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    CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
                Leis Municipais nº 1051 de 23/12/95, nº 1081 de 25/07/96, nº 1422 de  

18/12/03 e nº 1805 de 22/12/2010 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 13/2021 
 

 
SÚMULA: Aprovar a prestação de contas referente ao primeiro semestre do ano de 2021 dos 
recursos repassados através do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para o Incentivo 
Aprimora CRAS e CREAS, modalidade de cofinanciamento que prevê a aquisição de itens de 
investimento para os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e os Centros de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, no valor total de R$ 250,000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), na modalidade de capital. 
 
Ressaltamos que as ações com o recurso repassado estão sendo executadas de acordo com o 
disposto na Deliberação nº 67/2019 - CEAS/PR e que o recurso está sendo utilizado 
exclusivamente nos CRAS e CREAS com o objetivo de qualificar os atendimentos às famílias, 
garantindo a otimização de resposta no acompanhamento, bem como, o adequado 
funcionamento dos serviços socioassistenciais ofertados. 
 
Conforme justificativa do Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social, no período 
de que se trata esta prestação de contas o recurso não fora utilizado em razão do calendário de 
licitações. Os itens planejados para compra foram entregues apenas no segundo semestre, 
sendo que as notas fiscais serão apresentadas na prestação de contas referente ao período de 
julho a dezembro de 2021. 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a 
Lei Municipal nº 1805 de 22 de dezembro de 2010 e, considerando deliberações de plenária 
realizada em 19 de novembro de 2021; 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar a prestação de contas referente ao primeiro semestre do ano de 2021 dos 
recursos repassados através do Fundo Estadual de Assistência Social para o Incentivo Aprimora 
CRAS e CREAS, modalidade de cofinanciamento que prevê a aquisição de itens de investimento 
para os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e os Centros de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS, no valor total de R$ 250,000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), na modalidade de capital. 
 
 

 
Telêmaco Borba, 19 de novembro de 2021. 

 

 
 
 
 

Flávia Bueno da Luz 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


