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RESOLUÇÃO Nº 01/2015 
 

 

Assunto: Declínio do Termo de Aceite do Serviço de Acolhimento 
Institucional de Adultos e Famílias. 

  
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 
10.075 de 17/11/09 e considerando: 
 
- Projeto de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias apresentado ao CMAS 
em 26 de junho de 2014 (Of/GPSE/023/2014); 
- Resolução MDS/CNAS/N° 11 de 17 de abril de 2014; 
- Termo de Aceite para os municípios do serviço de acolhimento institucional para 
adultos e famílias, em destaque para o item 3.3, cláusula terceira; 
- Resolução CMAS/Nº 25/2014 de 27 de junho de 2014; 
- Ata/CMAS/Nº 250 de 27 de junho de 2014, p 7 a 13; 
- Resolução CMAS/ Nº 43/2014; 
- a disponibilidade do termo de aceite  no sistema do MDS que não é muito extenso, 
geralmente não prorrogado; 
- situação econômica federal, com corte de recursos em todos os ministérios; 
- segundo a Gerência de Proteção Social Especial/SMAS, o município não possui 
estrutura física e recursos humanos suficientes para expandir o serviço, apenas para 
reordenar os atendimentos já existentes; 
- segundo a Gerência de Proteção Social Especial/SMAS a rede socioassistencial não 
governamental já conveniada não tem interesse em expandir o serviço já existente e 
nenhuma outra entidade demonstrou interesse em executar o serviço. 
 
 
Resolve aprovar em reunião ordinária realizada no dia 12 de fevereiro o 
cancelamento da Resolução/CMAS Nº 43/2014 e o declínio do termo de aceite do 
serviço de acolhimento institucional de adultos e famílias, conforme solicitado por meio 
do Of. 109/2014 e reiterado pelo of. Nº 03/2015. 
 

 

 

  Sala de Sessões, 12 de fevereiro de 2015 
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Presidente do CMAS 


