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RESOLUÇÃO nº 051, de 08 de agosto de 2013 
 

Aprova o funcionamento do Coletivo do Projovem 
Adolescente no Acampamento 1º de Maio com a 
carga horária de oito horas semanais 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 
08 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 
 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º4.537 de 18 de abril de 2007; 
 
CONSIDERANDO a Portaria do MDS nº 171 de 26 de maio de 2009, a qual preconiza que a 
execução do Projovem Adolescente- Serviço Socioeducativo dar-se-á sob a carga horária 
semanal de doze horas e meia de atividades; 
 
CONSIDERANDO o oficio nº 560/2013 encaminhado pela Secretaria de Assistência Social, 
o qual solicita a apreciação e aprovação do CMAS referente ao funcionamento do Coletivo 
do Projovem Adolescente no Acampamento 1º de Maio; 
 
CONSIDERANDO que o Projovem Adolescente é um Serviço socioeducativo continuado de 
Proteção Social Básica de Assistência Social, entendido como direito, o qual deve ser 
ofertado no território de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social e a ele 
referenciado; 
 
CONSIDERANDO que o CRAS Volante desenvolve o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes (Projovem Adolescente) no Acampamento 1º 
de Maio todas as quintas-feiras no período da manha em uma sala cedida pelo Movimento, 
na qual são realizadas todas as atividades executadas pelo CRAS Volante, incluindo 
atividades complementares externas, bem como, as atividades do próprio Acampamento, 
totalizando carga horária de aproximadamente oito horas semanais;  
 
CONSIDERANDO que não há condições estruturais para a realização das atividades do 
Projovem em outros dias da semana devido a ausência de estrutura física no Acampamento 
1º de Maio, a proposta socioeducativa implantada nesse coletivo diverge da Normativa 
nacional, no entanto, diante das especificidades do referido Acampamento e da relevância 
das atividades desenvolvidas naquele Coletivo, mesmo sendo contrária a carga horária 
proposta pelo MDS, só é possível o funcionamento com a carga horária de oito horas 
semanais; 
 
CONSIDERANDO que ao preencher o questionário exigido pelo Sistema de 
Acompanhamento e Gestão do Projovem Adolescente – SISJOVEM é necessário colocar a 
carga horária de atividades semanais desenvolvidas pelo referido Coletivo e ao informar que 
são oito horas semanais, o Sistema solicita o Parecer do Conselho Municipal de Assistência 
Social, uma vez que a carga horária deveria ser de doze horas e meia de atividades; 
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CONSIDERANDO o Parecer favorável das Comissões da Área de Proteção Social Básica e 
de Orçamentos e Finanças, reunidas na data de 06 de agosto de 2013 no que se refere a 
carga horária de funcionamento do Coletivo do Projovem Adolescente com carga horária de 
8 horas semanais. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Aprovar o funcionamento do Coletivo do Projovem Adolescente no Acampamento 
1º de Maio com a carga horária de oito horas semanais. 
 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 08 de agosto de 2013. 
 
 

Inês de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 
 
 


