
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Lei Municipal nº 541/95, de 22 de dezembro de 1995.

RESOLUÇÃO Nº 011/2021.

                   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/2020 a

dezembro/2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe

confere  a  Lei  Municipal  nº  541,  de  22/12/95,  considerando  as  deliberações  da  plenária

ordinária realizada em 20/04/2021. (Ata nº 03/2021).

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/2020 a

dezembro/2020, 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 referente a elaboração dos termos de fomento e convênio.

Salientando que houve distribuição do recurso no período desta prestação de contas, para à

Unidade  de  Acolhimento  (OSC)  -  Associação  Canaã  de  Proteção  à  Criança  e  ao

Adolescente, através do termo de fomento (lei  nº 13.019) - 04/2020/SIT nº 46223,  para

Fundação Proteger através do termo de convênio nº 01/2020/SIT nº 46623 (repasse através

da lei nº  8.666/90 ainda vigente na época) e para  o Programa Família Acolhedora  através

de bolsa auxílio.

Art. 3º - No ano de 2021 já foi aprovado por este conselho nova distribuição do recurso

proveniente do saldo em conta devidamente aprovado por esse conselho.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 20 de abril de 2021.

Rosa Aparecida Ramos Daniel
 Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
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