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Termo de aceite do Reordenamento do 

SCFV 

Resolução CMAS 28/2013 

Pactuação da Capacidade de atendimento ofertada: 1.010 

 

 

Meta de inclusão do Publico Prioritário:  505 



 

DADOS DE CASCAVEL 

1.351  USUÁRIOS VINCULADOS NO SISTEMA -SISC 
 
446 IDENTIFICADOS COMO PUBLICO PRIORITÁRIO 
 
905 NÃO PRIORITÁRIO 
 

73 GRUPOS EM ATIVIDADE 



 

Unidades que ofertam SCFV  

CRAS MODALIDADE 

CRAS CENTRAL SCFV DE IDOSOS  

SCFV DE ADOLESCENTES 

CRAS 14 DE NOVEMBRO SCFV DE IDOSOS  

SCFV DE ADOLESCENTES 

CRAS CEU SCFV DE IDOSOS  

SCFV DE ADOLESCENTES 

SCFV DE CRIANÇAS ATÉ SEIS ANOS 

CRAS CASCAVEL VELHO SCFV DE IDOSOS  

SCFV DE ADOLESCENTES 

CRAS PERIOLO SCFV DE IDOSOS  

SCFV DE ADOLESCENTES 

CRAS INTERLAGOS SCFV DE IDOSOS  

CRAS CANCELLI SCFV DE IDOSOS  



 

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA 

REDE 
SOCIOASSISTENCIAL 

MODALIDADE UNIDADE DE CRAS 

CEMIC NÃO GOVERNAMENTAL SCFV DE 06 A 15 

ANOS 

CRAS PERIOLLO 

FAG NÃO GOVERNAMENTAL SCFV DE IDOSOS CRAS CANCELLI 

EURECA II GOVERNAMENTAL SCFV DE 06 A 15 

ANOS 

CRAS CEU 

EURECA I GOVERNAMENTAL SCFV DE 06 A 15 

ANOS 

 

 

 

 

 

 

CRAS INTERLAGOS 

CENTRO DA 

JUVENTUDE 

GOVERNAMENTAL 

 

SCFV DE 06 A 15 

ANOS 

SCFV DE 15 A 17 

ANOS 

NAFA NÃO GOVERNAMENTAL 

 

SCFV DE 18 A 59 

ANOS 

LBV NÃO GOVERNAMENTAL 

 

SCFV DE ATÉ 06 

ANOS 

SCFV IDOSOS 



 

 

CONTEXTUALIZANDO... 



A Assistência Social, por décadas foi 
apoiada pela matriz do... 

• Favor 

• Clientelismo 

• Apadrinhamento 

 

 “caracterizada 
historicamente como 

NÃO POLÍTICA, 
renegada como 

secundária e marginal 
no conjunto das 
políticas sociais” 



 

Algumas dimensões importantes  

apontadas na PNAS 



INTERSETORIALIDADE: deve expressar a articulação entre 
as políticas públicas, por meio do desenvolvimento de 
ações conjuntas destinadas à proteção social básica ou 
especial e ao enfrentamento das desigualdades sociais 
identificadas nas áreas distintas. 

ABORDAGEM TERRITORIAL: que implica no tratamento do 
território como base da organização do sistema de proteção 
social básica ou especial, próximo ao cidadão. 



    

MATRICIALIDADE SOCIOFAMILIAR: muda-se a abordagem a 
indivíduos isolados para intervenções na família. 

 
USUÁRIOS: A PNAS e o SUAS, ampliam os usuários da 
política na perspectiva de superar a fragmentação 
contida na abordagem por segmentos (o idosos,o 
adolescente, a população em situação de rua, entre 
outros). 

 







PROTEÇÃO SOCIAL 





Proteção Social Básica 







SERVIÇOS REFERENCIADOS... 



SERVIÇOS REFERENCIADOS AO PAIF 

 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos; 

 

• Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 
para pessoas com deficiência e idosas; 

 







O referenciamento ao CRAS/PAIF 

• É fundamental o processo de 
referenciamento, que deve considerar: 
– A informação adequada a todos os usuários, para 

que estes tenham acesso a informação referente 
aos serviços oferecidos ao CRAS; 

– Manter ações articuladas e sistemáticas com o a 
equipe do PAIF; 

– Manter alinhamento com as legislações do SUAS, 
em especial com a proteção social básica; 

 





Características gerais do Serviço... 







A organização dos grupos: 

• Os grupos devem ter no máximo, 30 participantes, sob 
responsabilidade de um orientador social.  

 

 

 

 

 
 



A organização dos grupos 

• E organizados por ciclos etários: 

 
– Para crianças de 0 a 06 anos; 

– Para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos; 

– Para adolescentes de 15 a 17 anos; 

– Para jovens de 18 a 29 anos; 

– Para adultos de 30  59 anos; 

– Para pessoas idosas. 

– E grupos intergeracionais.  



Organização dos grupos 



EIXOS 







Todos os SCFV devem: 

• Proporcionar ações INTERGERACIONAIS e 
COMUNITÁRIAS; 

 

• Ações como estas devem estar presentes no 
planejamentos das intervenções propostas! 

 

• A equipe deve estimular a participação do 
usuários nestas ações; 



Metodologias no SCFV 



OFICINAS NO SCFV 



INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS NO SCFV 

• NÃO EXISTE RECEITA DE COMO SER OU NÃO 
FAMÍLIA! NOS APRENDEMOS UNS COM OS 
OUTROS ... CONVIVENDO! 

 

• OBJETIVO: Proporcionar espaços que 
possibilitem a CONVIVENCIA entre os membros 
da família! 

 



• IMPORTANTE: As famílias precisam ser 
instrumentalizadas, para o desenvolvimento e 
a manutenção de suas funções de cuidado e 
proteção. 

 

• O SCFV deve desenvolver ações que 
proporcionem EXPERIÊNCIAS para as famílias. 
As quais devem proporcionar novas 
MEMÓRIAS nestas famílias. 

INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS NO SCFV 



• Por isso o ideal é propor ações 
PRÁTICAS/VIVENCIAIS, por meio de oficinas, e 
posterior oferecer espaços INFORMACIONAIS. 

 

• Articular com o PAIF/PAEFI o 
acompanhamento das famílias que 
apresentem maior complexidade e 
vulnerabilidade.  

INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS NO SCFV 



• Deve estar presente no planejamento, os 
momentos específicos de atendimento as 
famílias.  

 

• LEMBRAR: deve proporcionar interação e 
integração entre os membros da família, só 
desta forma, realmente será complementar! 

INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS NO SCFV 



INTERVENÇÃO NO SCFV DEVE 
SER: 

 

 

SOCIOEDUCATIVA 



O que é uma intervenção 
socioeducativa? 

• É a intervenção da CONVIVÊNCIA! 

 

• Educação para vida e para a convivência 
social! 

• Educação para o desenvolvimento de relações 
sociais mais justas e igualitárias! 

 



EQUIPES DO SCFV 



PAPEL DO TÉCNICO DE REFERÊNCIA 
 

 

Articulador entre PAIF e o SCFV! 







 

 

Os grupos devem ser compostos de 

 50% de público prioritário; 

PÚBLICO PRIORITÁRIO 



PÚBLICO PRIORITÁRIO 



Encaminhamento para o SCFV 
 

• Os encaminhamentos para o SCFV, independente de se tratarem de 
usuários em situação prioritária, inserem-se na lógica da 
complementariedade do trabalho social com famílias.  

 

• Nesse sentido, os usuários são encaminhados aos SCFV pelo CRAS, 
após a família receber atendimento do PAEFI – ou por equipe 
técnica que responda pela proteção social especial. 

 

•  Caberá à equipe técnica dos referidos serviços indicarem a(s) 
situações(s) de prioridade, assumindo a responsabilidade pelo 
acompanhamento familiar.  







SISC e AVALIÇÃO TÉCNICA  
DO PÚBLICO PRIORITÁRIO 

• Nenhuma situação de prioridade para o atendimento 
do SCFV deverá ser atribuída ao usuário se que haja 
possibilidade de comprová-la por meio de documento 
técnico no qual a situação vivenciada pelo usuário 
esteja descrita. 

• Cabe ao técnico do PAEFI, responsável pelo 
atendimento/acompanhamento à família ou ao 
usuário em situação de prioridade para o atendimento 
no SCFV, a produção do referido documento técnico. 
 

• O documento técnico mencionado subsidia a marcação 
realizada no SISC. 



Arquivo da avaliação técnica 

• O documento técnico deverá ser arquivado na 
unidade que oferta o SCFV ou no órgão gestor, 
por um período mínimo de cinco anos, à 
disposição dos órgãos de controle. 

 

• O arquivo pode ser realizado na unidade de 
CRAS! 



Relação com o Cadastro Único 

• TODOS os usuários do SCFV devem estar 
devidamente registrados/cadastrados no 

Cadastro Único. 

 

• Devem manter atualizado os cadastros. 

 

• É Responsabilidade do CRAS e das UNIDADES 
acompanhar o processo de cadastro e 
atualização. 



Ações necessárias para iniciar o processo de 
reordenamento municipal: 

• Definir o papel do técnico de referencia do SCFV no 
PAIF/CRAS; 

• Construir agenda sistemática de encontros entre o 
Técnico de Referencia do PAIF e as unidades 
executoras, conforme demandas e possibilidades; 

• Identificar quais as famílias atendidas nos Centros de 
Convivência – SCFV – já são atendidas pelo PAIF, 
reconhecer aos poucos as demandas destas famílias, 
iniciar com os casos que apresentem maior 
vulnerabilidade; 

 

 



• Realizar estudos de casos, entre o PAIF e o SCFV, e 
articular para a realização de estudos de casos com o 
PAEFI, quando necessário; 

• O PAIF deve participar do processo de inserção e 
desligamento dos usuários do SCFV.  

• Realizar ações conjuntas ou integradas, tais como: 
encaminhamentos, visitas domiciliares; 

• Desenvolver ações conjuntas: o PAIF pode 
participação nas atividades com as famílias, realizar 
palestras ou outras intervenções junto ao SCFV, 
assim como, o SCFV pode e deve participar das ações 
do CRAS. 



PONTO RELEVANTE E DESAFIADOR: 
 

Efetivar o processo de 
REFERENCIAMENTO ao PAIF/CRAS!! 



OBRIGADO! 
 

Contatos 
polianal@cascavel.pr.gov.br 

lucimairac@cascavel.pr.gov.br 
 

Fone(45) 3321-2239 

mailto:polianal@cascavel.pr.gov.br
mailto:lucimairac@cascavel.pr.gov.br

