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RESOLUÇÃO nº 066, de 13 de junho de 2015. 
 
APROVA o Protocolo do PETI 2015 
apresentado pela SEASO. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Ordinária realizada em 10 de julho de 2015 no 3º Piso da Prefeitura, 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 nº 8.742, de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS, alterada pela Lei nº 12.435, de 2011, que instituiu o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 
CONSIDERANDO os arts. 60 e 62 da Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança 
e do Adolescente - ECA, que, respectivamente, ratifica a proibição do trabalho 
infantil e estabelece que a condição de aprendiz diz respeito à formação técnico-
profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação em vigor; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que 
aprova a Política Nacional de Assistência Social;  
CONSIDERANDO a Resolução da CIT nº 1 de 19 de março de 2014, que altera a 
Resolução nº 5, de 12 de abril de 2013, da Comissão Intergestores Tripartite – 
CIT, que dispõe sobre os Estados, Municípios e Distrito Federal com alta 
incidência de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil serão 
cofinanciados pelo prazo de três anos, a partir da adesão ao cofinanciamento 
federal para realização de ações estratégicas com foco na erradicação do 
trabalho infantil;  
CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº10 de 15 de abril de 2014, que altera 
a Resolução nº 8, de 18 de abril de 2013 do Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS com vistas a estabelecer critérios para o cofinanciamento de 2014. 
 CONSIDERANDO a Resolução do CMAS nº 097 de 18 de dezembro de 2014 
que Aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de 
Assistência Social de Cascavel/PR e suas atualizações. 
CONSIDERANDO a Resolução do CMAS nº 028, de 15 de maio de 2014, que 
aprova o Novo Termo de Aceite do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
PETI/2014 em substituição ao Termo de Aceite PETI/2013 e Revoga a 
Resolução/CMAS nº 044/2013. 
CONSIDERANDO a necessidade de realizar alterações no Protocolo do PETI, 
visando a melhoria dos encaminhamentos dos casos suspeitos de trabalho 
infantil, bem como, a eficácia nos atendimento dos mesmos nos Serviços da 
Rede. 
CONSIDERANDO que todos os Serviços que atendem crianças e adolescentes 
realizam os encaminhamentos conforme descrito e pactuado neste Protocolo do 
PETI apresentado pela SEASO. 
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CONSIDERANDO o ofício nº 790 de 15 de junho de 2015 recebido da SEASO, 
solicitando apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social 
referente à aprovação do Protocolo do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil PETI. 
CONSIDERANDO o parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial 
de Média e Alta Complexidade, que é favorável a aprovação do Protocolo do PETI 
apresentado pela SEASO. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º APROVAR o Protocolo do PETI apresentado pela SEASO. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 13 de Julho de 2015. 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 


