
                                                                                                                           

DELIBERAÇÃO Nº 027/2020  – CEDCA/PR

Considerando a Deliberação n° 055/2016 - CEDCA/PR, cujo objetivo é prestar incentivo financeiro, pelo

Programa Crescer em Família, aos serviços de acolhimento institucional e familiar, com a finalidade de

reordenar e adequar os serviços às normativas vigentes, desde que atendam aos critérios desta delibera-

ção, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR reunido ordinariamente

em 19 de maio de 2020:

DELIBEROU

Art. 1º Pela aprovação das análises das Prestações Contas da Deliberação 55/2016 – CEDCA/PR, refe-

rente ao período de pagamento até 30 de junho de 2018, conforme planilha anexa.

Art. 2º A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Curitiba, 19 de maio de 2020.

 Ângela Christianne Lunedo de Mendonça 
Presidente do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Deliberação nº 027/2020- CEDCA/PR     Publicada no DIOE nº  10699 de 02/06/2020



                                                                                                                           

DELIBERAÇÃO Nº 027/2020  – CEDCA/PR

ANEXO

MUNICÍPIO
FUNDO

ESTADUAL
REPASSE/

COFINANCIAMENTO
STATUS (DE ACORDO COM A

DELIBERAÇÃO 276/2018)
DESCRIÇÃO DA AÇÃO /

RECOMENDAÇÃO

Almirante 
Tamandaré

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Dificuldades em usar  o  r;ecurso no
reordenamento,  devem  revisar
questões  como:  porte,  RH,
metodologia  e  PPP.  Prestação  de
Contas  e  justificativa  do  saldo
aprovada  pelo  CMDCA  conforme
Resol. 058/2018. Na justificativa diz
que empregará o recurso em Casa
de  Passagem.  GOFS  parecer
regular. Recomenda-se  executar  o
recurso até a próxima prestação de
contas,  alterar  o  Plano  de
Acolhimento e reordenar adequando
os  Recursos  Humanos  e
porte/estrutura.

Alto Paraíso FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

O município de Alto Paraíso desistiu
da execução do recurso recebido –
Del.  nº 55/2016. A manifestação da
desistência e devolução do recurso
ocorreu  através  de  ofícios  que  se
encontram  no  processo  físico  nº
14.684.533-9
Prestação  de  contas  finalizada
regular  pelo  GOFS.  Conforme
Memorando  008/2018,  ficaram
excluídos  os  pareceres  do  ER  de
Umuarama e da área técnica.

Alto Paraná FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Reordenamento em andamento e de
acordo  com  ações  do  Plano  de
Acolhimento. Prestação de Contas e
justificativa do saldo aprovadas total
pelo  CMDCA  conforme Resol.
009/2018.  Em  justificativa  o
município  informa  que  depósito  foi
realizado em conta errada e só pode
ser  usado  posteriormente.  GOFS
parecer regular. Orienta-se o ER de
Paranavaí para o município iniciar e
manter  de  forma  contínua  a
capacitação dos Recursos Humanos,
além  de  continuar  assessorando
acerca  da  da  execução  dos
recursos,  segundo  a  Deliberação
055/2016 e o Plano de Acolhimento.

Alto Piquiri FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 

FINALIZADA_COM_RESSALVAS
Necessidade  de  adequação  da
equipe técnica. Saldo maior que 12
parcelas. Não executou no planejado
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FAMILIAR

de capital.   Prestação de Contas e
justificativa  do  saldo  aprovada total
pelo  CMDCA  conforme  Resol.
008/2018.  GOFS  parecer  com
ressalvas. Recomenda-se execução
do  recurso  conforme  Plano  de
Acolhimento e Deliberação 055/2016

Altônia FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Município indica  dificuldades como:
muita  demanda,  pouca  equipe,
estrutura.  CMDCA  aprova  total  a
Prestação  de  Contas  conforme
Resol. 004/2018. CMDCA indica que
ainda  não  acompanha  a  execução
dos  recursos  do  FMDCA.  Relata
ainda  que  não  acompanha  os
serviços  em  articulação  com
Conselho  Tutelar  e  CMAS.  GOFS
parecer  regular.  Recomenda-se
execução  do  recurso  conforme
previsto  e  de  acordo  ,com
normativas  da  Deliberação  nº
055/2016.

Andirá FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Necessidade  de  adequação  da
equipe técnica. CMDCA aprova total
a Prestação de Contas e  justificativa
conforme  Resol.  014/2018.  GOFS
parecer  regular. Recomenda-se
continuidade  no  reordenamento
conforme normativas da Deliberação
nº  055/2016  principalmente  na
dimensão  de  Recursos  Humanos
com adequação da equipe técnica.

Apucarana FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Não  apresentou  justificativa  do
saldo.  Necessidade  de  adequação
dos  Recursos  Humanos  e
articulação  da  rede  com  fluxos  e
acompanhamentos.   Prestação  de
Contas aprovada total pelo CMDCA
conforme  Resol.  017/2018.  GOFS
com  ressalvas.  Recomenda-se
execução do recurso até a próxima
prestação  de  contas  focando  no
processo  de  reordenamento
conforme  Deliberação  055/2016  e
incluir a justificativa do saldo elevado
no parecer.
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Arapongas FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento  em  andamento,
porém dificuldades em RH e fluxos.
Serviço  executado  somente  com
recursos  próprios  e  Federais.
Prestação de Contas  e justificativa
do  saldo  aprovada  pelo  CMDCA
conforme  Resol.  023/2018.  GOFS
parecer  regular.  Recomenda-se
execução dos recursos, segundo as
normativas vigentes na  Deliberação
055/2016 e o Plano de Acolhimento,
principalmente  quanto  as  questões
de  Recursos  Humanos  para
qualificação do serviço.

Araucária FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Não execução do recurso planejado
em  capital.  Saldo  superior  a  12
parcelas.  Prestação  de  contas  e
justificativa do saldo aprovadas pelo
CMDCA  conf.  Resol.  037/2018.
GOFS  parecer  com  ressalvas.
Recomenda-se execução do recurso
conforme  Deliberação  055/2016  e
Plano de Acolhimento.

Assis 
Chateaubriand

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Necessidade  de  adequação  da
estrutura  física  e  no  número  de
acolhidos.  Informam  nos  pareceres
que  a  maioria  das  ações  de
reordenamento  estão  concluídas,
entretanto  não  executou  o  recurso.
Prestação de Contas  e justificativa
do saldo aprovada total pelo CMDCA
conforme  Resol.  018/2018.  GOFS
parecer com ressalvas. Recomenda-
se  execução  do  recurso  até  a
próxima  prestação  de  contas
conforme  Deliberação  055/2016  e
principalmente  no  que  se  refere  a
estrutura  física  e  adequação  do
número de atendimentos.

Astorga FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Reordenamento  em  andamento.
Atenderam  as  orientações  do  ER
com  relação  a  equipe  técnica.
Executou  conforme  planejado.
Prestação  de  Contas  e  justificativa
do saldo aprovada total pelo CMDCA
conforme  Resol.  013/2018.  GOFS
parecer regular.
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Barracão FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento em andamento com
minoria  das  ações  em  andamento
segundo  ER.  Porém  o  município
indica  que  todas  estão  concluídas.
Pareceres divergentes. Prestação de
contas  e  justificativa  do  saldo
aprovadas  total  pelo  CMDCA
conforme  Resol. 04/2018, que não é
possível  visualizar. GOFS  parecer
regular. Recomenda-se execução do
recurso até a próxima prestação de
contas  nas  dimensões  de
reordenamento  conforme
Deliberação 055/2016.

Bela Vista da 
Caroba

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento em andamento com
minoria  das  ações  em  andamento
segundo  ER.   Pareceres
divergentes.  Prestação  de  Contas,
justificativa e Plano de Providências
aprovada  total   pelo  CMDCA
conforme Resol. 05/2018, que não é
possível  visualizar.  GOFS  parecer
com  ressalvas.  Recomenda-se
execução do recurso até a próxima
prestação de contas nas dimensões
de  reordenamento  conforme
Deliberação 055/2016.

Bela Vista do 
Paraíso

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento  em  andamento,
faltando  adequar  acessibilidade  e
capacitação da equipe e articulação
com a  rede.  Utilizou  recurso  como
planejado,  repassando  para  OSC.
Prestação de contas aprovada total
pelo CMDCA conf. Resol. 003/2018.
GOFS parecer regular. Recomenda-
se  execução  do  recurso  até  a
próxima  prestação  de  contas  nas
dimensões  de  reordenamento
conforme  Deliberação  055/2016,
principalmente  porte/estrutura,
capacitação da equipe e articulação
em rede.
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Bituruna FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento em andamento e de
acordo  com  ações  do  Plano  de
Acolhimento. Pareceres do ER e do
município divergentes. Prestação de
Contas aprovada total  pelo CMDCA
conforme  Resol.  14/2018,  porém  a
justificativa  do  saldo  não  foi
apresentada  nem  aprovada.  GOFS
parecer com ressalvas. Recomenda-
se  execução  do  recurso   nas
dimensões  de  reordenamento
conforme  Deliberação  055/2016  e
Plano de Acolhimento.

Bocaiúva do Sul FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento  com  problemas  no
RH. ER cita que não há profissional
exclusivo.  Prestação  de  Contas
aprovada  total  pelo  CMDCA
conforme  Resol.  04/2018,  porém  a
justificativa  do  saldo  não  foi
apresentada.  GOFS  parecer  com
ressalvas. Recomenda-se  execução
dos  recursos,  segundo  as
normativas  vigentes  na  Del.
055/2016 e o Plano de Acolhimento,
principalmente  quanto  as  questões
de Recursos Humanos,

Cafelândia FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento  com  problemas  no
RH e equipe compartilhada. Recebe
somente  o  cofinanciamento
Estadual,  mas  não  utilizou..
Prestação de Contas aprovadas pelo
CMDCA  conforme  Resol.  08/2018.
GOFS  parecer  com  ressalvas.
Recomenda-se   execução  dos
recursos,  segundo  as  normativas
vigentes na Del. 055/2016 e o Plano
de Acolhimento.

Cambé FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Segundo ER está com problemas no
reordenamento,  entretanto  também
sinaliza  ações  em  andamento  ou
concluídas,  parecer  contraditório.
Município  não  executou  o  recurso,
aponta  várias  dificuldades.
Prestação  de  Contas  e  justificativa
do saldo aprovada total pelo CMDCA
conforme  Resol.  016/2018.  GOFS
parecer com ressalvas. Recomenda-
se executar o serviço até a próxima
prestação de contas, principalmente
nas  dimensões  de  reordenamento
propostas  segundo  normativas  da
Deliberação nº 055/2016.

Campina da FIA CRESCER EM FAMÍLIA FINALIZADA_COM_RESSALVAS Reordenamento em andamento e de
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Lagoa
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

acordo com o Plano de Acolhimento.
Prestação  de  Contas  e  justificativa
do  saldo  aprovadas  total  pelo
CMDCA conforme Resol.  018/2018.
GOFS  parecer  com  ressalvas.
Recomenda-se  o  ER  de  Campo
Mourão  assessorar  o  município
quanto manutenção de capacitações
e a execução do recurso de acordo
com  a  Del.  55/2018  e  Plano  de
Acolhimento.

Campo Largo FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento  com  problemas
segundo  ER,  já  o  município  relata
que as ações estão em andamento.
Não  houve  execução  do  recurso.
Parecer  do  município  não  condiz
com o relato do ER. Não apresenta
justificativa  do  saldo.  Prestação  de
Contas  aprovada total pelo CMDCA
conforme  Resol.  021/2018.  GOFS
parecer com ressalvas. Recomenda-
se executar o recurso até a próxima
prestação de contas nas dimensões
de  reordenamento  conforme  as
normativas  da  Delieberação  nº
055/2016  e  incluir  justificativa  do
saldo.

Campo Magro FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento em andamento e de
acordo com o Plano de Acolhimento.
Justificativa  e Prestação de  Contas
aprovadas  pelo  CMDCA  conforme
Resol. 024/2018. GOFS parecer com
ressalvas. Recomenda-se executar o
recurso  nas  dimensões  de
reordenamento  conforme  as
normativas  da  Deliberação  nº
055/2016.

Campo Mourão FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Justificativa  do  saldo  e  resolução
anexadas  são  relativas  a  outro
serviço.  CMDCA  aprova  total
Prestação  de  Contas.  Tem
problemas  na  implantação  da
Família  Acolhedora  e  tem  muitos
acolhidos.  GOFS  parecer  regular.
Recomenda-se  executar  o  recurso
até  a  próxima prestação  de  contas
com  foco  nas  reordenamento
conforme  a  normativas  da
Deliberação nº 055/2016 e efetivar a
implantação  do  serviço  de  Família
Acolhedora. Também devem incluir a
Resolução adequada no anexo.

Cândido de 
Abreu

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Necessidade  de  adequação  da
acessibilidade,  a  gestão  de  rede  e
revisar Projeto Político Pedagógico e
Plano  Individual  de  Atendimento.
CMDCA aprova total a Prestação de
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Contas  e  justificativa  do  saldo
conforme  Resol.  09/2018.  GOFS
parecer com ressalvas. Recomenda-
se  execução  do  recurso  até  a
próxima  prestação  de  contas
principalmente com foco  nas ações
de  reordenamento  de  gestão  de
rede, acessibilidade, PIA e PPP.

Cantagalo FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Não há equipe exclusiva e a escala
dos  cuidadores  está  inadequada.
Não  executou  o  recurso.  CMDCA
aprova total a Prestação de Contas e
justificativa do saldo conforme Resol.
/2018. GOFS parecer com ressalvas.
Recomenda-se  execução  dos
recurso até a próxima prestação de
contas,  focando  nas  dimensões  de
reordenamento  conforme  a
Deliberação nº 055/2016.

Capitão Leônidas
Marques

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Reordenamento em andamento com
a maioria das ações concluídas e de
acordo com o Plano de Acolhimento.
Utiliza  recursos  do  cofinanciamento
Estadual  e  próprios.   Prestação de
Contas  aprovada  pelo  CMDCA
conforme  Resol.  006/2018.  GOFS
parecer regular.

Carambeí FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Reordenamento em andamento com
a maioria  das  ações  concluídas ou
em andamento e  de acordo com o
Plano de Acolhimento. Prestação de
Contas e justificativa aprovadas pelo
CMDCA conforme Resol.  021/2018.
GOFS parecer regular.

Castro FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

A equipe é compartilhada nas duas
modalidades: acolhimento familiar  e
institucional.  Não  executou  o
recurso.  CMDCA  aprova  total  a
Prestação  de  Contas  e  justificativa
do saldo conforme Resol. 035/2018.
GOFS  parecer  com  ressalvas.
Recomenda-se execução do recurso
até  a  próxima prestação  de  contas
focando  nas  dimensões  de
reordenamento  conforme
Deliberação nº 055/2016.

Chopinzinho FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Reordenamento  com a maioria  das
ações concluídas exceto na questão
de porte e estrutura,  pois necessita
de  sede  própria.  CMDCA aprova  a
Prestação  de  Contas  conf.  Resol.
012/2018. GOFS parecer regular.

Cianorte FIA CRESCER EM FAMÍLIA FINALIZADA_COM_RESSALVAS Município  indica  ações  concluídas,
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ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

no  entanto  indica  que
cofinanciamento  não  teve  reflexo,
mantiveram-se as ações da mesma
maneira.  Poucas  ações  em
andamento,  não  executou  recurso.
Previu no abrigo e executou na Casa
Lar.  CMDCA  aprova  total  a
Prestação  de  Contas  e  justificativa
conforme  Resol.  028/2018.  GOFS
parecer com ressalvas. Recomenda-
se  execução  do  recurso  nas
dimensões  do  reordenamento  e
adequação  na  proposta  de
atendimento.

Colorado FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento  com  problemas  na
dimensão  porte  e  estrutura  que,
segundo  ER,   não  será  concluída.
Prestação de Contas  aprovada pelo
CMDCA conforme Resol.  006/2018.
GOFS parecer regular.

Cornélio 
Procópio

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

 ER sinaliza que reordenamento está
acontecendo dentro do programado,
com  maioria  das  ações  realizadas
Município  sinaliza  que  serviço  é
executado  por  OSC,  de  maneira
satisfatória.

Coronel 
Domingos 
Soares

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento  em  andamento  na
minoria das ações. Recebe somente
o recurso Estadual. O recurso não foi
utilizado devido a não ter acolhidos
no período.  Prestação de Contas e
justificativa aprovadas pelo CMDCA
conforme  Resol.  012/2018.  GOFS
parecer com ressalvas. 

Coronel Vivida FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

ER informou que equipe que executa
o  serviço  é  "cedida  "  por  OSC,
município  informa  que  não  possui
parceria  com  OSC  -  informações
divergentes.  GOFS  parecer  com
ressalva  devido  ao  Imposto  de
Renda

Corumbataí do 
Sul

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento em andamento e de
acordo  com  o  Plano  Decenal.
Utilizou  recursos  próprios  entre
outros e não o Estadual.  Prestação
de Contas  e justificativa aprovadas
pelo  CMDCA  conforme   Resol.
06/2018.  GOFS  parecer  com
ressalvas. 

Cruz Machado FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Reordenamento com problemas em
Recursos  Humanos,  metodologia  e
gestão  da  rede.   Prestação  de
Contas  aprovada  pelo  CMDCA
conforme  Resol.  013/2018.
Justificativa  aprovada  mas  não
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apresenta.  GOFS  parecer  com
ressalvas.

Cruzeiro do 
Oeste

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

De  acordo  com  o  ER  o
reordenamento está em andamento.
No entanto o acúmulo  do saldo de
65,2% e  a  ausência  de  justificativa
na aba do parecer do CMDCA indica
a ressalva. Apresentar justificativa do
acumulo  de  saldo.  Orienta-se
atenção para o acúmulo de saldo.

Curitiba FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

De  acordo  com  o  ER  o
reordenamento está em andamento.
No entanto tem acumulo do saldo de
101%, o que mobilizou o município a
fazer um Plano de Providências para
utilização  do  recurso,  exige
ressalvas. Orienta-se atenção para o
acumulo de saldo.

Dois Vizinhos FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

O recurso foi utilizado, porém o ER
indica problemas no reordenamento
que necessitam de atenção, como  a
situação  de  recursos  humanos,
gestão de serviços e metodologia do
trabalho. E ainda, o GOFS ressalva
sobre  a  restituição  de  rendimento
financeiro  no  valor  de  R$ 1.235,01
referente  a  novembro  de  2017  a
março de 2018.

Engenheiro 
Beltrão

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

ER  indica  reordenamento  em
andamento.  Recurso  acumulado,
faltando  justificativa.  Orienta-se
atenção  ao  saldo  acumulado  em
conta. É necessário registrar na aba
do Parecer do CMDCA a justificativa
do acumulo de saldo.

Faxinal FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

O ER indica o andamento das ações
de  reordenamento,  porém  com
dificuldades  em  relação  a
capacitação,  fragilidade  no
acompanhamento das famílias e de
fluxos  e  protocolos.  Acumulo  de
recurso  em  conta  (100,5%)  e
ausência  de  justificativa.  Orienta-se
atenção  ao  saldo  acumulado  em
conta. É necessário registrar na aba
do Parecer do CMDCA a justificativa
do acumulo de saldo.

Fazenda Rio 
Grande

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Acumulo  de  recurso  em  conta
(101,3%).  Segundo  o  ER  precisa
concluir  o  reordenamento,
principalmente  com  relação  ao
espaço físico e a capacitação. 

Figueira FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Uso  regular  do  recurso.
Reordenamento em andamento, com
alguns itens já concluídos segundo o
ER.
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Foz do Iguaçu FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Segundo  o  ER  o  município
desenvolve  adequadamente  o
reordenamento.  No  entanto  o
acúmulo do saldo em conta (73,6%)
exige ressalvas. 

Foz do Jordão FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Não fez uso do recurso no semestre,
acumulando 100,3%. Não justificou a
situação.  ER  indica  que  município
tem problemas com RH. Orienta-se
atenção  para  o  não  acumulo  do
saldo  em  conta.  É  necessário
registrar  na  aba  do  Parecer  do
CMDCA a justificativa do acumulo de
saldo.

Francisco Beltrão FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Uso  regular  do  recurso.  ER  indica
que  o  reordenamento  está  em
andamento,  porém  que  por  ordem
judicial  o  abrigo  estava  com  40
crianças  e  adolescentes  no  dia  da
sua visita. Foi feito contato com o ER
em  12/08/2019  sobre  o  caso,  e
verificou-se  que  esta  situação  foi
superada  e  o  município  indicou
avanços  no  reordenamento,  que
serão  registrados  na  próxima
prestação de contas. 

General Carneiro FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Prefeitura fez transferência direta. O
CMDCA  destacou  a  situação  e
ressalvou.  A  prefeitura  abriu
sindicância  e  resolveu  a  situação
legal. No semestre atual a prestação
de  contas  é  ressalvada  por  essa
equipe técnica, como também  fez o
GOFS  porque apresentou  diferença
de conciliação, sendo no valor de R$
75.575,14.

Goioerê FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Acumulo  de  recurso  em  conta
(101,7%),  de  acordo  com  a
justificativa do município, não houve
tempo  hábil  para  formalização  da
parceria  entre  Prefeitura  e  OSC, .
Segundo o ER o reordenamento está
concluído,  faltando  somente
capacitação. 

Goioxim FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Uso  regular  do  recurso.
Reordenamento  em  andamento,
porém  algumas  dificuldades  com
equipe  e  uso  de  recurso  para
manutenção. Ressalva-se a situação
porque o  recurso  tem por  objeto  o
reordenamento,  não  a  manutenção
do serviço.
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Guaíra FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

ER relata problemas na contratação
da equipe, mas reordenamento vem
avançando. Acúmulo de recurso em
conta  (85%).  Não  justificou  na  aba
adequada. Orienta-se cuidado com o
acumulo  do  recurso.  É  necessário
registrar  na  aba  do  Parecer  do
CMDCA a justificativa do acúmulo de
saldo.

Guairaçá FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Acumulou  saldo  101%;  justificativa
na aba do CMDCA. ER destaca que
município  está  orientado  para  o
reordenamento,  mas  ainda  tem
problemas  com  acessibilidade  e
capacitação.

Guamiranga FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Não  utilizou  recurso  no  semestre,
acumulando 100,6%; justificativa na
aba  do  CMDCA.  Plano  de
reordenamento  deve  avançar  em
estrutura e opções aos acolhidos de
longa permanência. 

Guarapuava FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Acúmulo de recurso acima de 100%.
Falta de equipe em abrigo - aguarda
concurso  municipal.  ER  afirma
prática de separação de grupos de
irmãos.  Solicita-se informação sobre
prática  irregular  de  separação  de
grupo de irmãos.

Guaratuba FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Acúmulo de recurso acima de 100%.
GOFS  ressalvou  entrada  de  R$
1.478,35  sem  identificação  e
diferença  de  rendimentos  a  ser
restituído de R$ 1.485,95.

Ibaiti FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Acúmulo de recurso acima de 100%.
Falta  justificativa  de  recurso  não
utilizado na aba Parecer do CMDCA.
Reordenamento concluído de acordo
com ER.

Ibiporã FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Uso regular, mas importante lembrar
que  o  município  ainda  precisa,
segundo  o  ER,  articular  melhor  o
fluxo  do  serviço  e  fazer  adaptação
do banheiro.

Icaraíma FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Saldo  acumulado  em  conta,  de
acordo  com  a  justificativa  do
município, isso se deu por conta do
recesso do legislativo que impediu a
inclusão do  repasse  no  orçamento.
ER  afirma  que  situações  de
porte/estrutura  e  de  recursos
humanos  precisam  entrar  no
enfoque do reordenamento.

Imbituva FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 

FINALIZADA_REGULAR
Saldo  acumulado  em  conta.  ER
afirma  que  situação  de  recursos
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INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

humanos precisa entrar no enfoque
do  reordenamento.  Orienta-se
continuar o reordenamento conforme
orientações do ER e cuidado com o
saldo que se acumula em conta.

Inácio Martins FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Saldo acumulado em conta, CMDCA
aprova  a  justificativa,  mas  não  há
descrição do que seja.  ER destaca
problema com imóvel que é alugado
e está fora das normas, bem como a
dificuldade  de  equipe  técnica
exclusiva.

Ipiranga FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Saldo  acumulado  em  conta.
Informações  sobre  monitoramento
no  que  se  refere  à  estrutura  física
são  incoerentes,  pois  afirma
regularização  de  localização  de
imóvel  e  adequação  de
acessibilidade como em andamento,
mas  não  previram  questões  de
Porte/Estrutura  no  plano  de  ação.
Orienta-se cuidado com o saldo que
se  acumula  em  conta  e  corrigir
informações  de  monitoramento  de
acordo com a realidade.

Iporã FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Saldo acumulado em conta. Informa
que  implementou  o  Acolhimento
Familiar, mas indica superlotação de
crianças e adolescentes na casa lar.
O ER indica  que há  problemas  de
concepção  da  equipe  municipal
sobre o reordenamento e ainda que
as  condições  estruturais  de
acolhimento  no  município
inviabilizam o reordenamento. Diante
desta  situação,  solicita-se  ao
município um posicionamento sobre
a adesão a este recurso, visto que
seu objeto é o reordenamento

Irati FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  Finalizou  regular;
Divergências  de  informações  entre
ER  e  Município  -  relacionamento
com OSC. 
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Iretama FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  Ressalva  devido  saldo.
Deliberação  CMDCA  ilegível,  não
havia utilizado o recurso. Necessário
publicar outra cópia da deliberação.

Itaperuçu FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%;  ER
sinalizou rotatividade de profissionais
para execução do serviço. Município
respondendo a ajuste de conduta na
2.º  Promotoria  da  Comarca  de
Itaperuçu.

Ivaí FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  regular  /  ER  sinalizou  que
Equipe  técnica  não  é  exclusiva,  e
necessitam  atualizar  Plano  de
Reordenamento/  ER  também
sinaliza  não  ser  favorável  a
aquisição de veiculo para o serviço,
o serviço já conta com 02 veículos

Ivaiporã FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS finalizou regular; ER sinalizou
necessidade de revisão de Plano de
Reordenamento  em  consonância
com legislação vigente,  RH:  equipe
atende  também  outro  serviço  do
município.  Município  sinaliza
insuficiência de vagas.

Ivaté FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS: com ressalva por divergência
com  Plano  de  Ação;  ER  sinalizou
dificuldades  com RH,  informou que
não possuem equipe exclusiva,  e o
psicólogo  desempenha  função
administrativa.

Jacarezinho FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS: saldo superior a 30%, valores
que  deveriam  ser  restituídos  ainda
não  foram;  ER  e  Município
informaram  que  não  possuem
informações  sobre  as  ações
previstas.  Indicam  ainda  problemas
com  RH  e  município  já  atingiu  o
limite prudencial.

Jaguariaíva FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:saldo superior a 100%; ER e
município sinalizaram dificuldade em
RH  -  contratação  de  equipe
exclusiva para execução do serviço.

Juranda FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  Saldo  superior  a  90%;  não
possui  justificativa de saldo  na aba
do  parecer  do  CMDCA;  não
possuem  equipe  técnica  exclusiva
para execução do serviço.

Lapa FIA CRESCER EM FAMÍLIA FINALIZADA_COM_RESSALVAS GOFS  ressalva  saldo  superior  a
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ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

100%;  Município  sinalizou  que  não
houve adequação de equipe devido
ao  limite  prudencial,  o  que  diverge
do ER que informa a dimensão RH
como adequada.

Laranjeiras do 
Sul

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

O município possuí saldo de 59,43%
do co financiamento estadual anual,
e  embora  tenha  apresentado
aprovação  de  prestação  de  contas
aprovada  pelo  CMDCA,  não
apresentou  justificativa.  ER  e
Município  convergentes  nas
questões  do  reordenamento,
informaram que serviço é executado
por OSC de maneira satisfatória.

Lindoeste FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  saldo  superior  a  100%;  RH
não é exclusivo para atendimento da
demanda;  não  apresentou
justificativa a CMDCA.

Loanda FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  saldo  superior  a  100%;  ER
sinaliza  necessidade  de  equipe
exclusiva para o serviço x Município
justifica  informando  que  estão  no
limite prudencial.

Londrina FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  finalizou  como  regular  com
ressalvas.  Acumulo  de  recurso
superior  a  100%. O ER afirma que
reordenamento está em andamento.
Orienta-se  atenção  ao  recurso  que
se  acumula  em  conta  e  que  a
justificativa ao acumuo de saldo seja
inserida  na  aba  do  Parecer  do
Conselho.  Solicita-se  que  o
município  indique  como  planeja
executar  o  recurso  para  o
reordenamento,  pois  no  ofício
004/2018, anexado junto a resolução
não  fica  explicado  como  fará  o
investimento no reordenamento das
instituições com o recurso FIA, uma
vez que menciona que seus gastos
com as unidades são do FMAS.

Mallet FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  saldo  superior  a  100%;  ER
sinaliza  necessidade  de  adequar
equipe  de referência;  Município  em
questão  32  do  monitoramento
informa  que  não  estão  elaborando
Plano individual de Atendimento.

Mandaguaçu FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 

FINALIZADA_COM_RESSALVAS
GOFS  com  saldo  regular;  ER
orientou  sobre  a  necessidade  de
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INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

revisão do Plano de Reordenamento,
informou  que  orientação  não  foi
acatada; Resolução do CMDCA não
condiz com realidade do GOFS.

Mandaguari FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  aprovou  com  ressalvas;  ER
contraditório; RH Assistente social e
Psicólogo com carga horária  de 20
horas  semanais,  divergente  à  NOB
RH.

Mangueirinha FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  36,61%  regular  sem
ressalva.  Não  há  equipe  técnica.
CREAS atende a demanda da Casa
Lar. ER recomenda organização dos
procedimentos  como construção de
PIA e  PPP e  ainda  na  construção
dos  fluxos  e  protocolos  de
atendimento.  Acompanhamento
CMDCA anual.

Manoel Ribas FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva.  Acúmulo  de
saldo (100%) por processo licitatório.
Não  houve  execução  do  recurso
durante  período  analisado.  CMDCA
acompanhamento  semestral.
Município  sinaliza  ausência  de
previsão de PPP, PIA e metodologia
de  atendimento.  ER  aponta
dificuldade  quanto  a  capacitação  e
formação  continuada  dos
profissionais e cuidadores.

Marechal 
Cândido Rondon

FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS Acúmulo  de  saldo (98,86%).
Com  ressalva  sem  justificativa.ER
sinaliza  dificuldade  na  rede  de
atendimento  na  inserção da  família
nas ações que necessitam.

Marialva FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  acumulo  de  saldo  (100%).
Não  apresentou  justificativa.  Não
executou  recurso  durante  período
analisado.  Segundo  consta  na  aba
"Parecer  do  Conselho  Local",  não
houve  repasse  do  Município  para
entidade.  Município  apresenta
fragilidades  em  varias  dimensões,
sendo  a  principal  na  questão
metodológico.

Maringá FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS: saldo superior a 100%; Não
apresentou  aprovação  CMDCA;  ER
sinalizou  mudança na execução do
serviço  de  OSC  para  GOV,
impactando  na  metodologia  de
atendimento.

Marmeleiro FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS
GOFS: saldo superior a 100%. Não
houve  execução  do  recurso  no
período  analisado.  ER  e  município
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com  informações  divergentes  no
reordenamento.

Matelândia FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS:  situação  regular  embora
saldo  seja  superior  a  100%.  Saldo
esteve em aplicação financeira.  ER
sinaliza  serviço  como  adequado  e
processo  de  reordenamento
praticamente  concluído.
Acompanhamento  CMCDA
semestral.

Medianeira FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%.
CMDCA  aprovou  com  ressalvas,
apresentou  plano  de  providencias
para execução dos recursos.

Mercedes FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS:  saldo  zerado  e  situação
regular. ER e Município ressaltam a
necessidade  de  contratar  técnicos
para o serviço. ER sinaliza demanda
do  município  atendida  na  sua
totalidade.

Nova Esperança FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%,
pagamentos  realizados  após
30/06/2018  devido  morosidade  de
procedimentos  licitatórios.  ER  e
Município sinalizam a defasagem de
cuidadores  para  execução  do
serviço.

Nova Londrina FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  Saldo  superior  a  100%  por
processos  licitatórios.  Não  houve
execução  do  recurso  no  periodo
analisado.  Plano  de  aplicação
aprovado  somento  em  julho/2018.
ER sinaliza que o município de Nova
Londrina  está  com  o  processo  de
reordenamento em andamento, com
a  maioria  das  ações  concluídas,
porém ainda com demandas a serem
vencidas,  mas  com  a  ciência  dos
desafios a serem cumpridos.

Nova Tebas FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

ER sinaliza que reordenamento esta
ocorrendo.  Recursos  utilizados,
saldo  de  17.71%.  Equipe  técnica
compartilhada  com  CRAS.;
dificuldade  de  capacitação  e
formação  continuada  de
profissionais.  Não  inicio  o  Projeto
Político Pedagógico.

Ortigueira FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS
GOFS:  saldo  superior  a  100%.
Dificuldade  com  processos
licitatórios.  Não  apresentou
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justificativa.  ER  sinaliza  dificuldade
em  compor  equipe  exclusiva  para
acolhimento.  Município  encaminhou
Oficio  nº  1111/2018  ao  CEDCA,
solicitando  prorrogação  de  prazo
para execução.

Palmas FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

 GOFS: acúmulo de saldo (94,05%)
sem  apresentação  de  justificativa.
ER  sinaliza  que  município  precisa
avançar  no que se refere a gestão
de  rede,  estabelecer  fluxo,
construção de PPP e protocolos de
atendimento.  As  demais  dimensões
e  maioria  das  ações  estão  em
andamento  ou  concluída,  segundo
ER.

Palmeira FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%,
Termo  de  Colaboração  com  OSC
assinado em 07/2018: Problemas de
acessibilidade na unidade.

Palmital FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS: saldo superior a 100%. Não
apresentou  justificativa.  Não
executou  o  recurso  no  período
analisado. ER sinaliza que Município
não  tem  equipe  técnica  do
acolhimento;  acompanhamento  é
feito pelo CRAS.

Palotina FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR
Reordenamento  em  andamento;
recurso  utilizado  para  melhoria  do
serviço como prevê a resolução.

Paranacity FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%.
Dificuldade  com  processos
licitatórios e jurídicos fez com que o
Município  ainda  não  utilizasse  o
recurso. Há diferença de rendimento
ainda  não  restituído  na  conta  do
projeto.

Paranavaí FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior  a  100%  ,  sinalizou
morosidade de processos licitatórios,
ER:  informou  necessidade  de
atualização  de  Plano  Municipal  de
Acolhimento  o  qual  teve  vigência
2014/2017; bem como fragilidade no
eixo Recursos Humanos (cuidadores
e capacitação);

Pato Bragado FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

 Reordenamento  em  andamento,
embora  dificuldades  no  trabalho
intersetorial;  GOFS:  com  ressalva
devido  a  restituição  de  valores,
referente  a  outubro/2017  a
junho/2018,  diferença  de
rendimentos  não  gerados  de  R$
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2.256,12  e  ainda  não  foram
restituídos.

Pato Branco FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS: Saldo superior a 100%, não
apresentou  justificativa  aprovada
pelo  CMDCA;  ER sinalizou  que  no
período até 30 de junho de 2018 não
foram  utilizados  os  recursos  do
cofinanciamento, tendo em vista que
os itens não estavam licitados para o
cumprimento  do  Plano  de  Ação
proposto.

Paulo Frontin FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Reordenamento  em  adamento;
GOFS:  com  ressalva  devido  a
restituição  de  valores,  que  foram
regularizados.

Peabiru FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

 GOFS: finalizado regular  ,  embora
saldo  superior  a  30%,  aceitou
justificativa  do  CMDCA  onde  o
mesmo  informou  que  o  Termo  de
Colaboração com OSC foi realizado
somente  em  maio  de  2018,  sem
tempo  hábil  para  avaliar  execução
do recurso no serviço.

Pinhão FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%,
durante  o  período  desta  prestação
de contas,  o  saldo  disponível  ficou
totalmente  na  conta  corrente,
deixando  de  gerar  rendimentos
financeiros  (diferença  de
rendimentos  não  gerados  é  de  R$
877,20)  ainda  não  haviam  sido
restituídos na conta do projeto); ER
sinaliza  que  questões  do
reordenamento  estão  em
andamento,  município  aderiu  o
Família Acolhedora.

Piraí do Sul FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS: saldo superior a 100%; ER e
Município  ressaltam  dificuldades
para adequações de equipe técnica;
Município  não  apresentou
justificativa e resolução CMDCA.

Piraquara FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%:
Município  não  apresentou
justificativa  e  tão  menos  resolução
da  aprovação  de  prestação  de
contas 1.º semestre/2018.

Pitanga FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%  -
dificuldade em processos licitatórios;
ER e Município divergentes no que
se  refere  Recursos  Humanos;
Dificuldades no trabalho em rede.

Ponta Grossa FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior  a  100%;  ER  sinaliza  a
necessidade  de  adequação  da
gestão  frente  práticas  equivocadas
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no serviço.

Pontal do Paraná FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior  a  100%;  ER informou  que
em relação ao repasse a secretaria
municipal  teve  informação  do
repasse  em  12/12/2018,  após
contato pelo responsável pelo SIFF o
qual,  repassou  o  número  da  conta
para  fazer  busca  junto  ao  BB.  Foi
solicitado  a  prorrogação  do
convênio.  ER  e  município
contraditórios no monitoramento.

Porto Vitória FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS,finalizou  regular,  embora
saldo  superior  a  30%;  ER  sinaliza
que  equipe  técnica  esta  defasada
sem  possibilidade  de  abertura  de
Concurso Publico; Município também
sinaliza  dificuldades  com  RH  (falta
de profissionais)

Prudentópolis FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  com  ressalva  devido  saldo
superior  a  100%,  NÃO  apresentou
justificativa  no  conselho,  também
informou  que  durante  o  período
desta prestação de contas,  o saldo
disponível ficou totalmente na conta
corrente, a diferença de rendimentos
não  gerados  é  de  R$  1.114,45  e
ainda não haviam sido restituídos na
conta  do  projeto.ER  sinalizou
necessidade  de  melhoria  de
articulação  da  Rede  Proteção.  os
Serviços  funcionam  no  mesmo
terreno em edificações separada.

Querência do 
Norte

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%;
Imóvel para execução do serviço não
atende  as  orientações  técnicas  de
acessibilidade, não pode ser alterado
pois trata-se de imóvel  locado; Não
possuem  equipe  de  Alta
Complexidade  para
acompanhamento  e  execução  do
serviço.

Quitandinha FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 

FINALIZADA_COM_RESSALVAS
GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior  a  100%,  justificou
dificuldade  em  procedimentos
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FAMILIAR
licitatórios;  ER:  sinalizou dificuldade
em garantir a capacitação da equipe,
devido processos  administrativos

Realeza FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior a 100%; ER e Município em
consonância para com as questões
do reordenamento. CMDCA aprovou
justificativa  com  plano  de
providências.

Rebouças FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior  a  100%;  ER  sinaliza  que
equipe é compartilhada com serviços
de  media  complexidade,  município
Porte I, ; morosidade em processos
licitatórios.

Reserva FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior  a  100%,  acompanhamento
Semestral das ações; ER  informou
que ações do reordenamento estão
em  conformidade  embora  não
tenham  utilizado  o  recurso  em
totalidade  devido  morosidade  de
processos licitatórios.

Rio Azul FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

ER  informou  que  o  serviço  de
acolhimento  para  crianças  e
adolescentes  para  crianças  e
adolescentes  do  município  de  Rio
Azul é bem estruturado, o imóvel traz
conforto e segurança aos acolhidos,
no  entanto  as  orientações  ao
município  em  relação  ao  serviço
foram  em  relação  a  recursos
humanos o que compreende equipe
técnica  de  referência  e  de
cuidadores

Rio Branco do 
Sul

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior a 100%; ER  informou que
ações  do  reordenamento  estão  em
conformidade;  Resolução  fala  de
plano de providências, o qual não foi
apresentado  para  análise  desta
Coordenação.

Rolândia FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva,  o  saldo
disponível ficou totalmente na conta
corrente,  deixando  de  gerar
rendimentos financeiros, a diferença
de rendimentos não gerados é de R$
895,82 e ainda não foram restituídos
na  conta  do  projeto;  ER  sinalizou
dificuldade com RH (capacitação); e
necessidade urgente de Elaboração
de Projeto Político Pedagógico.

Roncador FIA CRESCER EM FAMÍLIA FINALIZADA_COM_RESSALVAS GOFS  com  ressalva  devido  saldo;
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ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

Não  apresentou  justificativa  ao
Conselho,  ER sinalizou  dificuldades
com RH (capacitação).

Salto do Lontra FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo;
ER sinaliza ações não iniciadas no
processo  de  reordenamento,  bem
como a  não  contemplação  de  PcD
devido ausência de estrutura física, e
de   Algumas questões  respondidas
antagonicamente  pelo  ER  e  pelo
município.

Santa Cruz de 
Monte Castelo

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo,
durante  o  período  desta  prestação
de contas,  o  saldo  disponível  ficou
totalmente  na  conta  corrente,  a
diferença  de  rendimentos  não
gerados é de R$ 404,97 e ainda não
foram restituídos na conta do projeto.
Com  ressalva;  ER  sinalizou
dificuldade  de  reordenamento  com
RH  (capacitação  e  exclusividade
para serviço).

Santa Fé FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  de  saldo
superior a 100%; ER informou que o
recurso  não  foi  gasto,  porém  não
teve  impacto  negativo  no
desenvolvimento do serviço.

Santa Helena FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

Município informou que os recursos
repassados  aprimoraram  o
atendimento  ao  acolhimento
institucional,  facilitando o transporte
dos  acolhidos  para  suas  atividades
diárias,  atendimento  em  saúde,
educação,  lazer,  entre  outros,
favorecendo  ainda  a  convivência
comunitária dos mesmos. Em tempo,
no  período  desta  prestação  de
contas  o  município  possuia  saldo
acima de 100% do co financiamento
estadual,   apresentou  justificativa
devidamente  aprovada  pelo
Conselho Municipal,  explicando que
o processo licitatório  aconteceu em
20  de  abril  de  2018,  porém  a
empresa  vencedora  solicitou  prazo
maior  para  a  entrega  do  produto,
esclarecendo  falta  na  fabrica,   o
pagamento  da  nota  fiscal  somente
no dia  03 de julho  de 2018.  Desta
forma a data de liquidação do valor
de  repasse  superou  a  data  da
prestação de contas.

Santa Isabel do 
Ivaí

FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 

FINALIZADA_COM_RESSALVAS
GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior a 100%, o saldo disponível
ficou  totalmente  na  conta  corrente,
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FAMILIAR

deixando  de  gerar  rendimentos
financeiros,  a  diferença  de
rendimentos  não  gerados  é  de  R$
707,18 e ainda não foram restituídos
na  conta  do  projeto.  ER.  sinaliza
dificuldade  de  capacitação  de
equipe, CMDCA aprovou justificativa
e  plano  de  providencias.  no  que
tange  execução do saldo.

Santa Mariana FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS: aprovação regular;  CMDCA:
aprovou parcial ao período; ER não
aponta  dificuldades  para  execução
do recurso e/ou serviço.

Santa Tereza do 
Oeste

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS  com  ressalva,  devido  saldo
superior a 100%.  ER informou que
reordenamento  bastante  adiantado,
com equipe própria, desvinculada do
CREAS.

Santa Terezinha 
de Itaipu

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  43,  28  %  aprovado
sem  ressalvas  devido  dificuldades
em  processos  licitatórios;  ER
sinalizou  que  orientou  secretaria
municipal  de  assistência  social,
quanto  a  necessidade  do
reordenamento  do  acolhimento,  da
importância de se capacitar a equipe
técnica de referência do Acolhimento
Familiar.

Santo Antônio da 
Platina

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva,  devido  saldo
superior a 100%; Município informou
que  não  foi  possível  verificar  os
efeitos,  pois  não  houve  execução
dos  recursos  no  período  de
prestação.

Santo Antônio do 
Caiuá

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS  com  ressalva,  no  período
houve  um  desconto  de  R$  139,49
referente  Imposto  de  Renda  ainda
não devolvido na conta do projeto; .
Com  ressalva  ER  e  CMDCA
convergentes  no  que  se  refere  a
melhoria do serviço e Plano de Ação
em  consonância  com
reordenamento. 

Santo Antônio do 
Sudoeste

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior  a  100%;  O  município  não
possui instrumento de parceria com
OSC.  Possui  processo  licitatório
onde  é  realizado  o  pagamento
mensal  a  CASA LAR.  E  questões
referente a metodologia do serviço.
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São Jerônimo da 
Serra

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo
superior  30%,  durante  o  período
desta prestação de contas,  o saldo
disponível ficou totalmente na conta
corrente,  deixando  de  gerar
rendimentos  financeiros  (diferença
de rendimentos não gerados é de R$
1.997,92)  ainda  não  foram
restituídos  na  conta  do  projeto;
Justificativa  ao  CMDCA  onde  as
ações  não  foram realizadas  com o
recurso do programa neste período,
pelo  motivo  das  dificuldades
encontradas  para  a  inclusão  do
recurso  na  dotação  orçamentária
como  também  a  morosidade  do
processo licitatório, porém as ações
foram  realizadas  com  recursos
próprios.

São João FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:  saldo  superior  a  100%,
justifica-se  pela  morosidade  de
processos  licitatórios.  ER  sinaliza
necessidade de aperfeiçoamento de
fluxos com o judiciário.

São João do 
Caiuá

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS com ressalva, saldo superior
a  100%;  ER  informou  que  o
município  está  com  dificuldade  de
capacitação  para  reordenamento
metodológico.

São João do Ivaí FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS   com  ressalva,   saldo
disponível  ficou  em conta  corrente,
deixando  de  gerar  rendimentos
financeiros,  a  diferença  de
rendimentos  não  gerados  é  de  R$
884,87,  ainda não foram restituídos
na conta do projeto.

São João do 
Triunfo

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  saldo  superior  a  30%,
porem finalizado regular, morosidade
de processos licitatórios; ER sinaliza
dificuldades de adequação de equipe
técnica:  supervisão  e
capacitação/formação  continuadas.
Solicitou prorrogação de prazo para
execução em reformas,  o  que esta
em  desacordo  com  a  Deliberação
55, artigo 14.

São José dos 
Pinhais

FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 

FINALIZADA_COM_RESSALVAS
GOFS  com  ressalva  devido  saldo,
superior  a  100%;  ER informou  que
Município deve adequar o número de
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FAMILIAR

vagas nas unidades de acolhimento
com  as  entidades  conveniadas,  já
que,  o  número  de  vagas  está  em
desacordo  às  orientações  técnicas
do serviço. Além disso, os recursos
humanos  do  serviço  devem  ser
adequados,  bem  como,  equipe  do
órgão gestor para acompanhamento
dos serviços.

São Mateus do 
Sul

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo;
Município justificou  dificuldades em
processos  licitatórios.  ER  informou
que  o  município  não  apresentou
nenhuma  ação  com  problema,
acreditando  que  seja  possível
cumprir com o planejado, até o final
da execução do recurso.

São Miguel do 
Iguaçu

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS  finalizado  regular.  ER
informou  que  estão  executando  o
reordenamento  com  os  recursos
disponibilizados pela resolução 55.

São Pedro do 
Iguaçu

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Parecer  do  ER  refere-se  ao
município  de  Assis  Chateaubriand;
GOFS aprovou com ressalva devido
saldo

Sapopema FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo,
NÃO  apresentou  justificativa
devidamente  aprovada  pelo
Conselho  Municipal.  ER  sinalizou
problemas com equipe  de  recursos
humanos,  os  quais  deveriam  ser
sanados  até  o  próximo  período  de
prestação de contas.

Sarandi FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  ressalva  devido  saldo;   ER
verificou  que  o  andamento  das
ações  previstas  no  Plano  de
Reordenamento  do  município  de
Sarandi estão com problemas, visto
que  a  revisão  do  Plano  Político
Pedagógico  e  Regimento  Interno
ainda  não  foram  iniciadas;  falta
contratar  05  educadores  para
comporem  a  equipe  mínima,  ação
esta sem previsão de conclusão em
2018;  o  município  não  está
investindo  financeiramente  na
formação dos profissionais, contando
apenas  com  parcerias  através  de
voluntários;  não  foi  iniciada  a
elaboração de  fluxo  e  protocolo  de
atendimento  com  a  rede  de
atendimento; nem o PIA é elaborado
de forma articulada com a rede.
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Sengés FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  ressalva  devido  saldo;  ER
sinaliza  que  o  Município  tem
encontrado  problemas  para  realizar
supervisão  e  apoio  ao  serviço,  a
adequação  da  equipe  técnica  e  de
cuidadores/educadores do serviço e,
com  base  no  monitoramento  não
identificou-se  perspectiva  de
atendimento  a  estas  metas  até
31/12/2018.

Sertanópolis FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  com  ressalva  devido  saldo,
saldo disponível ficou totalmente na
conta  corrente,  deixando  de  gerar
rendimentos  financeiros  (R$
1.919,59)  ainda  não  foram
restituídos  na  conta  do projeto;  ER
vem buscando  orientar  o  município
sobre importância da elaboração do
Projeto  Político  Pedagógico;
Adequação e capacitação de Equipe
Técnica;  Estreitar  relações  com  o
MP  e  com  a  Equipe  do
Planejamento, Jurídico e Orçamento
da  Prefeitura.Embora  o  município
informe  não  ter  dificuldades  para
execução do recurso, o mesmo não
conseguiu utilizar durante o período
alegando que houve problemas com
a  dotação  orçamentária,  não
apresentou  Plano  de  Providências,
conforme  orientado  pelo  E.R.
Londrina

Tamarana FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Estavam  com  13  crianças  e
adolescentes  acolhidos,  sendo
acima  do  limite  máximo  para  esta
modalidade,  que  é  de  10
crianças/adolescentes  acolhidos  na
modallidade,  conforme  publicação  "
Orientações  técnicas:  Serviços  de
Acolhimento  para  Crianças  e
Adolescentes".  Numero  de
cuidadores não estava completo.

Teixeira Soares FIA
CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 

FINALIZADA_COM_RESSALVAS
GOFS  com  ressalva  devido  saldo;
ER  informou  que  o  município
apresentou  retrocesso  quanto  a
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FAMILIAR

dimensão  de  porte  e  estrutura  do
serviço,  visto  que  desde  o  ano  de
2017  tem  excedido  capacidade  de
atendimento,  deste  estão  sendo
orientados  acerca  da  referida
questão, visto que este elemento se
contrapõe às Orientações Técnicas.

Terra Boa FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS  com  ressalva  devido  saldo.
ER informa que reordenamento esta
com maioria  das  ações  concluídas,
recurso  não  foi  executado  devido
morosidade de processos licitatórios.

Terra Rica FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS  finalizado  regular.  ER
informou  que  o  município  de  Terra
Rica  está  com  o  processo  de
reordenamento  bem  adiantado,
tendo  como  maior  dificuldade  a
implantação de República, visto que
não possuía demanda.

Terra Roxa FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

Não  apresentou  justificativa  do
saldo.    Prestação   de  Contas
aprovada  total  pelo  CMDCA
conforme Resol. 017/2018. Gofs com
ressalvas.

Tibagi FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS:   regular;  ER  informou  que
Município  apresenta  ações  em
andamento,  sinalizou  questões  de
adequação  do  número  de
profissionais  da  equipe  técnica  do
serviço, pontuou que  foi contratada
uma  profissional  TEMPORARIA de
serviço social.

Tijucas do Sul FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS  aprovação  regular;  ER
informou  que  Município  está
desenvolvendo diversas ações para
reordenamento  do  serviço,  bem
como, relatou que o cofinanciamento
estadual  contribuiu  para  a
adequação  da  estrutura  material,
aprimorou  a  execução  do  PIA,  as
relações com a rede de proteção e
ampliou  o  acompanhamento  das
crianças,  adolescentes  e  suas
famílias.  O  Escritório  Regional
indicou algumas adequações quanto
a  estrutura  física  do  acolhimento,
como reforma dos banheiros, dentre
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outras  adequações,  divergindo  do
preconizado na Resolução 55/2016.
"Art.  14.  Somente  serão  liberados
recursos para obras quando tratar-se
de  PEQUENOS  REPAROS,  não
sendo  permitidas  reformas  ou
ampliações."

Toledo FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  faz  ressalva  devido  saldo
superior a 100%, e informou que em
Maio/2018  houve  desconto  de
Imposto  de  Renda  na  conta  de
aplicação,  sendo  no  valor  de  R$
923,89   ainda  não  devolvido  na
conta do projeto.  ER sinaliza que o
serviço é executado por 03 Unidades
de acolhimento, possui  capacidade
técnica na execução e continuidade
do serviço ofertado com qualidade.

Três Barras do 
Paraná

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS regular.  ER informou Gestor
Municipal  e  a  Secretária  de
Assistência  Social,  sobre  o  não
atendimento  a  NOB-RH/SUAS,  as
Orientações  Técnicas  dos  Serviços
de  Acolhimento   e  aos  Termos  de
Adesão dos financiamentos estadual
e federal.

Umuarama FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  ressalva  devido  saldo,
também  sinalizou  que  no  mês  de
Maio/2018  houve  desconto  de
Imposto  de  Renda  na  conta  de
aplicação,  sendo  no  valor  de  R$
148,82  ,  e  na  oportunidade  da
prestação de contas do periodo  não
havia  sido  devolvido  na  conta  do
projeto. ER informou que o município
utiliza  o  recurso  (Del.  55/2016
CEDCA)  para  o  pagamento  de
bolsas  auxílios  às  famílias
acolhedoras.  ER  sinaliza  que  o
Abrigo  Institucional  é   mantido  por
OSC, está reordenado no que tange
à  capacidade  de  atendimento,
recursos  humanos,  gestão  dos
serviços e metodologia de trabalho,
faltando  apenas  adequações  na
estrutura  física,  as  quais
provavelmente não serão concluídas
dentro  do  prazo  previsto  para  o
reordenamento.

União da Vitória FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  ressalva  devido  saldo  -
sinaliza  ainda  que  apresentou
desconto  referente  Imposto  de
Renda  no  valor  de  R$  490,85  e
ainda não foi devolvido na conta do
projeto.  ER  orientou  a  equipe  do
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município que a aplicação do recurso
deve  ser  única  e  exclusiva  para
reordenar o serviço; não interrompeu
a execução pois utilizou recursos de
outras fontes.

Uraí FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  ressalva  devido  saldo.
Município aderiu e posteriormente e
desistiu do "Família Acolhedora"; ER
sinalizou  que  município  está  com
dificuldades  no  processo  de
implantação  de  acolhimento
institucional, modalidade república.

Vera Cruz do 
Oeste

FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_COM_RESSALVAS

GOFS  ressalva  devido  saldo.  ER
informou  que  Município  é  Porte  I,
não  possui  espaço  físico  e  tão
menos  recursos  humanos;  baixa
demanda  por  acolhimento.  Estão
aderindo a Família Acolhedora. 

Wenceslau Braz FIA

CRESCER EM FAMÍLIA 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
FAMILIAR

FINALIZADA_REGULAR

GOFS: Acúmulo de recurso acima de
100%,  finalizado  Regular  pois  não
houve  prejuízo  a  execução  do
serviço  e   ER  sinalizou  que
reordenamento em andamento.
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