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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 30/2017 
 
 

Assunto: Ratificação das Deliberações da 11 Conferência Municipal de 
Assistência Social no ano 2017. 

 
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 11 Conferência Municipal de Assistência Social realizada 

em 18 e 19 de julho de 2017. 
 

PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 
1º Ampliar a destinação orçamentária da política de assistência social no município para 10% anual 
2º Regulamentar a Lei Municipal do SUAS 
3º Reestruturar a gestão financeira do SUAS e capacitação da equipe para utilização eficiente de 100% dos 

recursos disponíveis 
4º Garantir, através da rede sócio assistencial e parceiros, capacitação para a população, informando os 

acessos de fiscalização e a importância do controle social 
5º Elaborar, implantar e publicizar protocolos de atendimento para a rede socioassistencial 
6º Promover discussões entre os Conselhos para definir serviços que são da Assistência, Saúde ou 

Educação 
7º Desburocratizar o processo municipal de aplicação dos recursos financeiros da Assistência Social 

oriundos das diferentes fontes (União e Estado) 
8º Garantir intérpretes de libras em todos os serviços públicos  
9º Criar  Centro-Dia para a pessoa idosa com equipe intersetorial, respeitando a NOB-RH/SUAS, 

intensificando a manutenção do convívio familiar respeitando o princípio de equidade e os diferentes 
graus de dependência.  

10 Implementar uma equipe contendo assistente social, psicólogo e advogado, para assessorar as ações dos 
Conselhos Tutelares do município de Ponta Grossa.  

11 Efetivar conselhos de bairros para que haja articulação com todos os conselhos municipais.  
12 Possibilitar aos usuários à visualização da destinação dos recursos com a caracterização da instituição 

beneficiada, utilizando as redes sociais com uma linguagem popular. 
13 Publicizar os dados orçamentários da Política de Assistência Social municipal por diversos meios: (site, 

redes sociais, tv, jornais, radio, equipamentos públicos, entre outros) para garantir amplo acesso a 
população.  

14 Atendimento universal, respeitando o princípio da equidade nas residências inclusivas. 
15 Disponibilizar equipe de apoio e recursos financeiros para viabilizar o reordenamento do serviço de 

acolhimento institucional.  
16 Intensificar a sensibilização dos profissionais, respeitando o principio da equidade, principalmente para 

as identidades estigmatizadas, através da capacitação permanente de todos os trabalhadores do SUAS.  
17 Criar ouvidoria e disque denúncia para atender as demandas da Assistência Social, também garantindo 

a acessibilidade para pessoas com deficiência (visual e auditivo). 
18 Implantar comissão de acolhimento institucional constituída de equipe intersetorial e sistema de justiça, 

para realização de estudo diagnóstico e estudo pós-acolhimento, visando evitar acolhimento 
desnecessário e o fortalecimento do convívio familiar e comunitário.  

19 Regulamentar o transporte gratuito para os usuários da PNAS, garantindo o acesso aos serviços 
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socioassistenciais.  
20 Estimular a participação dos usuários, traduzindo os dados contábeis em informações acessíveis de fácil 

linguagem e interpretação. 
21 Garantir a não interrupção dos serviços do banco de alimentos e da UPA, de acordo com o 

funcionamento das entidades.   
22 Implantar e implementar serviços para o público prioritário com foco na  intersetorialidade e divulgação 

destes e outros serviços ofertados pela rede socioassistencial.  
 

Propostas para o Estado 

1º Regulamentar a Lei Estadual do SUAS. 

2º Criar  Centro-Dia para a pessoa idosa com equipe intersetorial, respeitando a NOB-RH/SUAS, 
intensificando a manutenção do convívio familiar respeitando o princípio de equidade e os diferentes 
graus de dependência.  

3º Intensificar a sensibilização dos profissionais, respeitando o principio da equidade, principalmente para 
as identidades estigmatizadas, através da capacitação permanente de todos os trabalhadores do SUAS.  

4º Criar ouvidoria e disque denúncia para atender as demandas da Assistência Social, também garantindo 
a acessibilidade para pessoas com deficiência (visual e auditivo). 

4º Implantar comissão de acolhimento institucional constituída de equipe intersetorial e sistema de justiça, 
para realização de estudo diagnóstico e estudo pós-acolhimento, visando evitar acolhimento 
desnecessário e o fortalecimento do convívio familiar e comunitário. 

5º Propiciar o atendimento universal, respeitando o princípio da equidade nas residências inclusivas. 

6º Qualificar os trabalhadores do SUAS, com foco na equidade do acesso à oferta de serviços no 
atendimento a segmentos estigmatizados. 

 
Propostas para a União 

1º Regulamentar a Lei  do SUAS. 
2º Aprimorar os instrumentais para relatórios e registros (sistema unificado). 
3º Criar ouvidoria e disque denúncia para atender as demandas da Assistência Social, também garantindo 

a acessibilidade para pessoas com deficiência (visual e auditivo). 
4º Promover discussões entre os Conselhos para definir serviços que são da Assistência, Saúde ou 

Educação.  
5º Elaborar, implantar e publicizar protocolos de atendimento para a rede socioassistencial.  
6º Garantir interpretes de libras em todos os serviços públicos.  
7º Efetivar conselhos de bairros para que haja articulação com todos os conselhos municipais.  
8º Criar Centro-Dia para a pessoa idosa com equipe intersetorial, respeitando a NOB-RH/SUAS, 

intensificando a manutenção do convívio familiar respeitando o princípio de equidade e os diferentes 
graus de dependência.  

9º Intensificar a sensibilização dos profissionais, respeitando o principio da equidade, principalmente para 
as identidades estigmatizadas, através da capacitação permanente de todos os trabalhadores do SUAS.  

10 Garantir a manutenção dos programas de transferência de renda - Programa Bolsa Família e BPC, 
mantendo a provisão dos valores, os critérios de inserção e de elegibilidade. 

11 Expandir o co-financiamento da União para todos os equipamentos públicos (CRAS e CREAS) e 
garantir maior número de equipamentos e equipe técnica mínima.  

 
 

Sala de Sessões, 27 de julho de 2017 
                                                                       
 
                                                                       José Geraldo Berger 

     Presidente do CMAS 


