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RESOLUÇÃO 020/2009 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.537/07,  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar a reprogramação de saldo remanescente do Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS, dos serviços de Proteção Social Básica da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, conforme Plano de Aplicação abaixo: 

PISO VALOR APLICAÇÃO 

PBF - Piso Básico Fixo 
(CRAS) 

R$178.050,11 (Cento e 
setenta e oito mil, 
cinqüenta reais e onze 
centavos) 

Ampliação do CRAS 
Oeste, Bairro XIV de 
Novembro e CRAS Sul, 
Bairro Cascavel Velho. 

 

PBV I - Piso Básico 
Variável Jovem (Projovem 
Adolescente) 

R$61.098,53 (Sessenta e 
um mil, noventa e oito 
centavos e cinqüenta e 
três centavos) 

 

-Equipamentos. 

-Pagamento de 
capacitadores. 

-Custeio de Material 
pedagógico e lanche.  

Piso Básico Variável 
(Agente Jovem) 

R$78.153,13 (Setenta e 
oito mil, cento e cinqüenta 
e três reais e treze 
centavos)  

 

- Reforma do prédio. 

- Compra de um veículo. 

PBT/Inf./Idoso -Piso Básico 
de Transição (ASEF) 

R$408.932,42 
(quatrocentos e oito mil, 
novecentos e trinta e dois 
reais e quarenta e dois 

- Compra de uma Ducato. 

- Reforma do CCI. 
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centavos). 

 

- Equipamentos CCI. 

- Equipamentos grupos no 
bairros (cadeiras, 
microsisten, ventiladores, 
armários etc)  

MDS / SAC - Idoso R$6.237,26 (Seis mil, 
duzentos e trinta e sete 
reais e vinte e seis 
centavos) 

- Compra de cortinas para 
CCI.  

MDS/IGD (Índice de 
Gestão Descentralizada) 

R$239.548,40 (Duzentos e 
trinta e nove mil, 
quinhentos e quarenta e 
oito reais e quarenta 
centavos) 

- Será aplicado conforme 
Plano de Aplicação a ser 
elaborado pela ICS 
(Instancia de Controle 
Social do Bolsa Família) 

 

Art. 2º -  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

           
      

      Cascavel, 22 de Abril de 2009. 

 
 
 
 
 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 


