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RESOLUÇÃO N°. 004, de 17 de Julho de 2013 
 
 

APROVA A LDO 2014 E O PPA 2014/2017  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEASO 

 
 

                      O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI de Cascavel/PR, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere as Leis Municipais n° 3.620/2003, n° 4.871/2008 e n° 
5.156/2009, e após deliberação da Reunião Ordinária de 17/07/2013 e: 
 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 8.842, de janeiro de 1994, a qual dispõe sobre 
a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências;  
 
CONSIDERANDO a Lei Federal n°10.741, de 1° de outubro de 2003, a qual dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso; 
 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.620/2003 que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
instituir a Política Municipal dos Direitos do Idoso no município de Cascavel e dá outras 
providências, especialmente em seu Artigo nº 5, parágrafo III que trata com “acompanhamento 
de elaboração e da avaliação da proposta orçamentária do Município, indicando aos Conselhos 
de Políticas setoriais ou, no caso de inexistência deste ao Secretário Municipal competente, as 
modificações necessárias à consecução da política formulada, bem como, a análise da 
aplicação de recursos relativos à competência deste Conselho. 
 
CONSIDERANDO que a apresentação realizada pela Secretaria Municipal de Assistência – 
SEASO, relativa à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014 e Plano Plurianual – PPA 2014-
2017, esclareceu e sanou as dúvidas da plenária da Reunião Extraordinária e garante recursos 
para a Política do Idoso,  na área específica da Assistência Social. 
 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º - APROVAR a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2014 da 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, com estimativa de R$ 26.785.032,00 
(vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e trinta e dois reais), sendo que deste 
montante está previsto para o Fundo Municipal de Assistência Social/Assistência ao Idoso o 
valor de R$ 812.318,00 (Oitocentos e doze mil trezentos e dezoito reais) provenientes de 
recursos livres e de outras fontes, sem previsão de valores para a folha de pagamento. Tais 
recursos visam garantir a implementação da política de atendimento ao idoso e sua famílias, de 
acordo com os regimes previstos no Estatuto do Idoso, executados pela Entidade Não 
Governamental: Abrigo São Vicente de Paulo e Programas e Serviços Governamentais: Centro 
de Convivência de Idosos, Condomínio da Terceira Idade. 
 



Art. 2º - APROVAR o Plano Plurianual - PPA, para o período de 2014-2017, com as seguintes 
previsões orçamentárias: 
I - Ano de 2014: R$ 26.785.032,00 (vinte e seis milhões setecentos e oitenta e cinco mil e trinta 
e dois reais); 
II - Ano de 2015: R$ 14.851.766,00 (quatorze milhões, oitocentos e cinqüenta e um mil e 
setecentos e sessenta e seis reais); 
III - Ano de 2016: R$ 15.664.797,00 (quinze milhões seiscentos e sessenta e quatro mil e 
setecentos e noventa e sete reais); 
IV - Ano de 2017: R$ 15.904.530,00 (quinze milhões novecentos e quatro mil e quinhentos e 
trinta reais). 
 
Parágrafo Único: Não houve previsão para as despesas com a folha de pagamento, relativas 
aos anos de 2015, 2016 e 2017 e a dotação para a Política do Idoso foi discriminada nas 
Unidades Orçamentárias apresentadas. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

 
 

Cascavel, 25 de Julho de 2013. 
 
 
 
 

Jaime Mariano 
Presidente do CMDI 




