
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO nº 028, de 09 de maio de 2013. 

APROVAR Termo de Aceite do Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para o 
município de Cascavel. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 09 
de maio 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 Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 001 de 21 de fevereiro de 2013 do CNAS, que dispõe sobre 
o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito 
do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do 
cofinanciamento federal, metas de atendimento do público prioritário e, dá outras providências; 
CONSIDERANDO que conforme Documento de Orientação do MDS de abril de 2013, “por 
reordenamento entende-se a unificação das regras para a oferta qualificada do SCFV, que visa 
equalizar/uniformizar a oferta, do SCFV para as faixas etárias de 0 a 17 anos e acima de 60 
anos, unificar a lógica de cofinanciamento federal, possibilitar o planejamento da oferta de 
acordo com a demanda local, garantir serviços continuados, potencializar a inclusão dos 
usuários identificados nas situações prioritárias e facilitar a execução do SCFV, otimizando os 
recursos humanos, materiais e financeiros.”; 
CONSIDERANDO que a lógica atual do cofinanciamento do SCFV para as faixas etárias 
definidas na Tipificação Nacional dos Serviços socioassistenciais ocorre por meio de três pisos 
diferentes: Piso Básico Variável I (Projovem Adolescente – PJA); Piso Básico Variável II 
(Criança e Pessoa Idosa) e Piso Variável de Média Complexidade (Serviço Socioeducativo do 
PETI). E que cada um desses Pisos possui uma origem histórica diferente, com regras 
específicas de cofinanciamento, diferenciado por faixa etária e com sistema próprio de 
acompanhamento, o que resulta no alto custo de manutenção do Serviço, agravado pela 
burocratização e fragmentação na oferta;  
CONSIDERANDO que a proposta do Reordenamento do SCFV consiste em unificar as regras 
de oferta e estabelecer que os recursos federais originários dos Pisos que cofinanciavam os 
serviços Projovem Adolescente - serviço socioeducativo (PBVI); serviço de proteção social 
básica para crianças e, ou pessoas idosas (PBVII); e serviço socioeducativo e de convivência 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PVMC/PETI) passem a cofinanciar o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por meio do Piso Básico Variável.  
CONSIDERANDO que no SUAS, o Reordenamento significa um avanço na consolidação e 
organização do serviço socioassistencial voltado às crianças, aos adolescentes e as pessoas 
idosas, fortalecendo o princípio da gestão descentralizada entre os entes e o respeito à 
diversidade das características de organização do trabalho grupal realizado com o público da 
Assistência Social em cada território.    
CONSIDERANDO que o Município tem até o dia 24/06/2013 para firmar o termo de aceite e 
compromisso com MDS para o reordenamento do SCFV. 
CONSIDERANDO o ofício nº 367/2013, protocolado pela SEASO junto ao CMAS solicitando 
apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social referente ao Termo de 
Aceite do Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Termo de Aceite do Reordenamento do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, desde que sejam cumpridas todas as cláusulas do 
referido Termo, principalmente no que se refere a garantia de Recursos Humanos e 
Capacitações.  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Cascavel, 09 de maio de 2013. 
 

Inês de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

 



 
 


