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RESOLUÇÃO nº 022, 12 de abril de 2012. 
 

Aprova o Plano de Aplicação dos recursos do IGD-PBF 
2012. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 12 
de abril de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS; 
 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º4.537 de 18 de abril de 2007; 
 
CONSIDERANDO o ofício 160/2012 da Secretaria de Assistência Social o qual informa que 
foram depositados na conta do município de Cascavel os recursos do IGD-PBF/2012 no valor 
de R$ 28.843,90 referente ao mês de janeiro de 2012 e R$ 30.773,16 referente ao mês de 
fevereiro de 2012; 
 
CONSIDERANDO o Plano de Aplicação apresentado pelas Secretarias Municipais de 
Assistência Social – SEASO, de Educação- SEMED e de Saúde – SESAU o qual apresenta o 
planejamento para a aplicação dos recursos estimados para o IGD-PBF 2012, no valor total de 
R$ 360.000,00; 
 
CONSIDERANDO a Medida provisória nº 462 de 14 de maio de 2009, que altera o artigo 8º da 
Lei nº 10.836/2004 e eleva o nível legal do IGD; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 754, de 20 de outubro de 2010, que apresenta no § 1º do 
artigo 1º “as atividades a serem desenvolvidos com 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, saúde e educação”, 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 a ao Conselho Municipal de Assistência Social” e o artigo 8º que dispõe 
que: “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 à gestão 
descentralizada do PBF, enviadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social”; 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação dos Recursos do IGD- Programa Bolsa Famíl ia 
2012, sob as seguintes condições:  

I - Padronizar a descrição e o valor das máquinas fotográficas a serem adquiridas para a 
SEASO e a SESAU, com valor unitário de R$ 576,00; 
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II- Os recursos resultantes da diferença entre o valor solicitado (R$ 2.000,00) pela SESAU para 
aquisição de máquina fotográfica e o recurso disponibilizado (R$ 576,00) deverá ser aplicado 
no item Capacitação já constante no Plano de Aplicação do IGD – PBF/2012; 

III- Havendo sobra de recursos resultante do saldo do processo licitatório os mesmos deverão 
ser aplicados no item Capacitação já constante no Plano de Aplicação do IGD – PBF/2012;  

IV- Os itens requeridos pela SEMED e SESAU constantes no Plano de Aplicação deverão ser 
detalhados além de discriminar o local à que se destina o equipamento. 

Art. 2° - As Secretarias Municipais beneficiadas com equipamentos adquiridos com recursos 
do IGD-PBF 2012 deverão providenciar placas de origem do recurso padronizadas, a serem 
afixadas no equipamento, onde conste: “Equipamento adquirido com recursos do IGD-
PBF/2012 - Resolução CMAS 022/2012”. 

Art. 3° - As Secretarias Municipais ao receberem os equipamentos adquiridos através de 
recursos do IGD-PBF/2012 e identificá-los com a placa da origem do recurso, deverão informar 
a ICS –PBF para que esta juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS 
realize o monitoramento e acompanhamento in loco da utilização dos mesmos. 

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

Cascavel, 12 de abril de 2012. 
 
 

 
Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
 


