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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

RESOLUÇÃO Nº 50/2018 
 

ASSUNTO: Aprovação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-

Financeira dos recursos do Índice de Gestão Municipal  

do Programa Bolsa Família /IGD/PBF/2017 

 

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:  

 
- os relatórios da movimentação financeira e orçamentária do Fundo Municipal de 
Assistência Social do exercício de 2017; 
- os dados do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do IGD/PBF 
de 2017 analisado pelo CMAS; 
 - a avaliação realizada pelas Comissões: de Acompanhamento do PBF, do Fundo 
Municipal de Assistência e de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS para análise e avaliação da documentação apresentada. 
 

RESOLVE 

 

Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do 
IGD/PBF/2017, uma vez que os recursos foram aplicados na execução descentralizada 
do PBF, em ações de gestão de benefícios, condicionalidades, programas 
complementares  e do Cadastro Único. Ocorreu a aplicação do recurso na  gestão do 
cadastramento, com iniciativas  de identificação do público, entrevista e coleta de dados, 
inclusão dos dados no sistema, manutenção das informações, capacitação de 
entrevistadores e operadores do Sistema de CadÚnico. Quanto ao caráter intersetorial do 
PBF, ocorreram investimentos no acompanhamento e controle do cumprimento das 
condicionalidades de saúde e educação e ao encaminhamento das famílias mais 
vulneráveis para acompanhamento familiar. 
         Foi executada a  revisão dos dados de famílias beneficiárias do PBF, assim como 
a estruturação das unidades executoras  do Cadúnico.  Ocorreu  aplicação do 
financiamento em  atividades de gestão e execução local do PBF e do CadÚnico.  Todo o 
recurso aplicado foi nas finalidades a que se destina. O recurso também foi utilizado  no 
apoio  operacional  às instâncias de controle social, principalmente do Conselho 
Municipal de Assistência Social. 
           A aplicação do recurso do IGD/PBF está  de acordo com os padrões estabelecidos 
porém, foi constatado divergência entre o saldo a reprogramar apresentado no sistema e 
o saldo bancário (conforme extratos bancários apresentados). 
          O CMAS avalia como indispensável a abertura do sistema  e a regularização dos 
valores. 

             

 
                                        Sala de Sessões, 29  de novembro de 2018 
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