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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTAGROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 26/2015 
 
 

Assunto: Ratificação das Deliberações da X Conferência Municipal 
de Assistência Social no ano 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 e alterações previstas na 

Lei n° 10.075 de 17/11/09, 
 
 
RESOLVE ratificar as seguintes Deliberações  da  X Conferência Municipal de 
Assistência Social realizada em 04 e 05 de agosto de 2015. 
 
 

 
PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 

 

  1 

Implementar uma unidade de acolhimento e de garantia de direitos em conjunto 
com políticas intersetoriais, no caso a saúde, destinados a população LGBT em 
situação de vulnerabilidade e risco social em que, sem possibilidade de uma 
vida digna, não tem residência e foram excluídos das famílias e estigmatizados 
por serem travestis, transexuais, gays e lésbicas ou sem direitos básicos. 

  2 
Incluir na agenda dos serviços socioassistenciais que trabalham com grupos o 
tema “participação social”, bem como incentivar a participação propriamente 
dita nas instâncias de controle social. 

  3 Fortalecer a representatividade nos espaços participativos como o conselho 
municipal, fóruns, seminários e conselhos locais. 

  4 
Desenvolver a gestão compartilhada dos CRAS, incentivando a participação 
dos usuários na gestão dos serviços e atividades ofertadas pelo CRAS. 

  5 
Efetivar a vigilância socioassistencial no município de forma a garantir a 
efetividade de um SUAS público, universal, republicano e federativo. 

  6 
Garantir o cumprimento efetivo pelo município das condicionantes mínimas já 
previstas pela legislação no tocante a Assistência Social para o funcionamento 
adequado dos instrumentos já existentes no município. 

  7 

Ampliar a rede de serviços com a implantação de equipamentos como CRAS, 
CREAS e outros, a partir do diagnóstico, compreendendo as demandas de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social, garantindo o funcionamento 
permanente dos mesmos. 

  8 Garantir a efetivação dos serviços socioassistenciais por meio de avaliação de 



perfil profissiográfico para o cargo, bem como a oferta de capacitação e 
treinamento de toda a equipe. 

  9 Realizar capacitação continuada mensal/bimestral para a rede SUAS 
Governamental e Não Governamental e equipe técnica e de apoio.  

10 

Realizar treinamento profissional a partir do momento da admissão dos 
funcionários do SUAS, inclusive Conselheiros Tutelares e gestores, além de 
oferecer uma capacitação para os serviços a partir da supervisão técnica / 
monitoramento local. 

11 
Criar lei municipal para a implantação de cargos, carreiras e salários com vistas 
à valorização do profissional e implantação de acréscimo de insalubridade e 
periculosidade para trabalhadores do SUAS. 

12 
Implantar um instrumento de avaliação da qualidade por parte dos usuários 
referentes aos serviços prestados pela política pública da assistência social 
(médio prazo). 

13 
Criação da ouvidoria da Assistência Social, composto apenas de funcionário de 
carreira capacitados na área. (CURTO PRAZO) 

 
 

 
PRIORIDADES PARA O ESTADO E A UNIÃO 

 

  1 

Implementar uma unidade de acolhimento e de garantia de direitos em conjunto 
com políticas intersetoriais, no caso a saúde, destinados a população LGBT em 
situação de vulnerabilidade e risco social em que, sem possibilidade de uma 
vida digna, não tem residência e foram excluídos das famílias e estigmatizados 
por serem travestis, transexuais, gays e lésbicas ou sem direitos básicos. 

  2 
Incluir na agenda dos serviços socioassistenciais que trabalham com grupos o 
tema “participação social”, bem como incentivar a participação propriamente dita 
nas instâncias de controle social. 

  3 
Garantir suporte financeiro e operacional, por parte do Estado, para o 
desenvolvimento e pleno funcionamento dos serviços e programas 
socioassistenciais nos municípios. 

  4 

Realizar capacitação continuada mensal/bimestral para a rede SUAS 
Governamental e Não Governamental, equipe técnica e de apoio, além de 
oferecer a partir da avaliação do Estado (Secretaria) capacitação para os 
serviços após a avaliação. 

  5 
Implantar um instrumento de avaliação da qualidade por parte dos usuários 
referentes aos serviços prestados pela política pública da assistência social 
(médio prazo). 

 

 
Sala de sessões, 24 de setembro  de 2015 

 
 
 

Beatriz de Souza 
Presidente do CMAS 


