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RESOLUÇÃO nº 056, de 30 de junho de 2015. 
 

APROVA a aplicação dos saldos IGD/M/PBF 2015 
no valor de R$ R$ 302.469,80para que seja utilizado 
pela SEASO, SEMED, SESAUe Secretaria 
Executiva do CMAS. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 18 de junho de 2015, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 046, de 20 de maio de 2015 que Dispõe sobre os 
encaminhamentos aprovados pela IMCS e pela Comissão Especial do Programa Bolsa Família do 
CMASem reunião realizada na data de 07 de maio de 2015. 
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária da Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa 
Família realizada em 17 de junho de 2015. 
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. 
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 de apoio financeiro à gestão 
descentralizada do PBF, enviadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social. 
CONSIDERANDO que os saldos IGD/M/PBF/2015 totalizam o montante previsto de R$ 
302.469,80(trezentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), os quais serão 
utilizados pela SEASO, SEMED, SESAU e Secretaria Executiva do CMAS. 
CONSIDERANDOque os Planos de Trabalho e Aplicação da SEASO, SEMED e SESAU foram 
aprovados pela Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – IMCS, na reunião 
ordinária de 17 de junho de 2015. 
CONSIDERANDOque o Plano de Trabalho e Aplicação da SEMED tem como objeto de financiamento 
a aquisição de equipamentos e materiais de expediente, totalizando o montante previsto de R$ 35.400,00 
(trinta e cinco mil e quatrocentos reais), visando melhoria no atendimento aos beneficiários, e condições 
de trabalho aos Operadores do Sistema Presença que atuam diretamente com o Programa Bolsa Família. 
CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho e Aplicação da SEASO no valor previsto de R$ 147.069,80 
tem como objeto de financiamento: adquirir equipamentos de informática, 01 notebook, 01 projetor 
multimídia, 48 resmas de papel sulfite e a contratação de 10 estagiários de nível superior, visando 
estruturar a gestão do Cadastro Único para garantir cadastramento e atualização cadastral às famílias 
beneficiárias e elegíveis ao Cadastro Único e Programa Bolsa Família. 
CONSIDERANDOque o Plano de Trabalho e Aplicação da SESAU no valor previsto de R$ 120.000,00 
tem como objeto de financiamento aquisição de três veículos, visando 
ampliaracoberturadeacompanhamento dasfamíliasbeneficiáriasdoPBF. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1ºAPROVARa aplicação dos saldos IGD/M/PBF 2015 no valor previsto de R$ 302.469,80para que 
seja utilizado pela SEASO, SEMED, SESAU e Secretaria Executiva do CMAS, a saber: 
 

I -Primeiramentedeverá ser priorizadoo Plano de Trabalho apresentado pela SEASO no valor total de R$ 
147.069,80, haja vista que visa o aperfeiçoamento do Cadastro Único que perpassa as três politicas, 
Saúde, Assistência Social e Educação. 
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II -Quanto ao Plano de Trabalho apresentado pela SEMED, tendo em vista que esta Secretaria não 
recebeu recursos IGD/M/PBF superávit 2014, deverá ser contemplado na íntegra no valor total de R$ 
35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais). 
 

III - Quanto ao Plano de Trabalho apresentado pela SESAU que visa à aquisição de três veículos, 
somente será contemplado na integra, caso o MDS efetue o repasse total dos recursos referentes a 2015, 
caso contrário, a SESAU deverá refazer este Plano de Trabalho, reduzindo a quantidade de veículos a ser 
adquiridos. 
 

IV -Fica garantido os recursos referentes aos 3% obrigatórios a ser destinados ao controle 
social/Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, que serão aplicados conforme necessidade da 
Secretaria Executiva do CMAS. 
 

V - Todos os itens que serão adquiridos com recursos do IGD/M/PBF/2015, deverão ser devidamente 
identificados com placas do IGD, sendo que os veículos deverão ter adesivos conforme padrão do MDS. 
 

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

Cascavel, 30 de Junho de 2015. 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 




