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RESOLUÇÃO Nº 37/2014 

 

Assunto: Funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(contraturno) no período de final de ano e janeiro de 2015. 

 
  O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, alterações previstas na Lei n° 
10.075 de 17/11/09 e considerando: 
 
• A Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei 

Federal 12.435 de 2011; 
• a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS de 12 de dezembro de 2012; 
• a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais; 
• a normatização do MDS para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
• o período de vulnerabilidade  para as crianças e adolescentes participantes do SCFV 

que as férias escolares proporciona; 
• a necessidade de concessão das férias anuais  para a equipe técnica e de apoio do  

SCFV  da rede governamental e não governamental; 
• a eminente diminuição da frequência dos usuários do SCFV no período de férias 

escolares. 
 
Resolve: 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolvido pelas  Entidades 
Socioassistenciais conveniadas e pelos CRAS do município deverão prestar seus serviços 
de forma continuada, permanente e planejada, sem interrupção no período de férias 
conforme prevê a legislação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, porém, tendo 
em vista as peculiaridades da realidade do  município e a necessidade de padronizar a 
oferta do SCFV neste período, o CMAS resolve: 
- oportunizar a possibilidade de recesso no período de 22 de dezembro de 2014 a 04 de 
janeiro de 2015 com retorno previsto para 05 de janeiro de 2015; 
- no período compreendido entre 05 a 31 de janeiro de 2015 o serviço poderá ser oferecido 
como Colônia de Férias, com atividades lúdicas, recreativas  e culturais; 
- os usuários do serviço deverão ser atendidos pelo período mínimo de 04 horas diárias; 
- caberá à entidade socioassistencial definir o horário de atendimento, de acordo com sua 
demanda e necessidades; 
- deverá ser garantida 01 refeição diária para cada usuário do serviço; 
-neste período a frequência dos usuários será considerada integral para o cumprimento de 
metas estabelecidas no convênio, porém o relatório de frequência no STVM deverá ser 
preenchido normalmente visando a vigilância social. 
 

 
Sala de sessões, 01 de outubro de 2014 
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