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RESOLUÇÃO Nº 35/2019 

 

SÚMULA: APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INCENTIVO PROGRAMA 

CRESCER EM FAMÍLIA- ACOLHIMENTO FAMILIAR REFERENTE AO RECURSO 

EXECUTADO NO 1º SEMESTRE DE 2019. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, do 

município de Medianeira, Estado do Paraná, embasado pela Lei Municipal nº 

283/2013, de 17 de outubro de 2013 e sua alteração a Lei nº 634/2017, de 30 de 

Junho de 2017 e Lei nº750/2018 de 12 de Novembro de 2018, no uso de suas 

atribuições legais e, 

 

Considerando a deliberação em reunião ordinária realizada em 16 de outubro de 

2019; 

 

RESOLVE:  

 

Art.1º - Aprovar a prestação de contas do Incentivo Programa Crescer em Família - 

Acolhimento Familiar referente ao recurso executado no 1º Semestre de 2019. 

 

Art. 2º - Aprovar Justificativa do Órgão Gestor apresentada ao CMDCA referente a 

prestação de contas do Incentivo Programa Crescer em Família- Acolhimento 

Familiar referente ao recurso executado no 1º Semestre de 2019 (anexa). 

 

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

Sala de Sessões, 16/10/2019.  

 

 

Angelo Renato Bizinelli Junior 

Presidente do CMDCA 

Gestão 2018/2020 

 



PREFEITURA DE MEDIANEIRA 
Estado do Paraná 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INCENTIVO AO PROGRAMA CRESCER EM 

FAMÍLIA DELIBERAÇÃO CEDCA 031/2017 
Prestação de Contas – 1º Semestre de 2019 

 
JUSTIFICATIVA DO ORGÃO GESTOR REFERENTE AO SALDO 

 
O Órgão Gestor justifica ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA que o município planejou a execução do Plano de Ação do 
Incentivo ao Programa Crescer em Família – Acolhimento Familiar, no valor de R$ 
50.000,00, para Pagamento de Bolsa Auxílio e Capacitação para equipe técnica e 
para as famílias acolhedoras. No período de Janeiro a Junho/2019 a equipe 
continuou a fazer os procedimentos para divulgação do serviço e atendimento às 
famílias que se inscrevem para ingressarem no serviço, porém com baixa adesão 
ainda de famílias para o programa, possuímos 7 famílias inscritas, sendo 4 famílias 
com crianças/adolescentes acolhidas e 3  famílias aptas. 

Os gastos realizados de janeiro a junho/2019 foi de pagamento de 
capacitação realizada em dez/2018 e o pagamento de bolsa auxílio para famílias 
acolhedoras a partir de maio/2019, devido ao processo de reprogramação dos 
saldos que podem ser gastos somente após procedimentos realizados junto a 
Câmara municipal. O acolhimento de crianças/adolescente em família acolhedora foi 
realizado em janeiro/2019 de uma criança em uma família acolhedora; em fevereiro 
foi acolhida mais uma criança em uma família acolhedora que em março já houve o 
desacolhimento, permanecendo uma criança acolhida em família acolhedora até 
maio, sendo que em junho houve o acolhimento de um conjunto de irmãos, sendo 5 
crianças/adolescentes que foram acolhidos em 2 famílias acolhedoras. Portanto, em 
junho/2019 estavam acolhidas 6 crianças/adolescente em 3 famílias acolhedoras, 
perfazendo um gasto do semestre de R$ 6.938,20, restando saldo em conta de R$ 
40.345,66 perfazendo um percentual de 80,69%, portanto superior a 30%, sendo 
que o órgão gestor precisa apresentar Justificativa ao CMDCA. 

Diante disso, a Secretaria de Assistência Social, justifica que o órgão Gestor 
realizou os procedimentos internos para a realização do gasto do recurso, porém 
identifica como situação que dificulta a realização dos gastos à imprevisibilidade, 
uma vez que para a efetivação do pagamento dos recursos depende de famílias 
ingressarem no Programa e receberem crianças ou adolescentes com autorização 
da Vara da Infância, dependendo de outros encaminhamentos e decisões que estão 
aquém da SMAS. No entanto, a SMAS justifica que até outubro/2019 mais 3 
crianças/adolescente foram acolhidas, chegando ao total de 9 acolhimentos em 
família acolhedora totalizando R$ 21.902,64 em pagamento de bolsa auxílio, 
perfazendo 43% de saldo em conta.  

 
Medianeira, 14 de outubro de 2019. 

 
 

Delcir Berta Aléssio 
Secretária de Assistência Social 


