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RESOLUÇÃO nº 065, de 13 de junho de 2015. 

 
APROVA a aplicação da parcela 12 de 2014 
IGD/M/PBF no valor de R$ 34.606,85 para ser 
utilizada na efetivação dos Planos de Trabalho 
e Aplicação conforme Resolução CMAS nº 
056/2015.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Ordinária realizada em 10 de julho de 2015 no 3º Piso da Prefeitura, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 754/2010, que apresenta no Artigo 1º que as atividades 
a serem desenvolvidas com recursos do Índice de Gestão Descentralizada - IGD 
devem ser planejadas pelo gestor municipal do Programa Bolsa Família - PBF, de 
maneira articulada e integrada, levando em consideração as demandas e necessidades 
da gestão do programa, no que se refere às áreas de assistência social, saúde e 
educação. 
CONSIDERANDO que conforme Portaria nº 754/2010, “Caberá ao CMAS apreciar e 
deliberar sobre as prestações de contas da aplicação dos recursos recebidos a titulo de 
apoio financeiro à gestão descentralizada do PBF, enviadas pelo Fundo Municipal de 
Assistência Social. 
CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 056, de 30 de junho de 2015, que aprova a 
aplicação dos saldos IGD/M/PBF 2015 no valor de R$ R$ 302.469,80 para que seja 
utilizado pela SEASO, SEMED, SESAU e Secretaria Executiva do CMAS. 
CONSIDERANDO o oficio SEASO nº 841 de 01 de julho de 2015, que informa que foi 
depositada a parcela 12 de 2014 do IGD/M/PBF e solicita ao CMAS a apreciação e 
deliberação para que este recurso no valor de R$ 34.606,85 seja aplicado para 
efetivação dos Planos de Trabalho e Aplicação já aprovados conforme Resolução 
CMAS nº 056/2015. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º APROVAR a aplicação da parcela 12 de 2014 IGD/M/PBF no valor de R$ 
34.606,85 para ser utilizada na efetivação dos Planos de Trabalho e Aplicação 
conforme Resolução CMAS nº 056/2015. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 13 de Julho de 2015. 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


