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RESOLUÇÃO nº 95, de 20 de novembro de 2015. 
 

APROVA a continuidade do Programa Nacional de Promoção 

do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO 

em Cascavel por meio da SEASO no período de janeiro a 

junho de 2016, o Plano de Aplicação é no valor de R$ 

62.684,28. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião Ordinária 

realizada em 12 de novembro de 2015 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;  

CONSIDERANDO a Resolução 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 nº 001 de 23 de fevereiro de 2015 que altera a Resolução 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. 

CONSIDERANDO a Resolução nº 079, de 14 de setembro de 2015 que aprova a revisão do Sistema 

Municipal de Monitoramento e Avaliação da SEASO, alterando dispositivos da Resolução/CMAS nº 

097/2014, que aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da SEASO. 

CONSIDERANDO que o acesso ao mundo do trabalho não é responsabilidade exclusiva da assistência 

social, e sim o resultado de uma intervenção intersetorial e da articulação de políticas comprometidas com 

a qualificação técnico-profissional, a intermediação pública de mão-de-obra, a economia solidária, o 

microcrédito produtivo e orientado, o acesso a direitos sociais, entre outras. 

CONSIDERANDO que o ACESSUAS - Trabalho busca a autonomia das famílias usuárias da Política de 

Assistência Social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho. 

CONSIDERANDO o Ofício SEASO nº 1729 de 23 de outubro de 2015 que solicita apreciação e 

deliberação do CMAS referente a continuidade do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo 

do Trabalho – ACESSUAS/Trabalho e ao Plano de Aplicação no total de R$ 62.684,28. 

CONSIDERANDO o parecer favorável da Comissão da Área de Proteção Social Básica 

para a continuidade do Programa ACESSUAS – Trabalho em Cascavel por meio da SEASO no 

período de janeiro a junho de 2016, bem como, o Plano de Aplicação no total de R$ 62.684,28. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - APROVAR a continuidade do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do 

Trabalho – ACESSUAS TRABALHO em Cascavel por meio da SEASO no período de janeiro a junho de 

2016. 
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Art. 2º - APROVAR o Plano de Trabalho e Aplicação do ACESSUAS TRABALHO para seis meses 

(janeiro a junho de 2016) no total de R$ 62.684,28 (sessenta e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais 

e vinte e oito centavos), a saber: 

 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

 

1 Técnico de nível 

Superior e carga 

horária de 40 horas 

semanais. Com CNH 

categoria B. Pelo 

período de 6 meses, 

com salário bruto de 

R$2.185,00  

R$ 4.177.54 (valor 

com tributos) x 6: 

R$ 25.065,24 

2 Estagiário de nível 

superior com carga 

horária de 30 horas 

semanais. Pelo 

período de 6 meses, 

com salário bruto de 

R$ 950,00 

R$ 950,00 x 2: R$ 

1.900 x 6: 

 

R$ 11.400,00 

01 Locação de veiculo de 

passeio, 1.0 por 6 

meses.  

R$ 1.600,00 x 6: R$ 9.600,00 

- Material de 

divulgação 

- R$ 6.000,00 

 

01 Aluguel de 

multifuncional pelo 

período de 07 meses 

 R$ 900,00 

- Material de expediente  R$ 9.719,04 

 

TOTAL 

 

62.684,28 

 

 

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

 

Cascavel, 20 de novembro de 2015. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social 

 

 


