
                                                                                                                           

DELIBERAÇÃO Nº 061/2018  – CEDCA/PR 

Considerando o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece como dever “da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à  

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, violência, crueldade e opressão”;

Considerando o contido na Lei nº 10.014/1992 que cria o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência 

– FIA/PR; 

Considerando  o Decreto nº 10.455/2014, que regulamenta a transferência automática de recursos do 

Fundo  Estadual  para  Infância  e  Adolescência  -  FIA/PR  para  os  Fundos  Municipais  para  Infância  e 

Adolescência, em atendimento a Lei Estadual nº 9.579 de 22 de março de 1991;

Considerando a  Deliberação  nº  129,  de  2013,  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do 

Adolescente - CEDCA/PR, que aprova o saldo do superávit de 2012 e a ação de “Incentivo a Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Básica)”;

Considerando o contido no Eixo 3 do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado 

do Paraná, Objetivo 5: “Estruturar equipamentos e apoiar a oferta e a organização de ações, projetos,  

programas e serviços que fortaleçam os vínculos familiares e comunitários das crianças e adolescentes e 

o desenvolvimento de ações de protagonismo”, Ação 2: “Cofinanciamento aos municípios de serviços,  

programas  e  projetos  que  fortaleçam  os  vínculos  familiares  e  comunitários  e  o  protagonismo  dos 

adolescentes”; 

Considerando a Resolução nº 109, de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS que 

versa  sobre  a  Tipificação  Nacional  dos  Serviços  Socioassistenciais  no  âmbito  do  Sistema  Único  de 

Assistência Social - SUAS e estabelece Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 
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como competência da Proteção Social Básica, descrito como “Serviço realizado em grupos, organizado a  

partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu  

ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações  

de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta  

os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e  

no território(...)”;

Considerando  o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que regulamenta o Cadastro Único para  

Programas Sociais – CadÚnico;

Considerando a  organização  e as  normativas  das  Políticas  de Assistência  Social  e  dos  Direitos  da 

Criança e do Adolescente, as quais estabelecem a descentralização político-administrativa destas políticas 

públicas, com primazia da execução dos serviços nos territórios em que estão as demandas, ou o mais 

próximo possível destes e as atribuições da esfera estadual em apoiar e cofinanciar os municípios; 

Considerando  a  Deliberação  nº  62/2016  do  Conselho  Estadual  Dops  Direitos  da  Criança  e  do 

Adolescente do Estado do Paraná, que estabelece incentivo financeiro, por meio do Fundo Estadual para  

a Infância e Adolescência, aos municípios com a finalidade da oferta e o aprimoramento do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças e adolescentes com idade entre 0 e 18 anos de 

idade;

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, reunido ordinariamente em 

17 de Agosto de 2018, delibera: 

I - DO OBJETO 

Art.1º  Pela  prorrogação do  prazo  para  execução do  Incentivo  Financeiro  previsto  na  Deliberação  nº  

62/2016/CEDCA-PR, que visa o aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV para crianças e adolescentes de zero à dezoito anos de idade para 24 (vinte e quatro) meses a  

partir do recebimento dos recursos.
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Art.  2º Pela  alteração  do  Art.  26º  da  Deliberação  nº  62/2016/CEDCA,  sendo  que  os  recursos  não 

executados no período de 24 (vinte e quatro) meses após o recebimento, deverão ser devolvidos ao 

FIA/PR e destinados para a mesma linha de ação.

Art. 3º A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

Curitiba, 17 de Agosto de 2018.

Renann Ferreira

Vice-Presidente do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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