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RESOLUÇÃO CMAS nº 085 de 09 de outubro de 2017. 
 

APROVA alteração do Plano de Trabalho e 
Aplicação já aprovado pelo CMAS da 
SESAU para aquisição de equipamentos de 
informática com recursos do IGD/M/PBF 
2014. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Ordinária realizada em 09 de outubro de 2017, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Municipal nº. 6.751/2017, e:  

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 

 

CONSIDERANDO a Lei Orgânica de Assistência Social n°8.742 de 07 de dezembro 

de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011, a qual dispõe sobre a 

organização da Assistência Social.  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4.277/1996 que institui o Fundo Municipal 

de Assistência Social. 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.751 de 15 de setembro de 2017 que “Dispõe 

sobre o Sistema Único de Assistência Social de Cascavel – SUAS e Outras 

Providências”. 

 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145/2004. 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.435/2011 que Altera a Lei no 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social.  

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 2009, que versa sobre a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. 

 

CONSIDERANDO o Ofício SEASO nº 922/2017 que solicita apreciação e 

deliberação do CMAS, quanto a alteração dos Planos de Trabalho e Aplicação já 

aprovados anteriormente pelo CMAS, para aquisição de equipamentos de 

informática para as Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social. 
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CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 462 de 14 de maio de 2009, altera o 

artigo 8º da Lei Federal nº 10.836/2004 e eleva o nível legal do IGD. 

 

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 o Oficio SEASO nº 1346 de 06 de outubro de 2017, que solicita 

ao CMAS a apreciação e deliberação para aquisição de equipamentos com recursos 

do IGDM/PBF 2014 para a SESAU. 

 

CONSIDERANDO a Plenária da reunião ordinária de 09 de outubro de 2017, que 

após discussão, aprovou a alteração dos itens a serem adquiridos para a Secretaria 

Municipal de Saúde com recursos do IGDM/PBF de 2014, no valor de R$ 5.926,05, 

sendo que a Plenária aprovou a aplicação deste valor para aquisição de 02 

notebooks no valor total de R$ 5.780,00 e que a diferença no valor de 146,05 seja 

aplicada em material de expediente, sendo que tanto os notebooks quanto este 

material deverão ser utilizados com a finalidade exclusiva de atendimento aos 

beneficiários do PBF e seus familiares. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º APROVAR novas alterações no Plano de Trabalho e Aplicação dos recursos 

do IGDM/PBF 2014 da SESAU os quais já foram aprovados pelo CMAS, para 

aquisição de 02 notebooks e material de expediente no valor total de R$ 5.926,05. 

 

Parágrafo Único - Os itens adquiridos com recursos do IGD/M/PBF deverão ser 

devidamente identificados, com placas de patrimônio do Município e placas de 

identificação do IGD/M/PBF. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Cascavel, 17 de outubro de 2017. 

 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do CMAS 
Gestão 2015/2017 


