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RESOLUÇÃO nº 055, de 28 de julho de 2016. 

 

APROVA a utilização e a transferência para 
a unidade CREAS IV de equipamentos 
adquiridos com recursos do IGD/M/PBF da 
SEASO/CRAS CEU e Santa Cruz. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Ordinária realizada em 14 de julho de 2016, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 
CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência 
Social. 
CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 12.435/2012, SUAS – Sistema Único de 
Assistência Social. 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, conforme Resolução nº 145 de 
15/10/2004, publicado no D.O.U. em 28/10/2004. 
CONSIDERANDO a Portaria GM/MDS nº 754, de 20 de outubro de 2010 e suas 
alterações que estabelece ações, normas, critérios e procedimentos para o apoio à 
gestão e à execução descentralizada do Programa Bolsa Família, no âmbito dos 
municípios, e dá outras providências. 
CONSIDERANDO que na Portaria nº 754/2010, no Artigo 1º “as atividades a serem 
desenvolvidas com recursos do IGD devem ser planejadas pelo gestor municipal do 
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 as orientações contidas no caderno de orientações sobre o Índice 
de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social- IGDSUAS do 
MDS. 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 15 de 5 de junho de 2014,  que “Orienta os 
Conselhos de Assistência Social – CAS quanto à sua organização e ao seu 
funcionamento como instância de participação e de controle social do Programa 
Bolsa Família (PBF)”. 
CONSIDERANDO o Ofício SEASO nº 555 de 17 de junho de 2016, que solicita 
apreciação e deliberação do CMAS para a utilização de equipamentos com recursos 
do IGD/M/PBF. 
CONSIDERANDO que as gerências da proteção social básica e especial e as 
coordenações das unidades CRAS CEU, CRAS Santa Cruz e CREAS IV da SEASO, 
analisaram em conjunto que, os equipamentos adquiridos com recursos do 
IGD/M/PBF para o CRAS Santa Cruz, armários e prateleiras foram fabricados sob 
medida para aquele espaço físico, com metragem, tamanho e profundidade 
apropriados, sendo inviável sua retirada e que os itens adquiridos para o CRAS CEU 
terão grande utilidade e são necessários para o atendimento do CREAS IV, além do 
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que o CREAS IV deve ofertar atendimento e acompanhamento às famílias em 
descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de 
violações de direitos, ou seja, não tendo assim, nenhum desvio do objeto para o qual 
foram estes equipamentos adquiridos.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - APROVAR a utilização e a transferência para a unidade CREAS IV de 
equipamentos adquiridos com recursos do IGD/M/PBF da SEASO/CRAS CEU e 
Santa Cruz. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 28 de Julho de 2016. 
 
 

Maria Tereza Chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 
 

 

 


