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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

PONTA GROSSA 

 

RESOLUÇÃO Nº 43/2013 
 

Assunto: Ratificação das Deliberações e Recomendações da IX Conferência Municipal 

de Assistência Social no ano 2013. 

 

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 Deliberações e Recomendações da IX Conferência Municipal de Assistência 

Social realizada em 01 de agosto de 2013. 

 
Eixo Temático Deliberações 

Cofinanciamento Obrigatório da 
Assistência Social 

1. Reavaliar periodicamente o valor per capita do financiamento dos 
serviços socioassistenciais. 
2. Alocar no Fundo Municipal de Assistência Social todos os recursos 
orçamentários do Município, para as ações da Política de Assistência 
Social.  

Gestão do SUAS: Vigilância 
Socioassistencial, processos de 
planejamento, monitoramento e 

avaliação 

1. Realização de diagnóstico dos serviços socioassistenciais com 
inscrição no CMAS, independente de Convênio 

Gestão do Trabalho ***** 
Gestão de serviços, programas e 
projetos 

1. Articulação, implantação e efetivação do Plano Nacional da Pessoa 
com Deficiência. 
2. Articulação e efetivação do Plano Nacional  de enfrentamento contra o 
Crack. 
3. Ampliação do horário de atendimento e de equipe de trabalho de todos 
os equipamentos visando o atendimento da população trabalhadora.  

Gestão de Benefícios do SUAS 1. Implementação dos benefícios eventuais (mortalidade e natalidade) 
Regionalização 1. Implementar a Rede de Atendimento local para que o município possa 

absorver a demanda de atendimentos. 
2. Estabelecer um protocolo de atendimento  entre municípios da região 
para garantir atendimento da população itinerante na Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade. 
3. Efetivar a articulação da rede de atendimento, através da  maior 
participação de todos os profissionais, de todos os setores, a integração 
de todos os serviços da rede,  tornando este um mediador entre todas as 
entidades e setores  da rede de atendimento, e todas as esferas de 
poderes. 
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Eixo Temático Recomendações 
Cofinanciamento Obrigatório da 

Assistência Social 
1.Cofinanciar a manutenção dos CRAS pelo Estado  
2.Cofinanciamento estadual das ações da Assistência Social  
3.Ampliar o cofinanciamento federal e efetivar o cofinanciamento estadual 
dentro da Política Nacional de Assistência Social  
4.Definir o percentual do orçamento da União, do Estado e do Município, 
através de legislação específica, para a Política de Assistência Social.  
5.Garantir o financiamento de ações na área de Assistência Social com 
efetivo combate às vulnerabilidades e riscos sociais. 

Gestão do SUAS: Vigilância 
Socioassistencial, processos de 
planejamento, monitoramento e 

avaliação 

1.Divulgar os Serviços, Projetos e Programas da Política da Assistência 
Social, através dos meios de comunicação, privilegiando linguagem clara, 
objetiva e direta nos diferentes espaços públicos.  
2.Implantar e implementar um sistema de informação da Rede SUAS, com 
levantamento de diagnóstico sócio territorial através da aquisição de 
software, equipamentos e recursos humanos necessários para a 
instalação do sistema.  
3.Garantir que o Conselho da Assistência Social execute reuniões 
ampliadas e descentralizadas efetivando a participação dos usuários da 
Política de Assistência Social e o controle social. 
4.Estabelecer a articulação entre Conselhos Municipais de Políticas 
Pública e de direitos, efetivando a interlocução nas ações para a garantia 
da qualidade dos serviços.  
5.Capacitação continuada de conselheiros municipais e trabalhadores que 
atuam na Assistência Social.  

Gestão do Trabalho 1.Cobrar junto ao CMAS e Ministério Público o cumprimento das 
deliberações realizadas nas conferências de 2005 a 2011 referentes à 
exigência de contratação de profissionais, pela via do concurso público 
tendo como referência a NOB RH e NOB SUAS 2012. 
2.Criar e efetivar o Plano de Carreira, Cargos e Salário-PCCS conforme já 
deliberado em 2011 na Conferência Municipal de Assistência Social de 
Ponta Grossa. 
3.Condições de trabalho: infraestrutura e saúde do trabalhador - de 
acordo com as normativas especificas. 
4.Inclusão da educação permanente no Plano Municipal de Assistência 
Social com execução teórico-prática nos equipamentos socioassistenciais 
- voltada a capacitação e formação dos trabalhadores do SUAS 
governamentais e não governamentais.  
5.Realização de concursos públicos, em caráter de urgência, para que se 
possibilite a efetivação dos serviços da rede de atendimento. 

Gestão de serviços, programas e 
projetos 

1.Fortalecimento e adequação dos CRAS existentes, e implantação de um 
CRAS Rural. (Equipe volante)  
2.Implantação de software para a rede de atendimento socioassistencial  

Gestão de Benefícios do SUAS 1.Garantir a estrutura adequada para a gestão e execução dos benefícios 
sociais, de acordo com as normativas legais. 
2.Previsão de recursos financeiros municipais para a gestão dos 
benefícios sociais existentes. 
3.Garantir a agilidade no processo (passo a passo) do cadastro único . 

Regionalização **** 

 

Sala de sessões, 27 de setembro de 2013. 

 

 

Luiz Cezar da Silva 

Presidente do CMAS 


