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RESOLUÇÃO nº 043, de 08 de junho de 2017. 
 

APROVA o Plano de Ação 2017 referente a 
Deliberação n° 062/2016/CEDCA/PR para o 
SCFV,  proposto pelo município de Cascavel, 

através  da SEASO. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Ordinária realizada em 08 de junho de 2017, 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, que 
dispõe sobre as competências do Conselho de Assistência Social. Excepcionalmente  
 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145/2004. 
 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 109, de 2009, do Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS que versa sobre a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e estabelece Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV como competência da Proteção 
Social Básica, descrito como “Serviço realizado em grupos, organizado a partir de 
percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo 
com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social 
planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na 
construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na 
família e no território(...)”; Considerando o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, 
que regulamenta o Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico. 
 
CONSIDERANDO a organização e as normativas das Políticas de Assistência Social e 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, as quais estabelecem a descentralização 
político-administrativa destas políticas públicas, com primazia da execução dos 
serviços nos territórios em que estão às demandas, ou o mais próximo possível destes 
e as atribuições da esfera estadual em apoiar e cofinanciar os municípios. 
 
CONSIDERANDO que o CMAS deliberará somente sobre a aprovação do Plano de 
Ação proposto pelo Município, haja vista que o recurso será repassado Fundo a Fundo 
pelo FIA Estadual para o FIA municipal o qual é gerido pelo CMDCA. 
 
CONSIDERANDO o Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e da Área de 
Proteção Social Básica do CMAS e das Comissões de Assuntos orçamentários e do 
FIA Municipal e de Política de Atendimento dos Direitos do CMDCA, reunidas na data 
de 25/05/2017, que é favorável a aprovação do Plano de Ação referente a Deliberação 
n° 062/2016/CEDCA/PR, proposto pelo município de Cascavel, através  da SEASO,  
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conforme anexo V da aludida Deliberação, salienta-se que é parecer das Comissões do 
CMAS, de que conste na sua Resolução, consideração de que este Conselho 
deliberará somente ao que se refere ao Plano de Ação, haja vista que os recursos 
deliberados pelo CEDCA/PR são de Fundo a Fundo e, portanto, repassados ao FIA 
Municipal.  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- APROVAR o Plano de Ação 2017 referente a Deliberação n° 
062/2016/CEDCA/PR para o SCFV,  proposto pelo município de Cascavel, através  da 
SEASO. 
 

Paragrafo Único – O Plano de Ação a que se refere o caput, não será publicado, mas 
uma via original estará arquivado nos documentos do CMAS junto à Secretaria 
Executiva deste Conselho.  
 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.   
 

Cascavel, 08 de junho de 2017. 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2015/2017 

 

 


