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RESOLUÇÃO nº 075, de 30 de agosto de 2017. 
 

APROVA nova alteração no Plano de 
Trabalho e Aplicação da SEASO 
referente aos recursos IGD/M/PBF 
para aquisição de equipamentos para 
o CRAS Riviera. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Extraordinária Conjunta CMDCA/CMAS realizada em 28 de agosto de 2017, 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 nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004 que cria o Programa 
Bolsa Família e dá outras providências.  
 
CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 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 a Lei Municipal nº 4.537/2007 que “Dispõe sobre a organização da 
Assistência Social Municipal, revoga a Lei Municipal nº 2520 de 1995 e dá outras 
providências”. 
 
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 que a Medida Provisória nº 462 de 14 de maio de 2009, altera o 
artigo 8º da Lei Federal nº 10.836/2004 e eleva o nível legal do IGD.  
 
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 a Portaria nº 754/2010, que apresenta no Artigo 1º que 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.  
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CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 1142 de 25 de agosto de 2017, que solicita ao 

CMAS a deliberação sobre equipamentos do IGDM/PBF deliberados para serem 

utilizados na nova obra do CRAS INTERLAGOS, sejam utilizados pelo CRAS Riviera, 

haja vista que, a nova obra do CRAS Interlagos esta aguardando processo licitatório 

para ser finalizada, com prazo estimado para o primeiro semestre de 2018, sendo que 

o CRAS Riviera será inaugurado ainda no ano de 2017. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - APROVAR nova alteração no Plano de Trabalho e Aplicação da SEASO, 
referente a aquisição de equipamentos com recursos do IGDM/PBF para o CRAS 
Riviera, conforme tabela abaixo: 
 

QUANTIDADE EQUIPAMENTO 

04 Cadeira Secretária giratória em tecido vinil 

06 Cadeira fixa sem braços pé palito 

20 Cadeira fixa plástica empilhável estrutura cromada 

01 Longarina com 4 lugares 

04 Armário alto c/03 portas 

03 Balcão baixo de duas portas 

04 Mesa de trabalho 

01 Conjunto de mesa em L 

01 Armário de aço 

02 Arquivo de aço 4 gavetas com chave. Dimensões 
135x47x48CM na cor cinza 

01 Purificador de água 

01 Armário planejado para a cozinha 

 
Paragrafo Único – A nova alteração de que trata o caput do Art. 1º se refere aos itens 
que seriam adquiridos para o CRAS Interlagos, que serão adquiridos para o CRAS 
Riviera. 
  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cascavel, 30 de agosto de 2017. 

 
 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do CMAS - Gestão 2015/2017 

 

 


