
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO nº 030, de 09 de maio de 2013. 

APROVAR os Planos de Aplicação com recurso federal do IGD-M/PBF das Secretarias Municipais de Assistência 
Social, Educação e Saúde. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 09 
de maio 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 Medida Provisória nº. 462 de 14 de maio de 2009, e a Portaria nº. 754, de 
20 de outubro de 2010, que apresenta no §1º do art. 1º “as atividades a serem desenvolvidas 
com os recursos de que trata o caput deverão 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, educação e saúde.”, 
sendo que no §2º do mesmo artigo coloca que” o município deverá disponibilizar o 
planejamento de que trata o §1º à instancia municipal de controle social do PBF e ao Conselho 
Municipal de Assistência Social.” E ainda, apresenta no seu Art. 8º desta portaria - ”Caberá ao 
Conselho Municipal de Assistência Social apreciar e deliberar sobre as prestações de contas 
da aplicação dos recursos recebidos a título de apoio financeiro á gestão descentralizada do 
PBF, enviadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social”. 
CONSIDERANDO o ofício nº 377/2013, protocolado pela SEASO junto ao CMAS solicitando 
apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social referente aos Planos de 
Aplicação com recurso federal do IGD-M/PBF das Secretarias Municipais de Assistência 
Social, Educação e Saúde. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação com recurso federal do IGD-M/PBF da Secretaria 
Municipal de Assistência Social; 
Art. 2º - Aprovar o Plano de Aplicação com recurso federal do IGD-M/PBF da Secretaria 
Municipal de Educação; 
Art. 3° - Aprovar o Plano de Aplicação com recurso federal do IGD-M/PBF da Secretaria 
Municipal de Saúde, condicionado a indicação de um responsável formal pelos 
acompanhamentos das atividades do Programa Bolsa Família, visando garantir o 
acompanhamento das condicionalidades do referido Programa e a melhoria do acesso das 
famílias beneficiárias aos Serviços de Saúde. 
Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Cascavel, 09 de maio de 2013. 
 

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

 
 
 


