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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 35/2017 
 

ASSUNTO: REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS 

– MODALIDADE  ALBERGUE NOTURNO 

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: 

 

 - a Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social que versa sobre a 

Tipificação dos Serviços Socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS e estabelece o Serviço de Abrigo Institucional para Adultos como competência da Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade; 

- que a oferta de serviços sociassistencias é de iniciativca do Poder Público e da sociedade, e tem 

como objetivo garantir proteção social às famílias e indivíduos, de forma, permanente, continuada 

e planejada; 

- que é função e prerrogativa do CMAS normatizar serviços, programas, projetos  e benefícios 

segundo a realidade local em consonância com a LOAS, Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 

1993 e PNAS/2004; 

- a avaliação das normas gerais de padronização dos Serviços de Proteção Social Básica e 

Especial, a serem realizados e executados pela rede socioassistencial não governamental do 

Município de Ponta Grossa, com vistas ao atendimento da Lei Federal n° 13.019/2014 e Decreto 

Municipal nº 12.120/2016 realizada pela Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS; 

- o Decreto Municipal Nº 13.524 de 27/09/2017 que dispõe sobre normas gerais e padronização 

dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade; 

- o parágrafo segundo, artigo 8º do Decreto Federal  Nº 7053, que coloca que a estruturação e 

reestruturação de serviços de acolhimento devem ter como referência a necessidade de cada 

município. 

 RESOLVE APROVAR em reunião plenária realizada em 28 de setembro de 2017 a criação e 

regulamentação do Serviço de Abrigo Institucional para adultos de ambos os sexos na modalidade 

de Albergue Noturno no âmbito do município de Ponta Grossa, conforme segue abaixo. O 

financiamento será integralmente municipal e a execução do serviço poderá ser realizada pela 

rede governamental ou não governamental.   

REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ MODALIDADE DE 

ALBERGUE NOTURNO 

 

DESCRIÇÃO: Acolhimento em unidade institucional para a oferta de acolhimento imediato e 

emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários no horário entre 17:00 e 

23:50 horas. O serviço é destinado a famílias e/ou indivíduos, de ambos os sexos, acima de 18 

anos e sem limite de idade, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir 

proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, respeito aos costumes, às 

tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
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orientação sexual. O atendimento prestado deve ser em grupos de até 40 pessoas e as regras de 

gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de 

assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. Deve funcionar em unidade inserida na 

comunidade em ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de 

relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a 

atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos usuários, 

oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e 

privacidade, deverá garantir acolhimento para pessoas independentes e/ou com diversos graus de 

dependência.  

         O equipamento deverá oferecer estrutura para acolher com privacidade pessoas de ambos 

os sexos ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua, desabrigo por abandono, 

migração, ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. 

Deve estar localizado no espaço urbano, respeitando o direito de permanência e usufruto da 

cidade com segurança, igualdade de condições e acesso aos serviços públicos. 

 

OBJETIVOS: 

- Desenvolver condições para o auto-cuidado. 

- Promover o acesso à rede de atendimento com vistas à inclusão do usuário nos serviços. 

- Garantir condições de repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e 

secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e pertences. Acessibilidade de acordo 

com as normas da ABNT. 

 

RECURSOS MATERIAIS: Material permanente e de consumo necessário para o desenvolvimento 

do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, colchões, roupa de 

cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, vestuário, 

brinquedos, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de Dados dos  

usuários e dos serviços socioassistenciais. 

 

RECURSOS HUMANOS: de acordo com a NOB/RH/SUAS e como cabe ao Centro POP o 

atendimento técnico deve conter minimamente: 

01 técnico de referência, conforme Nota Técnica Nº 01/2017; 

01 segurança; 

01 cuidador para cada 20 usuários. A quantidade de cuidadores por usuário deverá ser 

aumentada quando houver usuários que demandem atenção específica; 

01 cozinheira; 

02 auxiliares de limpeza.  

 

TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: acolhida/recepção; escuta; cuidados pessoais; 

orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; 

orientação sociofamiliar; protocolos; elaboração de relatórios e/ou prontuários; informação, 

comunicação e defesa de direitos; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; 

articulação com a rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras 

políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; articulação interinstitucional com os demais 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; monitoramento e avaliação do serviço; organização de 

banco de dados e informações sobre o serviço,  

 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: 
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Segurança de Acolhida: 

- Ser acolhido em condições de dignidade. 

- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas. 

- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, 

salubridade, segurança e conforto. 

- Ter acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades 

específicas. 

- Ter acesso a ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da privacidade do 

usuário e guarda de pertences pessoais. 

- Ter acesso aos serviços socioassistenciais, benefícios, programas e demais serviços públicos. 

 Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social: 

- Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 

éticos de justiça e cidadania. 

- Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades. 

- Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão. 

- Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los. 

- Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades. 

- Avaliar o serviço. 

 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: 

- Por encaminhamento de agentes institucionais de Serviço Especializado em Abordagem Social. 

- Por encaminhamentos do CREAS ou demais serviços socioassistenciais, de outras políticas 

públicas setoriais e de defesa de direitos. 

- Demanda espontânea. 

 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: das 18:00 às 08:00 horas, sete dias na semana, inclusive 

feriados. 

 

ABRANGÊNCIA: Municipal. 

 

ARTICULAÇÃO EM REDE: 

- o serviço funcionará como extensão do Centro POP, cabendo a este a articulação com os 

demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais. 

 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO, contribuir para: 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência. 

- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono. 

- Indivíduos e famílias protegidas. 

 

 

 

                                          Sala de Sessões, 28 de setembro de 2017. 

 

 

Adrianis Galdino da Silva Junior 

Vice-presidente do CMAS 

 


