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RESOLUÇÃO nº 075, de 26 de setembro de 2016. 
 

DISPÕE sobre o repasse de recursos 
nominal aos conselheiros representantes 
da sociedade civil do CMAS para prover 
as despesas referentes a passagens e 
diárias quando estiverem no exercício de 
suas atribuições, e for necessário o 
custeio destas despesas. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Extraordinária realizada em 16 de setembro 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 Lei Orgânica de Assistência Social – 

LOAS, Art. 16. Inciso IV, Parágrafo único “Os Conselhos de Assistência Social 

estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a 

infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, 

humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e 

diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, 

quando estiverem no exercício de suas atribuições.  

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 o Decreto Municipal nº 4.277/1996 que institui o Fundo 

Municipal de Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 que dispõe sobre a Politica 

Municipal de Assistência Social e dá outras providências, especialmente no art. 

23º. 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que 

aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - 

NOB/SUAS.  

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 072, de 19 de setembro de 2016 que 

“DISPÕE sobre a aprovação da Proposta Orçamentária da Secretaria Municipal 

de Assistência Social exercício 2017”. 
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CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do CMAS, ocorrida em 08/09/2016, onde 

foi deliberado pelo Plenário deste Conselho, a publicação de Resolução 

especifica dispondo sobre o repasse de recursos nominal aos conselheiros do 

CMAS representantes da sociedade civil para prover as despesas referentes a 

passagens e diárias quando estiverem no exercício de suas atribuições, e for 

necessário o custeio destas despesas. 

 

RESOLVE: 
  

Art. 1° - DISPÕR sobre o repasse de recursos nominal aos conselheiros 

representantes da sociedade civil junto ao CMAS para prover as despesas 

referentes a passagens e diárias quando estiverem no exercício de suas 

atribuições e for necessário o custeio destas despesas. 

 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 26 de setembro de 2016. 
 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


