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O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião ordinária no
dia 24 de julho, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de 2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.
CONSIDERANDO: As discussões e apreciações sobre a matéria;
CONSIDERANDO: A Resolução CMAS nº 06, de 22 de março de 2018 que dispõe sobre
aprovação do Termo de Aceite do Programa Acessuas Trabalho no município de Teixeira de
Freitas.
CONSIDERANDO: A Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742 de 7
de dezembro de 1993, com última alteração dada pela Lei nº 12.435/2011, que em seu
artigo 2º, inciso I, alínea c, estabelece a Integração ao Mercado de Trabalho como um dos
objetivos da assistência social;
CONSIDERANDO: A importância do Programa Acessuas Trabalho, instituído através da
Resolução CNAS Nª 18, de 24 de maio de 2012, com as alterações dadas pela Resolução
CNAS nª25, de 15 de dezembro de 2016, para a promoção de inclusão dos usuários do
SUAS, no mundo do trabalho;
CONSIDERANDO: O disposto na Resolução CNAS n° 13, de 04 de junho de 2018, que
aprova os critérios de partilha e elegibilidade para o cofinanciamento federal do Programa
Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho para o
exercício de 2018 e altera a Resolução nº 18, de 14 de maio de 2012;
CONSIDERANDO: O disposto na Resolução nº 7, de 21 de fevereiro de 2019 que altera a
Resolução nº 13, de 4 de junho de 2018, do CNAS, que aprova os critérios de partilha e
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elegibilidade para o cofinanciamento federal do Programa Acessuas Trabalho para o
exercício de 2018 e altera a Resolução nº 18, de 14 de maio de 2012;
CONSIDERANDO: A Resolução CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011, que caracteriza
as ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos no âmbito da assistência social;
CONSIDERANDO: Que a função primeira da assistência social é a proteção social e que a
integração ao “mundo do trabalho” não é de responsabilidade exclusiva da assistência
social, mas resultado da ação intersetorial de diversas políticas públicas;
CONSIDERANDO: Que a assistência social tenciona a demanda para a oferta de
determinados serviços, inclusive os do sistema de trabalho, emprego e renda;
CONSIDERANDO: Que o trabalho sem proteção social é uma violação aos direitos;
CONSIDERANDO: Que o trabalho é estruturador de identidades, promove a sociabilidade e
possibilita o pertencimento social, constituindo o sujeito em sua totalidade;
CONSIDERANDO: Que a assistência social identifica e recepciona as demandas, é
mobilizadora, garantidora de direitos e vocalizadora da população em vulnerabilidade;
CONSIDERANDO: Que a assistência social reconhece as capacidades e potencialidades
dos usuários, promove o seu protagonismo na busca de direitos e espaços de integração
relacionados ao mundo do trabalho, bem como o resgate de sua auto-estima, autonomia e
resiliência;
CONSIDERANDO: Que os indivíduos e famílias devem ser atendidos no conjunto de suas
vulnerabilidades, identificadas a partir do processo de integração ao mundo do trabalho;
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Planejamento das Ações para a oferta do Programa Acessuas Trabalho
no Município de Teixeira de Freitas;
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, desconsiderando a
publicação do dia 26 de julho de 2019, do Diário Oficial do Município de Teixeira de Freitas,
Edição nº. 3251 - XIII, Caderno 5.
Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 29 de julho de 2019.
Tadeu Mageste da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Chave de verificação: domtdf003252c629072019

Pág.: 2 de 2

