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RESOLUÇÃO nº 029, de 08 de março de 2018. 

 

APROVA a reprogramação da 

SEMED referente ao valor de R$ 

39.066,00 de item não executado da 

Resolução CMAS n°006/2017, para 

a aquisição de outros itens. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após discussão e 

deliberação do Plenário em Reunião Ordinária realizada em 08 de março de 2018, 

e no uso de suas competências que lhe confere a Lei Municipal nº 6.751/2018, e: 

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da 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 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 conforme Portaria nº 754/2010, “Caberá ao CMAS apreciar e 

deliberar sobre as prestações de contas da aplicação dos recursos recebidos a titulo 
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de apoio financeiro à gestão descentralizada do PBF, enviadas pelo Fundo 

Municipal de Assistência Social. 

 

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 SEMED nº 237/2018 com o assunto: Alteração de 

equipamentos da Resolução CMAS n°006 de 14 de fevereiro de 2017 do IGD-M-

PBF/2017, onde a SEMED informa que não foi possível a compra do veiculo, pois, 

foi necessário aguardar o valor das parcelas do IGDM/PBF, porém, o valor ficou 

abaixo do Registro vigente. Diante disso solicitamos que o valor de R$ 39.066,00, 

seja utilizado para a compra de novos equipamentos conforme Plano de Aplicação 

anexo a este oficio, cujo valor a ser reprogramado é de R$ 38.896,98.  

 

CONSIDERANDO a deliberação da plenária do CMAS ocorrida na data de 

08/03/2018, que aprovou a reprogramação apresentada pela SEMED para aplicação 

do recurso IGDMPBF/2017 referentes a itens não executados da Resolução CMAS 

nº 006/2017, no total de R$ 39.066,00, sendo que a reprogramação é para aquisição 

de notebooks, computadores, projetor multimídia e ar condicionado. RESOLVE: 

 

Art. 1º APROVAR a reprogramação da SEMED referente ao valor de R$ 39.066,00 

de item não executado da Resolução CMAS n°006/2017, para a aquisição de outros 

itens que totalizam R$ 38.896,98, conforme Plano de Trabalho e Aplicação 

apresentado pela SEMED, a saber: 

 

Grupo de 

Natureza 
Especificação 

Unidade 

de medida 
Quantidade 

Valor 

unitário 
Valor total 

Investimento 

Notebook unidade 08 
R$ 

2.99,00 

R$ 

23.200,00 

Computador Unidade 02 
R$ 

3.200,00 

R$ 

6.400,00 

Projetor Unidade  02 R$ R$ 
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Multimidia – 

Tipo Edital 

182/2017 

1.799,99 3.599,98 

Ar 

Condicionado 

Ata de Registro 

nº 979/17 

Unidade  03 
R$ 

1.899,00 
R$5.697,00 

TOTAL GERAL R$ 38.896,98 

 

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

 

Cascavel, 26 de março de 2018. 

 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


