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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
MUNICÍPIO:Guarapuava
REPASSE:Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:2° semestre de 2021
PERÍODO DE PREENCHIMENTO DO SIFF:de 01/03/2022 a 30/04/2022
VALOR DO REPASSE:300.000,00
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO

Ao preencher esta prestação de contas, o responsável pelo Órgão Gestor Municipal se compromete pelo conteúdo preenchido nesse Sistema, que faz
parte do processo de acompanhamento do cofinanciamento estadual fundo a fundo. Os participantes do Conselho Municipal igualmente se
comprometem pelo conteúdo preenchido na aba de Parecer do Conselho Municipal.
 
 

Execução da Proposta de Atendimento FísicoExecução da Proposta de Atendimento Físico

PrevistoPrevisto ExecutadoExecutado %%

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Alta Complexidade

Serviço de Proteção Social Especial - Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens
até 21 anos

Abrigo Institucional (crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos) 54 17 31 %

Acolhimento Familiar (crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos) 40 23 57 %

Casa Lar (crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos) 20 14 70 %

República (Jovens entre 18 e 21 anos) 00 00 0 %

Atendimento Físico Confirmado OK OK 0 %

 
 

MonitoramentoMonitoramento

1 - O CMAS encontra-se em pleno e regular funcionamento de acordo com suas normativas?

 Sim

 Não
 
 

2 - No período desta prestação de contas, o CMAS estava funcionando de forma paritária entre os segmentos governamental e da sociedade civil,
conforme sua lei de criação?

 Sim

 Não
 
 

3 - No período desta prestação de contas, o CMAS se reuniu de forma regular, conforme previsto em sua regulamentação de período para suas
reuniões?

 Sim

 Não

 Não há regulamentado período de reunião do Conselho Municipal
 
 

4 - O CMAS acompanha a execução dos recursos do FEAS, inclusive os saldos das contas, alocados no FMAS por meio de relatórios:

 Mensais

 Bimestral

 Trimestral

 Quadrimestral

 Semestral

 Anual

 Ainda não acompanha
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5 - A forma de apresentação dos relatórios ou documentos similares é adequada para o efetivo acompanhamento da execução do FEAS?

 Sim

 Não

 Parcialmente adequada

 Não há apresentação de relatório
 
 

6 - O CMAS acompanha a execução dos serviços e benefícios cofinanciados pelo FEAS?

 Sim

 Não (Se não acompanha, pule a próxima questão)
 
 

7 - Se acompanha, faz por meio de: (múltipla escolha)

 Visitas aos equipamentos socioassistenciais

 Acompanhamento dos usuários (escuta/denúncia)

 Relatórios apresentados pelo Gestor

 Participação do usuários e/ou trabalhadores no conselho

 Outra forma de acompanhamento
 
 

8 - O uso dos recursos repassados está de acordo com as diretrizes/objetivos do Plano Municipal de Assistência Social?

 Sim

 Não
 
 

9 - Os documentos que comprovam a execução do repasse estão arquivados pelo município em boa conservação e a disposição do Governo
Estadual e Órgãos de controle para eventual consulta?

 Sim

 Não
 
 

10 - A execução das ações estão compatíveis com as informações constantes nos instrumentos de gestão (Ex: RMA, Censo SUAS, CADSUAS,
SISC)

 Sim

 Não
 
 

11 - O município está com dificuldades na utilização dos recursos estaduais repassados para execução das ações previstas?

 Sim

 Não (Se não acompanha, pule a próxima questão)
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12 - Se sim, quais dificuldades: (múltipla escolha)

 Insuficiência de recursos financeiros próprios

 Procedimentos licitatórios (deserção, morosidade...)

 Ausência de Legislação/regulamentação

 Recursos Humanos (defasagem, distribuição, impedimentos pela Lei de Responsabilidade Fiscal)

 Desconhecimento sobre essa transferência do recurso

 Dificuldade com as áreas meio (Jurídico, Contabilidade, Compras e Controle Interno)

 Estrutura Física

 Mudança de Gestão

 Executar os Serviços de acordo com a Legislação vigente PNAS e Tipificação do SUAS

 Outros
 
 

13 - Os recursos foram empregados para a realização das ações previstas no Plano Municipal de Reordenamento do Serviço de Acolhimento para
Crianças, Adolescentes e Jovens?

 Sim

 Não
 
 

14 - O Serviço de acolhimento para crianças. adolescentes e jovens até 21 anos é ofertado em:

 Execução direta do município

 Parceria com OSC
 
 

15 - O cofinanciamento Estadual teve reflexo em alguns dos itens abaixo: (Múltipla escolha)

 Ampliou o acompanhamento de crianças, adolescentes e suas famílias

 Aprimorou as relações com a comunidade

 Aprimorou as relações com a rede de proteção

 Aprimorou a execução do serviço por meio da qualificação dos recursos humanos

 Adequou a equipe técnica de acordo com as Orientações do serviço e seu reordenamento

 Adequou a estrutura física do serviço (acessibilidade, habitabilidade, salubridade, privacidade)

 Adequou estrutura material por meio de aquisição de material permanente, equipamentos, veículos e outros da mesma ordem

 Adequou ou aprimorou a estrutura de informática (rede, software e equipamentos de informática)

 Aprimorou o projeto político-pedagógico

 Aprimorou ou adequou a execução do Plano Individual de Acolhimento

 Estabeleceu fluxo ou protocolos com o Sistema de Justiça

 Implementou ou aprimorou o serviço de Acolhimento Familiar

 O cofinanciamento não teve reflexo, mantiveram-se as ações da mesma maneira
 
 

16 - Comente sobre as potencialidades e dificuldades do uso de recursos deste cofinanciamento estadual e, também, sobre o desenvolvimento do
serviços e ações que o município previu para realizar com este cofinanciamento

As atividades e ações na execução do serviço neste período deAs atividades e ações na execução do serviço neste período de  
prestação de contas,  contribuiu de forma significativa noprestação de contas,  contribuiu de forma significativa no  
desenvolvimento dos serviços.  O  Programa Família Acolhedora,desenvolvimento dos serviços.  O  Programa Família Acolhedora,  
utilizou o repasse  no pagamento das bolsas auxílio para as famílias,utilizou o repasse  no pagamento das bolsas auxílio para as famílias,  
devidamente inscritas no serviço de acolhimento familiar. Foi realizadodevidamente inscritas no serviço de acolhimento familiar. Foi realizado  
o repasse para a entidade de Acolhimento Associação Canaã deo repasse para a entidade de Acolhimento Associação Canaã de  
Proteção à criança e ao Adolescente, contribuindo de formaProteção à criança e ao Adolescente, contribuindo de forma  
significativa na execução do serviço no âmbito da Proteção Socialsignificativa na execução do serviço no âmbito da Proteção Social  
EspecialEspecial  

 
0 caracteres restantes.
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17 - O município possui qual instrumento de parceria com a OSC?

 Termo de colaboração

 Termo de fomento

 Acordo de colaboração

 Não se aplica
 
 

18 - Número no SIT do instrumento de parceria:

 
5006650066  

15 caracteres restantes.

Confirmação

 
 

 
 

Distribuição dos RecursosDistribuição dos Recursos

TOTAL DO VALOR DAS NOTAS - 168.737,02 Capital - R$ ,00 Custeio - R$
168.737,02 RH - R$ ,00

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Alta Complexidade

Serviço de Proteção Social Especial - Acolhimento para
Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos 0% = R$ 0,00 100% = R$ 168.737,02 0% = R$ 0,00

Execução de Despesa Confirmado

 
 

Saldos e lançamentosSaldos e lançamentos  
Saldos Financeiros - por mêsSaldos Financeiros - por mês

MêsMês Saldo AnteriorSaldo Anterior ParcelasParcelas
recebidasrecebidas EntradasEntradas RendimentoRendimento

AplicaçãoAplicação DébitosDébitos SaldoSaldo % Saldo X% Saldo X
RepasseRepasse

Agência
- 0299-2

Conta -
00000083529-3

Mês Saldo Anterior Parcelas
recebidas Entradas Rendimento

Aplicação Débitos Saldo % Saldo X
Repasse

07/2021 320.368,83 ,00 ,00 569,39 36.110,00 284.828,22 94,94
08/2021 284.828,22 ,00 291,60 680,44 33.893,59 251.906,67 83,97
09/2021 251.906,67 ,00 ,00 707,17 ,00 252.613,84 84,20
10/2021 252.613,84 ,00 ,00 597,16 95.700,42 157.510,58 52,50
11/2021 157.510,58 ,00 ,00 676,31 3.308,20 154.878,69 51,63
12/2021 154.878,69 75.000,00 ,00 1.109,69 ,00 230.988,38 77,00
Resumo 320.368,83 75.000,00 291,60 4.340,16 169.012,21 230.988,38

 
Resumo ExecutivoResumo Executivo

PrevistoPrevisto ExecutadoExecutado

Valor previsto a ser repassado pelo FEAS para este repasse R$300.000,00 R$168.737,01

Valor previsto a ser repassado pelo FNAS para objeto deste repasse R$91.326,96 R$139.395,93

Recursos Próprios a serem alocados neste Fundo Municipal para o objeto deste repasse R$110.000,00 R$17.150,02

Total de recursos do Fundo Municipal referente a este repasse para o exercício R$501.326,96 R$325.282,96

Resumo Executivo Confirmado OK OK

 
 

Parecer do ConselhoParecer do Conselho

ComentarioComentario
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ComentarioComentario

Foram observados todos os princípios exigidos pela legislação
aplicada à Administração Pública na execução das atividades
com recursos do Cofinanciamento Estadual a que esta
prestação de contas se refere?

Sim

O repasse continuado do PPAS IV segue
todos os princípios e legislações aplicada a
administração municipal. Foi efetuado as
despesas referente às bolsas auxílio do
Programa Família Acolhedora, como também,
efetuado o repasse à entidade de
Acolhimento Associação Canaã de Proteção
à Criança e ao Adolescente, referente ao
segundo semestre de 2021.

Todas as atividades executadas foram feitas nos termos que
regulam este Cofinanciamento estadual? Sim

As atividades no âmbito da alta complexidade
estão sendo desenvolvidas conforme prevê
as normas que regularizam os serviços
tipificados pela política de assistência social.

Segundo a avaliação do CMAS, o Órgão Gestor realiza uma
adequada gestão dos serviços socioassistenciais, benefícios
eventuais e o aprimoramento da gestão, de acordo com a
legislação aplicável nestas áreas?

Sim

O município possui a lei nº 2541/2016, onde
regula os serviços conforme preconiza as
normativas e diretrizes do SUAS, e também a
lei nº 2494/2015 que institui o serviço de
acolhimento familiar - Família Acolhedora.

Em análise das informações inseridas neste Relatório de
Gestão Físico-Financeira, composto pelas abas anteriores,
este conselho conclui que as ações e despesas foram
realizadas conforme proposto no Plano de Ação vigente deste
cofinanciamento?

Sim

As ações e despesas seguiram o Plano de
Ação referente ao ano de 2021. Aprovar a
justificativa do motivo do saldo estar superior
a 50% do recurso em conta, devido aos
trâmites burocráticos para execução do
recurso.

O CMAS encontra-se em pleno e regular funcionamento de
acordo com suas normativas? Sim

O município possui Plano Municipal de Assistência Social
aprovado e acompanhado pelo CMAS? Sim

Sobre o conteúdo apresentado no Relatório de Gestão Físico-
Financeiro, composto pelas abas anteriores, este conselho é
de parecer:

Favorável

Em razão da análise descrita acima, este conselho decide
pela: Aprovação Total

RESOLUÇÃO Nº 017/2022 Súmula: Aprova
na sua totalidade a prestação de contas do
repasse do recurso continuado, Piso
Paranaense de Assistência Social - PPAS IV,
do período de julho/2021 a dezembro/2021. O
Conselho Municipal de Assistência Social ?
CMAS, no uso de suas atribuições que lhe
confere a Lei Municipal nº 3222, de 10 de
dezembro de 2021, considerando as
deliberações da plenária ordinária realizada
em 19 de abril de 2022. (Ata nº 05/2022).
RESOLVE Art. 1º -- Aprovar na sua totalidade
a prestação de contas do repasse do recurso,
fundo a fundo, do Piso Paranaense de
Assistência Social ? PPAS IV do período de
julho/2021 a dezembro/2021, conforme Plano
de Ação devidamente aprovado por este
conselho. Art. 2º Aprovar a justificativa do
motivo do saldo estar superior a 50% do
recurso em conta, devido aos trâmites
burocráticos para execução do recurso. Art.
3º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. Guarapuava, 19 de abril de
2022. Claudia Kamilla Schneider Schupchek
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social ? CMAS

DATA DA REUNIÃO DA DELIBERAÇÃO/RESOLUÇÃO: 19/04/2022

Nº RESOLUÇÃO/DELIBERAÇÃO: 017

Nº DA ATA DA REUNIÃO: 05

NOME DO DIÁRIO OFICIAL: BOLETIM OFICIAL DO
MUNICÍPIO

Nº DO DIÁRIO OFICIAL: 2356

DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/04/2022

ARQUIVO DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO

Parecer do Conselho Confirmado OK
 


