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RESOLUÇÃO nº 014, de 14 de março de 2013. 
 

APROVA a reprogramação de saldo de recurso 
federal do IGD-M/PBF 2012 para contratação de 
estagiários. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 
em 14 de março de 2013, 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 Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 
CONSIDERANDO as orientações referentes à aplicação e reprogramação dos recursos 
financeiros repassados pelo fundo nacional de assistência social, que estabelece que os 
recursos dos Pisos Federais repassados aos municípios que não foram aplicados podem 
ser reprogramados no exercício seguinte, desde que os serviços socioassistenciais 
tenham sido prestados de forma contínua e sem interrupção; 
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº. 462 de 14 de maio de 2009 e a Portaria nº. 
754, de 20 de outubro de 2010, referentes ao IGD-M Bolsa Família; 
CONSIDERANDO que este Conselho em reunião ordinária realizada no dia 21 (vinte e 
um) de fevereiro de 2013 aprovou a reprogramação de saldos de recursos federais; 
CONSIDERANDO que a Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa 
Família IMCS/PBF em reunião realizada em 07 de março de 2013 aprovou o Plano de 
Aplicação proposto; 
CONSIDERANDO a necessidade de equipe de apoio (estagiários) desenvolvimento das 
ações da gestão de cadastros, no acompanhamento das condicionalidades da saúde e da 
educação e no acompanhamento das famílias beneficiárias; 
CONSIDERANDO o ofício nº 182/2013, advindo da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, SEASO solicitando apreciação e deliberação sobre o Plano de Aplicação com 
reprogramação de saldos de recurso federal do IGD-M/PBF 2012 no valor de 
R$105.072,00 para contratação de estagiários. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- Aprovar a reprogramação de saldo de recurso federal do IGD-M/PBF 2012 para 
contratação de estagiários no valor de R$105.072,00. 
DESCRIÇÃO QUANTIDADE DESTINO/SERVIÇO VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

Estagiário  01 Secretaria Executiva da 
IMCSPBF. 

R$ 875,60 
(bolsa auxílio 
e vale 
transportes) x 
10 meses. 

R$8.756,00 

Estagiário  01 Secretaria de Educação 
(registro de 
condicionalidades da 
educação)  

R$ 875,60 
(bolsa auxílio 
e vale 
transportes) x 
10 meses. 

R$8.756,00 
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Estagiários 02 Secretaria de Saúde 
(registro de 
condicionalidades da 
saúde)  

R$ 875,60 
(bolsa auxílio 
e vale 
transportes) x 
10 meses. 

R$17.512,00 

Estagiários 02 Cadastro Único  R$ 875,60 
(bolsa auxílio 
e vale 
transportes) x 
10 meses. 

R$17.512,00 

Estagiários 6 01 para cada CRAS: 
Interlagos, Santa Cruz, 
Cascavel Velho, 
Periolo, 14 de 
Novembro e Volante 
(acompanhamento das 
famílias beneficiárias e 
inserção de novas 
famílias)  

R$ 875,60 
(bolsa auxílio 
e vale 
transportes) x 
10 meses. 

R$52.536,00 

 12 TOTAL GERAL R$105.072,00 
 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cascavel, 14 de março de 2013. 

 
 

Inês Aparecida de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 


