2016. 

 
 

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 e considerando: 

 

 

- O plano de ação para co-financiamento do Governo Federal/SUAS/2014; 

- ofício Nº 033/16/GPSB de 29 de março de 2016. 

 

Resolve aprovar em reunião ordinária realizada no dia 31 de março, o plano de aplicação dos 

recursos federais referentes a proteção social básica. 

 
 

PISO 
PREVISÃO 

ANUAL 
APLICAÇÃO 

PISO BÁSICO 

FIXO 

 

Fonte 827 

R$ 280.000,00 - pagamento de servidores vinculados aos CRAS.  

 

R$ 320.000,00 

- aquisição de material de informática, expediente, limpeza, 

alimentação (lanche), construção, gás, material para 

oficinas (exclusivo para manutenção dos CRAS, 

PAIF,programa sócio educativo e convivência, grupos).  

-pagamento do contrato Nº 757/15 (alimentos); 

-pagamento do contrato Nº 1081/14 (mat/ construção); 

-pagamento do contrato Nº 175/14 (frios e embutidos); 

-pagamento do contrato Nº 758/15 (alimentos p/ os CRAS). 

 

R$ 30.000,00 

 

- pagamentos de palestrantes e oficineiros para capacitações 

de servidores lotados nos CRAS. 

- pagamentos de palestrantes e oficineiros para realização 

de oficinas de convivência e de trabalho socioeducativo 

para famílias e indivíduos acompanhados pelos CRAS. 

 

R$ 133.720,92 

- pagamento de empresa para ministrar oficinas de 

capacitação para os servidores lotados nos CRAS; 

- contratação de empresa para produção de materiais 

gráficos (banner, faixas, placas, adesivos, folders, 

calendários, cartazes, panfletos, cartilhas e outros) para 

utilização dos CRAS. 
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Ìndice de 

Gestão 

Descentralizada 

Programa Bolsa 

Família e do 

Cadastro Único/ 

IGD 

 

     Fonte  833 

 

3% para 

utilização dos 

Conselhos 

(CMAS) 

R$   214.120,00 

- aquisição de mobiliário, veículo, equipamentos, 

eletrodomésticos e eletrônicos. 

- aquisição de material para pintura e pequenos reparos nos 

CRAS.  

- aquisição de material para adaptação dos espaços físicos 

dos CRAS (divisórias, toldos, pisos laminados, persianas, 

dentre outros). 

- aquisição de computadores e impressoras. 

- aquisição de equipamentos de segurança. 

- aquisição de equipamentos de som. 

R$     138.045,64 

- aquisição de material de expediente e limpeza. 

-aquisição de combustível e  lubrificante para os veículos 

que realizam o deslocamento dos servidores que atuam no  

PBF 

R$       50.168,80 - pagamento de  estagiários.  

R$    100.405,54 

- contratos com  empresa  para serviços de manutenção e 

monitoramento nos CRAS.  

-pagamento de contratos de monitoramento em vigência 

(Contrato nº 699/12). 

- contratação de  empresa  para serviços de internet. 

- contratação de  empresa  para serviços de digitação de 

cadastros 

-contratação de empresa para serviço de coffee break para 

capacitações, reuniões de conselhos, reuniões técnicas e 

outros. 

- contratação de empresa para confecção de material 

informativo (banners, cartazes, cartilhas, folders, cartazes, 

panfletos, etc). 

-pagamento do contrato  de cópias impressas (impressoras). 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento 

de Vínculos 

 

 

 

Fonte 920 

 

 

R$ 270.000,00 
- pagamento dos orientadores e educadores sociais 

vinculados aos CRAS. 

R$ 136.057,27 

- aquisição de material para oficinas, expediente e 

alimentação (lanche). 

- pagamento dos contratos: Nº 653/13;  

Nº 756/15; Nº 757/15; Nº 758/15; 

R$  130.000,00 

 - pagamento de estagiários para o SCFV, 

aproximadamente 13 estagiários. 

 - pagamento de oficineiros  para eventos especiais. 

R$ 300.000,00 

- contrato para entrega de  lanches prontos. 

- contratação de empresa para sonorização de eventos como 

festa junina e festival da inclusão social. 

- contratação de empresa para realização de oficinas de 

musicalização e/ou atividades de esportes e lazer. 

 
 

  Sala de sessões, 31 de março de 2016 

 

 

 
 

Beatriz de Souza 

Presidente do CMAS 


