
ANEXO I 
EDITAL DE CHAMAMENTO 

Nº 01/2018 TERMO DE 

REFERÊNCIA 

O presente Termo de Referência tem como objetivos: 

 

a) apresentar a descrição dos serviços socioassistenciais objeto do 

Edital de Chamamento Público; 

b) indicar o número de grupos por região e território. 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 
I - Serviços de Proteção Social Básica 

 
a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

 

1. Caracterização do Serviço 
Serviços de proteção social, convivência e fortalecimento de vínculos 

destinado às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos a partir de 60 anos, 
em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Oferece atividades 
socioeducativas planejadas, baseadas nas necessidades, interesses e motivações 
de seus usuários, incentivando a participação social, o convívio familiar e 
comunitário e trabalhando o desenvolvimento do sentimento de pertença e 
identidade. 

O SCFV possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 

afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos 
usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 
enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir 
as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular 
o desenvolvimento da autonomia dos usuários. 

Esses serviços são ofertados de forma complementar ao trabalho social 
com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às 
Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e 
Indivíduos (PAEFI). 

Os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir de faixas etárias. O 
trabalho nos grupos é organizado em percursos de forma a estimular as trocas 
culturais e a partilha de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de 
identidade, fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de 
incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do 

município compreende 3 (três) modalidades: 

I - crianças até 6 anos 

II - crianças e adolescentes de 06 a 15 anos; 

III– Idosos; 

2. Usuários 
Os grupos voltados para SCFV até 6 anos, de 6 a 15 anos compreenderão 

esta faixa etária e os grupos voltados para os SCFV – Idosos compreenderão 
pessoas acima de 60 anos. 

· Crianças até 6 anos, em especial: 

· Crianças e adolescentes encaminhados pelos serviços da Proteção Social 

Especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 
reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; 

· Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do 
BPC; 

· Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de 

transferência de renda; 

· Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso à renda e a serviços 

públicos. 
 

· Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, em especial: 

· Crianças e adolescentes encaminhados pelos serviços da Proteção Social 
Especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 
reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; 

· Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do 

BPC; 

· Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de 

transferência de renda; 



· Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso à renda e a serviços 
públicos. 
 

· Pessoas idosas: 

· Pessoas idosas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); 

· Pessoas idosas de famílias beneficiárias de programas de transferência de 
renda; 

· Pessoas idosas com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços 

e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, 
interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. 

 

2.1. Situações Prioritárias para o Atendimento no SCFV 

Considera-se público prioritário para o atendimento no SCFV crianças e 
adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguintes situações: 

· Em situação de isolamento; 

· Trabalho infantil; 

· Vivência de violência e/ou negligência; 

· Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 

· Em situação de acolhimento; 

· Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

· Egressos de medidas socioeducativas; 

· Situação de abuso e/ou exploração sexual; 

· Com medidas de proteção do ECA; 

· Crianças e adolescentes em situação de rua; 

· Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

Estabelece-se que a comprovação das situações prioritárias ocorrerá por 
meio de documento técnico que deverá ser arquivado por um período mínimo de 
cinco anos, ficando à disposição dos órgãos de controle, na unidade que oferta ou 
coordena o SCFV. 

 

3. Objetivo Geral 

Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de 
fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de 
vulnerabilidades e risco social. 

 

4. Objetivos Específicos 

- Estimular o protagonismo, através do acesso à informação sobre direitos de 

cidadania; 

- Fomentar a participação dos usuários no controle social do SUAS; 

- Propiciar vivências que valorizem as experiências de vida e que estimulem e 

potencializem o desenvolvimento da autonomia; 

- Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 
com vistas ao desenvolvimento e novas sociabilidades; 

- Detectar necessidades e motivações, despertando potencialidades e 

capacidades para novos projetos de vida; 

- Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos 

familiares e comunitários; 

- Prevenir o confinamento e o abrigamento institucional das pessoas idosas; 

- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede 
de proteção social de assistência social nos territórios; 

- Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de 

relações de afetividade e sociabilidade; 

- Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com 

deficiência e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social; 

- Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e 
no processo de desenvolvimento infantil; 

- Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 
familiares e sociais; 

- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional; 

- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de 
cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e 
competências específicas básicas; 



- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos 
jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos 
projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de 
autonomia e protagonismo social, detectar necessidades, motivações, habilidades 
e talentos; 

- Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 
desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos jovens, estimulando a 
participação na vida pública no território, ampliando seu espaço de atuação para 
além do território, desenvolvendo competências para a compreensão crítica da 
realidade social e do mundo contemporâneo; 

- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas 

de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 
familiares e comunitários; 

- Fortalecer os indivíduos e famílias na superação e enfrentamento de todas as 
formas de preconceito e discriminação: gênero, etnia, orientação sexual, religiosa, 
refugiados, imigrantes, dentre outros; 

- Fortalecer a convivência e os vínculos comunitários, ressignificar os espaços 

públicos, potencializando a capacidade protetiva das famílias e comunidades. 
 

5. Funcionamento 

Destaca-se que a oferta do SCFV no município deve ser continuada e 
ininterrupta. A organização do funcionamento do Serviço pode variar de acordo 

com a demanda de usuários existentes, com a faixa etária e com a necessidade 
de participação dos usuários. 

a) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – ATÉ 6 ANOS. 

As atividades serão realizadas em dias úteis de acordo com planejamento prévio. 

b) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 06 A 15 

ANOS 
As atividades serão realizadas em dias úteis em turnos diários de até quatro horas. 

c) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – Idosos  

As atividades serão realizadas em dias úteis, em horários programados, de acordo 
com a demanda. 

 

6. Forma de Acesso 
O acesso ao Serviço deve ocorrer por demanda espontânea, busca ativa 

ou por encaminhamento dos CRAS, Superintendência de Proteção Social Básica, 
rede socioassistencial, demais políticas públicas e órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos. 

 

7. Unidade 

Espaços/locais (próprios ou cedidos) administrados por organizações sem 
fins econômicos. 

 

8. Abrangência 

Municipal (corresponderá ao território de abrangência do CRAS, de acordo 
com a incidência da demanda). 

 

9. Provisões Institucionais, Físicas e Materiais 

- Materiais permanentes e de consumo (alimentação, material de higiene, 

limpeza, escritório entre outros) necessários ao desenvolvimento do serviço, tais 
como: mobiliário, computadores entre outros; 

- Materiais socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos; 

- SCFV até 6 anos, SCFV 6 a 15 anos e SCFV para Idosos: Sala(s) de 
atendimento individualizado, sala(s) de atividades coletivas e comunitárias e 
instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, 
privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade em todos seus ambientes de 
acordo com as normas da ABNT. O ambiente físico ainda poderá possuir outras 
características de acordo com a regulação específica do serviço. 

 

10. Trabalho Social 

Os usuários que participam do SCFV são organizados em grupos de 
convivência de até 30 participantes, cuja composição deve ser realizada 
observando-se as faixas etárias. Esses grupos são organizados a partir de 
percursos e devem realizar atividades planejadas de acordo com a fase do 
desenvolvimento dos usuários, também podendo o grupo ser constituído por 
usuários de ciclos de vida diferentes (intergeracional), considerando um 
determinado período de tempo. Isso significa que o planejamento das atividades a 
serem executadas junto aos grupos deve prever início, meio e fim para o seu 
desenvolvimento, conforme objetivos e estratégias de ação preestabelecidas. 

A participação dos usuários do serviço é fundamental tanto no processo 



de planejamento e na identificação dos objetivos quanto na definição de metas do 
grupo, na proposição de atividades que sejam interessantes a eles e na definição 
do cronograma, bem como no momento final de avaliação do percurso 
desenvolvido pelo grupo. 

Assim, o percurso deve considerar os eixos estabelecidos nos Cadernos 
de Orientação para os SCFV emitidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social - 
MDS: 

- Eixo convivência social: as ações e atividades objetivam estimular o convívio 

social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à formação da 
identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos laços sociais, às 
relações de cidadania, etc. 

- Eixo direito de ser: atividades que visam estimular o exercício da infância e da 
adolescência, de forma que promovam experiências que potencializem a vivência 
desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. 

- Eixo participação: atividades que tem como foco estimular a participação dos 

usuários nas diversas esferas da vida pública, a começar pelo Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, comunidade e 
escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito de direitos e 
deveres. 

De maneira geral, os temas a serem abordados devem possibilitar a 
discussão e a reflexão sobre questões que estão presentes no território, na 
realidade sociocultural e na vivência individual, social e familiar dos participantes, 
para que compreendam a sua realidade e dela participem de forma protagonista. 
Os temas fundamentam as atividades que serão realizadas no serviço, de maneira 
a contemplar os seus objetivos e possibilitar o alcance dos resultados esperados. 

Ressalta-se que as atividades são estratégias de atuação para promover 
a convivência entre os usuários, e não o fim em si. 

O trabalho social prevê: acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos 
de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de 
direitos; fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e 
fortalecimento de redes sociais de apoio; utilização dos bancos de dados de 
usuários e organizações; elaboração de relatórios e/ou prontuários; 
desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania; 
encaminhamento para cadastro e vinculação dos dados dos usuários e do seu 
grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM); 

atendimentos individuais e coletivos; estudo social e diagnóstico socioeconômico; 
entrevistas e/ou visitas domiciliares; articulação com a rede de serviços 
socioassistenciais, outras políticas públicas e demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos; reconhecimento dos recursos do território e apropriação dos 
mesmos pelas famílias; trabalho interdisciplinar. 

 

11. Aquisições dos Usuários 

- Segurança de Acolhida 

- Segurança de Convívio Familiar e Comunitário 

- Segurança de Desenvolvimento da Autonomia 

- Para adolescentes e jovens: adquirir conhecimento e desenvolver capacidade 

para a vida profissional e o acesso ao trabalho. 

- Idosos: Vivenciar experiências para o autoconhecimento e autocuidado. 

12. Resultados Esperados 
Contribuir para: 

- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 

- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 

- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 

- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; 

- Ter ampliado o número de usuários que conheçam as instâncias de denúncia e 

recurso em casos de violação de seus direitos; 

- Ter ampliado o número de usuários autônomos e participantes na vida familiar e 

comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres (formação 
cidadã); 

- Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens; 

uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez precoce; 

- Ter ampliada a capacidade de escolha, de decisão, de avaliação, de expressão 
de opiniões e de reivindicações dos usuários; 

- Ter ampliada sua capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos por 

meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar; 

- Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários; 

- Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de 

institucionalização. 



GRUPOS POR REGIÃO E TERRITÓRIO 

 

Região Território Grupos 

SCFV até 
6 anos 

Grupos 

SCVF de 06 
a 15 anos 

Grupos 

SCFV Idosos 

Anhanduizinho Cras Los Angeles  3  

Anhanduizinho Cras Rosa Adri  3  

Anhanduizinho Cras Aero Rancho  4 3 

Ananhduizinho  Cras Guanandy  2  

Bandeira Cras Moema 1 15  

Bandeira  Cras Moreninha  3  

Bandeira Cras Tiradentes  9  

Bandeira Cras Canguru  5 3 

Lagoa Cras São Conrado  5  

Prosa Cras Estrela Dalva  3  

Prosa Cras Novos Estados  4  

Prosa Cras Nossa Sra. 

Aparecida 

 4  

Segredo Cras Vida Nova  11  

        Segredo Cras Vila Nasser  4  

 TOTAL DE GRUPOS 1 75 6 

 


