
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO nº 048, de 16 de julho de 2013. 
 
APROVA a LDO 2014 da SEASO e o PPA 2014-2017. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada em 
16 de julho 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 n.º 8.742/93, Lei Orgânica de Assistência Social. 
 
CONSIDERANDO o art.18 da Lei Municipal Nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007, que 
estabelece a competência ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em seu inciso 
VI que é o de “Apreciar e aprovar a proposta orçamentária de Assistência Social para compor o 
orçamento municipal”. 
 
CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS aprovada pela Resolução nº 33, 
de 12 de dezembro de 2012, do CNAS, em seu art. 84 que ressalta que os conselhos de 
Assistência Social “[...] em seu caráter deliberativo, tem papel estratégico no SUAS de agendes 
participantes da formulação, avaliação, controle e fiscalização da política desde o seu 
planejamento até o efetivo monitoramento das ofertas e dos recurso destinados às ações a 
serem desenvolvidas. Parágrafo único. É responsabilidade dos Conselhos de Assistência 
Social a discussão de metas e prioridades orçamentárias, no âmbito do Plano Plurianual, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, podendo realizar 
audiências públicas” (BRASIL, 2012, p.25 – grifo nosso). 
 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS aprovada pela Resolução 
Nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS, que na pag. 28 expõe como uma das 
competências dos Conselhos Municipais de Assistência Social “aprovar a proposta 
orçamentária dos recursos destinados às ações finalísticas de Assistência Social, alocados no 
Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela 
Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS. 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, a qual define os 
parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem 
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de 
assistência social dos Municípios e do Distrito Federal. 
 
CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS 
através da Resolução N.º 035/2010. 
 
CONSIDERANDO a Resolução 072/2012 do CMAS a qual aprova a partilha dos recursos para 
a subvenção social através do FMAS. 
 
CONSIDERANDO a Resolução 095 de 06 de dezembro de 2012 que define os parâmetros 
para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 
assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 



não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 
Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos 
e benefícios socioassistenciais. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para exercício de 2014 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, com estimativa de R$ 26.785.032,00. 
 
Art. 2° - Aprovar o Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 com as seguintes estimativas: 
I – Ano 2014: R$ 26.785.032,00; 
II – Ano 2015: R$ 14.851.766,00; 
III – Ano 2016: R$ 15.664.797,00; 
IV – Ano 2017: R$ 15.904.530,00. 
Parágrafo único. Nos anos de 2015, 2016 e 2017 não estão previstas as despesas com folha 
de pagamento. 
 
Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cascavel, 16 de julho de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 


