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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 05/2017 
 
 

 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAEFI 
PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 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: 
 
- a não utilização do repasse Fundo a Fundo para execução das atividades do PAEFI 
(Deliberação nº 081/2013-CEAS e Resolução nº 240/2013-SEDS);  

 
- a prestação de contas apresentada pelo órgão gestor da Política de Assistência Social no 
município de Ponta Grossa ao Conselho Municipal de Assistência Social; 
  
- a avaliação da prestação de contas 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 execução das atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e 
Indivíduos – PAEFI,  período de maio a dezembro de 2016 (Deliberação nº 081/2013-CEAS e 
Resolução nº 240/2013-SEDS). 
          O órgão gestor apesar de realizar uma adequada gestão do serviço socioassistencial em 
questão, não operacionalizou a aplicação do recurso conforme previsão. Atualmente o CMAS e a 
Gestão estão realizando um amplo debate sobre a reestruturação e desenvolvimento das ações e 
atividades técnicas dos CREAS para garantir a efetividade e eficácia do Serviço, isto posto, 
proporcionará o fortalecimento no desenvolvimento das ações do PAEFI no âmbito dos CREAS, 
com relevância e abrangência, garantindo a aplicação do cofinanciamento. 
 

 
 

Sala de Sessões, 30 de março de 2017 
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Presidente do CMAS 


