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RESOLUÇÃO Nº 64/2021 
 

Assunto: Alteração da Resolução nº 46/2021/CMAS-PG 

Aprovação da destinação de recursos para as Unidades de Acolhimento para Mulheres em 
Situação de Violência 

 

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:  

 

- A Resolução nº 78/2021/CEAS/PR que revoga da Resolução nº 012/2019 e Deliberação nº 

007/2020 do CEAS/PR, a destinação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) provenientes de Emenda 

Parlamentar Federal nº 201928420014, GND: 4 – Investimento, Funcional Programática: 

08.244.2037.219G.0041, para a rede socioassistencial de serviço de acolhimento à mulher em 

situação de violência, segundo disposto na Portaria MC n° 580/2020; 

- A Resolução nº 78/2021/CEAS/PR, refere-se à destinação de itens de investimento que serão 

adquiridos pelo Estado por meio de licitação com os recursos que foram repassados ao FEAS; 

 

RESOLVE APROVAR 

 

Art. 1º Em reunião ordinária do dia 16/12/2021, a alteração da Resolução nº 46/2021/CMAS-

PG, que passará a vigorar com o seguinte conteúdo: 

Art. 2º Conforme Resolução nº 78/2021/CEAS/PR, em seu Art. 7°, o qual o estado repassará 

os itens de investimento, com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada unidade de 

acolhimento contemplada.  

Art. 3º O município de Ponta Grossa, optou pela lista de nº 3, sendo àquela que mais 

contemplou os itens anteriormente aprovados, destinado a Unidade de Acolhimento Casa de 

Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Corina Portugal – Ponta Grossa/PR (itens 

eletrônicos, informática, eletrodomésticos); 

Art. 4º Os itens serão destinados exclusivamente a Unidade de Acolhimento Casa de Abrigo 

para Mulheres Vítimas de Violência Corina Portugal – Ponta Grossa/PR, com o objetivo de 

qualificar o atendimento às mulheres e seus filhos, garantindo a otimização de resposta no 

acompanhamento, o adequado funcionamento dos serviços socioassistenciais ofertados. 

 
Ponta Grossa, 16 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 

Armando Madalosso Vieira                         Thais do Prado Dias Verillo       
      Presidente do CMAS                                               Secretária Executiva do CMAS 
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