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RESOLUÇÃO nº 078, de 13 de novembro de 2013. 
 

APROVA a continuidade do Programa ACESSUAS 
Trabalho de dezembro de 2013 a maio de 2014, bem como 
aprova o Relatório de prestação de contas da execução do 
Programa no período de novembro de 2012 a outubro de 
2013.  

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 13 de 
novembro 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, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 
 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004, publicado no D.O.U. 
em 28 de outubro de 2004;  
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 
 

CONSIDERANDO a Resolução n.º 33 de 2011 do CNAS que define a Promoção da Integração ao 
Mercado de Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos; 
 

CONSIDERANDO a Resolução n°18/2012/CNAS que institui o Programa Nacional de Promoção do 
Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS Trabalho; a Resolução n.º 18 de 24 de maio de 2012 que 
institui o Programa Nacional, de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS-
TRABALHO, o qual tem por vigência o período de 2012 a 2014; 
 

CONSIDERANDO a Resolução n° 005/2013/CNAS que aprova as metas e os critérios de partilha para o 
cofinanciamento federal do Programa Nacional de Promoção do acesso ao mundo do trabalho – 
ACESSUAS Trabalho para o exercício de 2013; 
 

CONSIDERANDO a Resolução n° 035/2013/CMAS que aprova a assinatura do Termo de Aceite do 
ACESSUAS Trabalho 2013 pelo município de Cascavel; 
 

CONSIDERANDO que o Termo de Aceite 2013 foi preenchido pelo Município no sistema do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome até 30 de maio de 2013; 
 

CONSIDERANDO o ofício nº 833/2013, protocolado pela SEASO junto ao CMAS solicitando 
apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social referente a continuidade do 
ACESSUAS e analise do relatório de prestação de contas do referido Programa. 
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º - Aprovar a continuidade do Programa ACESSUAS Trabalho de dezembro de 2013 a maio de 
2014. 
 

Art. 2º - Aprovar o Relatório de prestação de contas da execução do ACESSUAS Trabalho no período de 
novembro de 2012 a outubro de 2013.     

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 13 de novembro de 2013. 
 

INÊS APARECIDA DE PAULA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


