
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

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

RESOLUÇÃO Nº 015/2021.

                   Súmula: Aprova o plano de trabalho da Associação Canaã de proteção à criança e ao adolescente e do

Serviço de Acolhimento Familiar para  utilização do Recurso PPAS IV – Piso Paranaense de Assistência

Social, do ano de 2020.

Considerando a Resolução nº 004/2021 que aprovou a utilização do Recurso PPAS IV – Piso Paranaense de

Assistência Social, do ano de 2020, no valor de R$ 239.242,56 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e

quarenta  e  dois  reais  e  cinqüenta  e  seis  centavos)  dividido  em  porcentagem  segundo  o  número  de

atendimento de cada serviço, para:

 Associação Canaã de Proteção à Criança e ao Adolescente – 40% - 95.697,02 (noventa e cinco mil,

seiscentos e noventa e sete reais e dois centavos)

 Programa Família Acolhedora – 60% - 143.545,53 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e

cinco reais e cinqüenta e três centavos)

Considerando as deliberações da plenária ordinária realizada no dia 20 de abril de 2021. (Ata nº 003/2021).

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

Municipal nº 541/95, de 22/12/95, e, 

RESOLVE

Art. 1º  - Aprovar o Plano de Trabalho da Associação Canaã de Proteção à Criança e ao Adolescente para

utilização do Recurso PPAS IV – Piso Paranaense de Assistência Social, do ano de 2020, no valor de R$

95.697,02 (noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e dois centavos);

Art. 2º - Aprovar o Plano de Trabalho do Serviço de Acolhimento Familiar (Programa Família Acolhedora)

no valor de R$ 143.545,53 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e três

centavos)

Art. 3º - Conforme o disposto no art. 1º convoca-se a entidade para apresentação da documentação pertinente

aos processos de Transferência de Recursos.

Art. 4º - Conforme o disposto no art. 2º encaminha-se o Plano de Trabalho para a Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimento Social, para as providências necessárias.

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua formalização, independente da data de publicação.

Guarapuava,  20 de abril  de 2021.

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