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RESOLUÇÃO nº 012, de 13 de março de 2014. 
 

Aprova provisoriamente por 6 
meses a execução do SCFV na 
modalidade Projovem Adolescente 
com carga horária mínima de 6 horas 
semanais. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 13 de março, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Lei nº 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência 
Social; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537 de 18 de abril de 2007; 

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 – CRAS e a ele referenciado; 

CONSIDERANDO que o CMAS no ano de 2013, deliberou e aprovou o Termo 
de Adesão no qual o Município aderiu ao processo de reordenamento dos 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

CONSIDERANDO que o MDS repassou novas orientações para os municípios, 
sendo possível algumas alterações, flexibilizando a execução dos Serviços 
conforme a idade de participação e carga horária. 

CONSIDERANDO o Parecer favorável das Comissões de Avaliação de 
Documentos, Projetos, Serv iços  e Inscrições, de Orçamentos e 
Finanças, da Área de Proteção Social Básica e da Área de Proteção Social 
Especial de Média e Alta Complexidade, reunidas na data de 12 de março de 
2014 no que se refere à aprovação provisória pelo período de 6 meses da 
flexibilidade de organizar o SCFV com carga horária mínima de 6 horas 
semanais de funcionamento dos Coletivos do Projovem Adolescente. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- Aprovar provisoriamente por 6 meses a flexibilidade de organizar o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Projovem Adolescente 
com carga horária mínima de 6 horas semanais nos Serviços que apresentam 
baixa adesão dos adolescentes. 
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Art. 2º- Que nos Serviços onde a adesão dos adolescentes no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Projovem Adolescente é maior, 
seja ofertado a carga horária de até 12,5 horas semanais. 
 
Art. 3º- Que os Serviços que executam os coletivos de Projovem Adolescente, 
registrem no Relatório Mensal, no item Análise de Dados, como está o 
funcionamento e execução destes coletivos. 
 
Art. 4º- Que os Serviços que executam os coletivos de Projovem Adolescente 
façam um quadro comparativo entre o primeiro semestre de 2013 e o primeiro 
semestre de 2014 e apresentem o resultado deste comparativo ao CMAS. 
 
Art. 5º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cascavel, 13 de março de 2014. 

 
 

INÊS APARECIDA DE PAULA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 

 


