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1. APRESENTAÇÃO: 

1.1 Município: 

 Município de Ponta Grossa       

 Porte:  Grande                   

 Gestão do SUAS:  Plena 

 Prefeito Municipal: Marcelo Rangel Cruz de Oliveira 

 Endereço da Prefeitura:  Rua Visconde de Taunay, 850 - Ronda       

 Telefone: (42) 3200-1000 

1.2 Órgão Gestor:  

 Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG  

 Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro              

 Telefone: (42) 3026-9550  

 Nome do Gestor: Simone Kaminski Oliveira  

1.3 Fundo Municipal de Assistência Social: 

 Leis Municipais nº 5372/2003 e Nº 9302/2007 

 Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro              

 CNPJ: 14.480.903/0001-21 

 Nome do ordenador das despesas do FMAS:  Marcelo Rangel Cruz de Oliveira 

1.4 Conselho Municipal de Assistência Social: 

 Leis Municipais nº 5372/2003 e Nº 9302/2007 

 Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 59    

 Telefone:   3026-9565      

 E-mail: pgcmaspg@gmail.com 

 Nº de membros: 18 titulares e 18 suplentes   

 Secretária Executiva:   Carla Buhrer Salles Rosa  

 Presidente:  José Geraldo Berger  

 Vice-presidente: Adrianis Galdino da Silva Junior  
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2. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL: 

2.1 PERFIL DO MUNICÍPIO: 
 

O Município de Ponta Grossa, localizado no centro do Estado do Paraná, possui uma população estimada de 344.332 habitantes (IBGE -2017). Sendo o 

núcleo de uma das regiões mais populosas do Paraná - os Campos Gerais - possui o maior parque industrial do interior do estado, sendo a 4ª cidade mais 

populosa do Estado do Paraná, com 97,79% da população residente em área urbana. A densidade demográfica é de 168,40 habitantes por km² (Ipardes 2016), 

com uma população economicamente ativa de 149.288 habitantes e renda mensal per capita de R$ 862,43 (IBGE 2010). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) de Ponta Grossa é 0,763 (IBGE-2010), o que situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 

(IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o índice do município é a Longevidade, com índice de 0,837, seguida de Renda, com índice 

de 0,755, e de Educação, com índice de 0,703. Ponta Grossa ocupa a 320ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM.  

O IPDM - Índice IPARDES de Desenvolvimento Municipal de Ponta Grossa é de 0,820. Este índice mede o desempenho da gestão e ações públicas dos 

399 municípios do Estado do Paraná, considerando três dimensões: renda, emprego e agropecuária, saúde e educação, sendo que o índice de Ponta Grossa 

é considerado alto, estando em 36º lugar no Estado. 

Já o IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - é de 0,8033, estando em 39º lugar no estado e 395º no Brasil. Este índice mede o desenvol-

vimento socioeconômico dos municípios brasileiros nas áreas de emprego e renda, educação e saúde. No desdobramento deste índice, Ponta Grossa apre-

senta 0,7814 em educação; 0,8369 em saúde; e 0,7917 em emprego e renda. Os resultados acima de 0,8 são considerados altos e de 0,6 a 0,8 são conside-

rados moderados. 

No Mapa da Violência (2016), que mostra a evolução dos homicídios por armas de fogo no Brasil no período de 1980 a 2014, Ponta Grossa aparece no 

131º lugar no ranking nacional, com uma taxa de 7,1 homicídios por arma de fogo (por 100 mil habitantes). 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11,32 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.5 para cada 1.000 

habitantes, ficando em 191º lugar no Estado e 2.939º no Brasil. 

Embora com índices de desenvolvimento considerados elevados, Ponta Grossa possui altas taxas de concentração de renda e de desigualdade social, 

com 6.899 pessoas vivendo em situação de extrema pobreza, (segundo IBGE 2010). O Índice de Gini, que mede a concentração e a distribuição de renda 

(varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo da unidade, maior a desigualdade) do município é de 0,5437. 
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2.2 CADASTRO ÚNICO: 
 

Para contextualizar o cenário municipal, uma das questões que acarretam as ocorrências de maior vulnerabilidade social diz respeito ao acesso a renda. 

Portanto, destacamos os dados referentes à pobreza e extrema pobreza do município. Dentro da caracterização demográfica de extrema pobreza, ou seja, 

com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 85,00, verifica-se que 6.899 famílias encontram-se nesta situação e destas destacamos: 

• 2.163 são crianças de 0 a 9 anos; 

• 605 são jovens de 18 a 24 anos; 

• 376 são pessoas acima de 60 anos.  

Conforme gráfico abaixo, destacamos a população em extrema pobreza por faixa etária, segundo Censo Demográfico de 2010: 

Um dos principais sistemas utilizados para inserção nos programas sociais das 

famílias em situação de vulnerabilidade social é o Cadastro Único do Governo Federal. 

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das 

famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário 

mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais con-

dições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias 

para diversos programas sociais.  

 

No município, o total de inscritos no Cadastro Único, de acordo com os registros de Setembro de 2017, era de 31.608 famílias, dentre as quais: 

• 6.680 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

• 5.253 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 até R$ 170,00; 

• 11.084 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo; 

• 8.591 com renda per capita familiar acima de meio salário mínimo. 

A partir dos dados do RI Bolsa Família e Cadastro Único o PBF beneficiou 10.159 famílias no mês de Outubro de 2017, representando uma cobertura de 

80% da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 151,83 e o valor total transferido pelo Governo 

Federal em benefícios às famílias atendidas, alcançou R$ 1.542.481,00 no mês. 
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Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de julho de 2017, atingiu o percentual de 97,5%, para 

crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 11.044 alunos de um total de 11.325 alunos nesse perfil. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o 

percentual atingido foi de 74,7%, resultando em 1.551 jovens acompanhados de um total de 2.077. Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência 

de julho de 2017, atingiu 89,6 %, percentual equivale a 9.070 famílias de um total de 10.120, que compunham o público no perfil para acompanhamento na 

área de saúde do município. 

Ainda de acordo com os dados do relatório em questão, quanto aos grupos populacionais tradicionais e específicos, verificamos que são 30 Famílias 

Quilombolas cadastradas, sendo 16 beneficiárias do Programa Bolsa Família - PBF; 01 Família Indígena, nenhuma beneficiária do PBF; 10 Família Ciganas, 

sendo 5 beneficiárias do PBF; 23 Famílias de Agricultores Familiares, sendo 13 beneficiários do PBF; 11 Famílias Assentadas da Reforma Agrária, sendo 04 

beneficiárias do PBF; Nenhuma Família beneficiária do Programa Nacional de Crédito Fundiário;  25 Famílias acampadas, sendo 13 beneficiárias do PBF; 103 

Famílias com pessoa presa no sistema carcerário, dessas 66 são beneficiárias do PBF; 313 Famílias em Situação de Rua estão  cadastradas, das quais 207 

recebem o benefício; 378 Famílias de Catadores de Material Reciclável estão cadastradas, das quais 295 recebem o PBF. 

Outro dado importante a se destacar está relacionado aos beneficiários do BPC – Benefício de Prestação Continuada, no qual pessoas com deficiência e 

idosas acima de 65 anos, que possuam renda inferior a ¼ salário mínimo, recebem um salário mínimo mensal. Este benefício é gerido pela Política de 

Assistência Social, entretanto, é o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social que operacionaliza desde o processo de análise até a concessão. Atualmente o 

município tem um total de 4.772 beneficiários do BPC, dentre os quais 2.812 são pessoas com deficiência e 1.960 são pessoas com mais de 65 anos, sendo 

que o valor repassado em Setembro de 2017 foi de R$ 4.453.328,48. Vale destacar que a partir do Decreto Federal nº 8805/2016, todos os beneficiários do 

BPC devem estar incluídos no CadÚnico, sendo determinante para o acesso ao benefício, gerando uma demanda ainda maior do que a prevista no PMAS 

anterior.  

2.3 SERVIÇOS E PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 

Os serviços desenvolvidos pelo Município, na PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA são: 

 Programa de Atenção Integral às Famílias – PAIF;  

 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para idosos, mulheres, adolescentes e crianças, com ações que favoreçam a socia-

lização, e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;  
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 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas; 

 Programas de Inclusão Produtiva, de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho e Projetos de Enfrentamento à Pobreza;  

 Gestão de Programas de Transferência de Renda. 

Os serviços acima citados são desenvolvidos principalmente através dos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, que se configuram como a 

porta de entrada da Assistência Social, sendo um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os 

serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. 

O município de Ponta Grossa conta, atualmente com 10 CRAS localizados em área urbana e uma Unidade Móvel, que é responsável por atender a 

demanda das zonas rurais e, também, das regiões mais afastadas, atuando de forma itinerante, possibilitando maior comodidade aos usuários do serviço e  

que apresentam dificuldades em se locomover até às 

unidades físicas dos equipamentos.  

A fim de contextualizar a Proteção Social Básica, 

foram retirados os dados dos Relatórios Mensais de 

Atendimento -RMA/CRAS, do Relatórios de Informa-

ções Sociais do MDS e dos Sistema de Informação 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-

culos – SISC. 

Cada unidade de CRAS atende a uma área de 

abrangência específica e, todas as famílias atendi-

das são referenciadas na unidade. O gráfico 01 apre-

senta o número total de referenciamentos por uni-

dade: 
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Gráfico 1 
Número de Famílias Referenciadas aos CRAS - 2017
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As dez unidades de CRAS mais a unidade móvel, juntas, contabilizam um 

total de 37.374 famílias referenciadas e atendidas até Agosto de 2017. Conside-

rando-se que no ano de 2016, o número total era de 33.398, tivemos um au-

mento, somente até o 3º bimestre de 2017, de aproximadamente 10,64%, ou 

seja, foram referenciadas 3.976 novas famílias. As famílias que são referencia-

das aos CRAS recebem diversos tipos de atendimentos, entre eles: acolhida; 

escuta e orientações; escuta qualificada e encaminhamentos à rede socioassis-

tencial ou às outras políticas públicas; resolução de problemas relacionados ao 

recebimento de benefícios; dentre outros.  

O número de atendimentos individualizados realizados nas unidades, ou 

seja, aqueles realizados de maneira isolada com um indivíduo ou com uma única 

família, até Agosto de 2017 foi de 26.355 atendimentos, demonstrados no gráfico 

02, de acordo com cada unidade. 

Importante ressaltar que os atendimentos individualizados podem ser reali-

zados por técnicos de nível superior ou por técnicos de nível médio, de acordo 

com os diferentes fins aos quais estejam voltados, sendo que as visitas domicili-

ares realizadas pela equipe técnica (assistente social e psicólogo) também são 

contabilizadas como atendimentos individuais.  

As visitas domiciliares têm como um de seus objetivos, garantir o acesso da 

população à todos os serviços ofertados pela Política de Assistência Social.  Até 

Agosto de 2017 foram realizadas 2.880 visitas domiciliares, com as mais diversas 

finalidades (averiguação/atualização de Cadastro Único, concessão de benefí-

cios eventuais, BPC, entre outros). 
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Gráfico 2 
Número de Atendimentos Individualizados - 2017
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Gráfico 3
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 O atendimento em domicílio também é previsto como uma das atividades a serem executadas 

pelo CRAS, tendo como público alvo pessoas com deficiência e idosos, impossibilitados de se loco-

mover à Unidade. No ano de 2017, até o mês de Agosto, foram realizados 444 atendimentos em 

domicílio. Em relação ao ano anterior, 2016, apresentou um aumento de aproximadamente 29%, 

considerando os dados até Agosto de 2017.  

Ainda sobre pessoas com deficiência e idosas, no mesmo período foram encaminhados 379 

indivíduos para acesso ao Benefício de Prestação Continuada – BPC, cujo benefício é de direito 

daqueles usuários que possuem renda familiar de até ¼ do salário mínimo. Destacamos no gráfico 

4 o total de encaminhamentos. 

Outro importante serviço prestado pelo CRAS refere-se ao cadastramento e atualização cadas-

tral no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, que permite o 

acesso da população aos diversos programas e benefícios do Governo Federal, tais como: Tarifa 

Social de Energia Elétrica, Programa Bolsa Família, Programa Minha Casa, Minha Vida, Carteira do 

Idoso, Isenção de taxas em Concursos Públicos, dentre outros. 

 Através do gráfico 05, é possível visualizar a expressiva demanda em relação ao Cadastro 

Único. Foram realizadas 3.989 inclusões no cadastro e 6.475 atualizações cadastrais, totalizando 

10.464 atendimentos, considerando os dados levantados até Agosto de 2017. Vale salientar que o 

atendimento a essa demanda, foi possível, em grande parte, mediante a realização de mutirões 

promovidos pela Proteção Social Básica, que ocorreram aos sábados, mobilizando servidores de 

todas as unidades de CRAS, para atendimento à demanda reprimida.  

O Governo do Estado do Paraná também utiliza os dados do Cadastro Único como base para 

seus programas sociais, entre eles, o Programa Leite das Crianças, que tem por objetivo auxiliar o combate à desnutrição infantil, por meio da distribuição 

gratuita e diária de um litro de leite às crianças de 06 a 36 meses, pertencentes a famílias cuja renda per capta não ultrapassa meio salário mínimo regional. 

A inserção das famílias nesse programa foi bastante expressiva, sendo incluídas 1.268 famílias até Agosto de 2017. 

64%
BPC PCD

243

36%
BPC Idoso 

139

Gráfico 4
Encaminhamentos ao BPC 
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Gráfico 5 
Cadastro Único - 2017
Inclusão/Atualização
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Além dos diversos serviços já citados, o CRAS realiza 

ainda encaminhamentos a toda rede socioassistencial do 

município, incluindo serviços, projetos e programas. No grá-

fico 6, é possível visualizar os números de alguns encami-

nhamentos realizados até Agosto de 2017. 

Ainda, para garantir o acesso da população a outros di-

reitos, o CRAS realiza também, agendamentos diversos aos 

usuários, tais como agendamento para RG, CPF, CTPS, 

dentre outros. Até Agosto de 2017 foram realizados 1.439 

agendamentos através dos CRAS. 

O SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos é executado nos CRAS, de forma direta, de uma a 

duas vezes por semana e nas entidades conveniadas de 

execução indireta, onde o serviço é ofertado diariamente, em regime de Contraturno Social. Trata-se de um serviço da Proteção Social Básica, regulamentado 

pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), complementar ao trabalho social com famílias (PAIF), organizando 

grupos por faixa etária (crianças, adolescentes, idosos, entre outros) e/ou intergeracional, com o objetivo de fortalecer e garantir a segurança de acolhida e de 

convívio familiar e comunitário, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas 

ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 

Em 2013 houve o reordenamento do serviço e, em novembro de 2015, foi aprovado pelo CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social o Plano 

Municipal de Reordenamento do SCFV, Resolução nº 31/15, e tem o objetivo de qualificar e fortalecer o referido serviço. Dentro do município, o SCFV é 

ofertado nas 10 Unidades de CRAS e em 15 entidades devidamente inscritas no CMAS. O gráfico a seguir demonstra os atendimentos realizados no SCFV, 

no município, durante o ano de 2017, considerando-se os atendimentos realizados pelos CRAS e pelas entidades conveniadas, destacando o público prioritário 

atendido. 

148 203 308
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540 423

876

298

685

1.291

Gráfico 6
Encaminhamentos para a rede - 2017
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A partir do gráfico, constatamos o número total de atendimentos que foi de 3.854 usuários, sendo 839 usuários identificados como público prioritário. Esses 

números são superiores aos atendimentos realizados no ano de 2016, superando a meta pactuada com o MDS (1500, sendo 750 para o público prioritário). O 

atendimento é maior para crianças e adolescentes, devido ao número maior de instituições da rede que ofertam o SCFV para essa faixa etária. Além da 

execução direta das equipes dos CRAS, 13 instituições executam o SCFV para as faixas etárias de 6 a 15 anos e de 15 a 17 anos. Sendo assim, o fluxo de 

encaminhamento para o SCFV deve acontecer a partir do CRAS, passando pela avaliação do técnico de referência do serviço e encaminha à rede, para 

atendimento semanal executado no CRAS, ou diário executado nas Unidades do SCFV. 

A Unidade Móvel, implantada em 10/03/2015, consiste em uma equipe adicional, que leva os serviços da Proteção Social Básica aos usuários da assistência 

social e tem a responsabilidade de realizar a busca ativa das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que vivem em locais de difícil 

acesso, distantes de unidades físicas de CRAS, ou dispersas nos territórios de abrangência. Atende as comunidades de Colônia Sutil, Santa Cruz, Cambijú, 

Jardim Vila Velha, Santa Maria, Pinheirinhos, Guaragi, Colônia Trindade, Itaiacoca, Uvaia, Conchas, Roxo Roiz. Atualmente a Unidade Móvel tem um total de 

1.384 famílias referenciadas. 
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O Município de Ponta Grossa, no ano de 2011, foi contemplado pelo Governo Federal com recursos para a construção da Praça do PAC II – PEC 3.000. 

O CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados dispõe de uma estrutura física de 3.000 m², contendo os seguintes equipamentos: CRAS; Sala Multiuso; 

Biblioteca; Tele Centro; Cineteatro/Auditório com capacidade para 60 pessoas; Quadra Poliesportiva Coberta; Pista de Skate; Equipamentos de Ginástica; 

Playground e Pista de Caminhada.  As ações da Praça pressupõem integração entre diversos setores das políticas públicas: cultura, assistência social, espor-

tes, justiça e trabalho. A essência da Praça é a intersetorialidade e seu objetivo central é o combate à pobreza e às desigualdades. Inaugurada em 10/04/15, 

as ações planejadas que são desenvolvidas no CEU, estão sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com as Fundações Munici-

pais de Cultura e de Esportes. A gestão do CEU é realizada de modo compartilhado, cabendo ao Gestor promover a participação da coletividade, tendo no 

Conselho Gestor a instância consultiva e deliberativa de caráter permanente. 

Implantado no município em 2013, o Programa ACESSUAS - Trabalho tem por objetivo ações de mobilização para favorecer a inserção dos usuários da 

Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da articulação com políticas públicas de trabalho, emprego e renda, através da promoção de cursos e ações 

de qualificação profissional, da mobilização, do acompanhamento e encaminhamento de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho formal. No ano 

de 2017 foram efetivados o curso de Auxiliar de Marcenaria e de Informática. 

Já o Programa Adolescente Aprendiz é voltado ao público adolescente em situação de vulnerabilidade social, a serem encaminhados às empresas para 

atuação como “jovem aprendiz”. O Programa tem como primazia o atendimento ao público prioritário da Assistência Social, destacando-se as famílias benefi-

ciárias do Programa Bolsa Família. Em média, são atendidos em torno de 160 adolescentes mensalmente. Além do encaminhamento para o mercado de 

trabalho como jovem aprendiz para as empresas parceiras, contam com capacitação realizada pela equipe do Programa, refeições e crédito transporte.  

O Programa Família Paranaense do Governo do Estado do Paraná, tem como atribuição articular as várias políticas públicas, visando o desenvolvimento, 

o protagonismo e a promoção social das famílias que vivem em maior situação de vulnerabilidade e risco social, no Paraná. O objetivo é estabelecer uma rede 

integrada de proteção através da oferta de um conjunto de ações intersetoriais planejadas, de acordo com as demandas apresentadas pelas famílias e das 

especificidades do território onde residem. O Programa foi implantado no município em 2013, no CRAS Nova Rússia, sendo pactuadas 40 metas, ou seja, 

incluídas 40 famílias em acompanhamento. Em 2014, as metas aumentaram para 80 famílias acompanhadas. Em 2015, foram 86 famílias acompanhadas. 

Atualmente o município acompanha 80 famílias. Como se trata de um Programa Estadual, o repasse de recurso para o município, ocorreu em 2016. Em 2017 

o recurso foi reprogramado, e atualmente está em fase de execução, o qual foi previsto a aquisição de veículo, material de consumo e contratação de pessoa 

jurídica para capacitação dos técnicos dos CRAS em curso de justiça restaurativa e círculos de construção da paz. 
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2.4 SERVIÇOS E PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: 
 

Os serviços desenvolvidos pelo Município, na PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL são: 

 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI);  

 Serviço Especializado em Abordagem Social;  

 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade;  

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;  

 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 

 Serviço de Acolhimento Institucional nas modalidades de abrigo institucional, Casa de Passagem, República; 

 Serviço de Acolhimento em Guarda Solidária e Família Acolhedora. 

 

Para a execução dos serviços acima citados Ponta Grossa conta com as seguintes unidades: 

 02 CREAS - Centro de Referência Especializados de Assistência Social, que são unidades públicas de atendimento especializado, onde devem ser 

ofertados serviços de proteção a indivíduos e famílias vítimas de maus-tratos, violência, abuso e exploração sexual e outras formas de violação de 

direitos; 

 01 Centro POP – Centro de Atendimento Especializado para População em Situação de Rua; 

 02 abrigos públicos, sendo 01 unidade para atendimento a crianças e adolescentes e 01 unidade para mulheres vítimas de violência. 

 

De acordo com o RMA - Relatório Mensal de Atendimento, a rede governamental de média complexidade realizou os seguinte atendimentos em 2017: 

 

CREAS - Período: 01/2017 a 09/2017 – 02 unidades de CREAS 

 Famílias em acompanhamento pelo PAEFI: 3.246 

 Famílias inseridas no período de referência: 237 
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 Crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar: 83 

 Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual: 63 

 Crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual: 06 

 Crianças e adolescentes vítimas de negligência ou abandono: 22 

 Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar: 60 

 Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono: 101 

 Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar:09 

 Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono: 21 

 Total de atendimentos individualizados: 1.980 

 Visitas domiciliares: 497 

 Adolescentes em atendimento de medidas socioeducativas: 1.379 (1.302 em LA e 110 em PSC) 

 

Centro POP - Período: 01/2017 a 08/2017 – 01 unidade de Centro POP 

 Quantidade de pessoas em situação de rua atendidas no período: 972 

 Usuários de crack e outras drogas ilícitas: 867 

 Migrantes: 94 

 Pessoas com doença ou transtorno mental: 11 

 Pessoas inseridas no CadÚnico :36 

 Atualização do CadÚnico: 40 

 Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social: 557 (470 homens e 87 mulheres) 

 

Em 2017, o município contou também com a rede não governamental conveniada composta por 21 instituições para a execução dos serviços, sendo: 

 863 metas de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para PCD; 

 300 metas de Serviço Especializado em Abordagem Social; 
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 195 metas de Acolhimento Institucional para pessoas idosas; 

 48 metas de Acolhimento Institucional para PCD; 

 110 metas de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes; 

 88 metas de Acolhimento Institucional para adultos e famílias. 

 

2.5 GESTÃO: 
 

Com referência ao SUAS - Sistema Único de Assistência Social, Ponta Grossa é um município de grande porte, estando em gestão plena desde 2005.  

Possui rede governamental formada por CRAS, CREAS, Centro Pop e abrigos que ofertam serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta 

complexidade. Conta ainda com ampla rede socioassistencial privada, composta por 38 entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Através do Fundação Municipal Proamor e do Fundo Municipal de Assistência Social foram repassados R$ 1.282.657,43 ao mês para a rede não governamental 

mediante convênios   para a execução dos serviços socioassistenciais em 2017. 

Atendendo às necessidades apresentadas pelo município, as normativas do SUAS e o Pacto de Aprimoramento da Gestão, o Município de Ponta Grossa 

reestruturou o Órgão Gestor da Assistência Social a partir de 2018, implantando a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG. A Fundação é 

a sucessora da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Fundação Municipal Proamor e tem como finalidade a execução das políticas municipais de 

Assistência Social e a gestão do SUAS – Sistema Único de Assistência Social no Município de Ponta Grossa, de acordo com as normativas estabelecidas 

pelas Leis Federais nº 8.742/ 1993 e nº 12.435/2011 que dispõem sobre a organização da Assistência Social, bem como a legislação municipal pertinente. 

A nível de execução, a FASPG é composta de Supervisão Técnica, Supervisão Financeira e Orçamentária, DPSB - Departamento de Proteção Social 

Básica, DPSE - Departamento de Proteção Social Especial, DGS- Departamento de Gestão do SUAS, DGD - Departamento de Garantia de Direitos, DAS - 

Departamento de Segurança Alimentar e FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social. 

As ações de vigilância socioassistencial são executadas no município através da alimentação contínua dos sistemas de informática e aplicativos da Rede 

SUAS (Suasweb, Cadsuas, Censo SUAS, CNEAS, RMA). A gestão executa ainda o Monitoramento da Rede Socioassistencial, realizado em atendimento às 

normativas do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, através da Divisão de Monitoramento, de forma sistematizada e organizada, visando o acompa-

nhamento e o assessoramento das ações socioassistenciais desenvolvidas no município, considerando as determinações da Política Nacional de Assistência 
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Social – PNAS/2004 e da Norma Operacional Básica 2012 – NOB-SUAS/2012. São realizadas visitas institucionais, acompanhamento da frequência de usuá-

rios, coleta de informações, análise de relatórios e demais ações de acompanhamento da rede socioassistencial.  O monitoramento é uma função inerente à 

gestão, que visa fundamentar a tomada de decisões sobre a condução da Política Pública de Assistência Social, através da observação, coleta e a análise 

sistemática de dados e indicadores sobre o desenvolvimento dos serviços, programas e projetos. Consiste então, em uma importante ferramenta que amplia 

o conhecimento dos gestores sobre os processos executados, permitindo o gerenciamento dos recursos disponíveis, a correção de desvios e a solução dos 

problemas que surgem ao longo do processo de execução dos serviços, buscando a melhoria na qualidade das ações desenvolvidas.  

2.6 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO: 
 

A partir de dados do relatório de monitoramento da rede socioassistencial do SUAS, foram identificadas pelas equipes técnicas, as seguintes situações de 

vulnerabilidade e risco, nos territórios de abrangência da rede socioassistencial: 

2.6.1 Vulnerabilidades: 

 Ausência ou insuficiência de Renda; 

 Acesso precário a serviços públicos de qualidade (saúde; educação; habitação; dentre outras); 

 Moradias em áreas de risco e sem saneamento básico; 

 Desemprego; baixa ou nenhuma escolaridade; qualificação profissional insuficiente; 

 Insegurança alimentar e nutricional; 

 Uso de substâncias psicoativas; 

 Aumento da Criminalidade; 

 Preconceito, desigualdades e discriminação de grupos vulneráveis; 

 Grande demanda de encaminhamentos para emissão de documentação civil; 

 Ausência de espaços de lazer; 

 Acessibilidade aos locais públicos deficitária; 

 Gravidez na adolescência; 
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 Prostituição. 

2.6.2 Riscos: 

 Violências: doméstica, psicológica, sexual e física.  

 Uso de álcool e drogas;  

 Abandono;  

 Abuso sexual;  

 Negligências;  

 Ausência de vínculos familiares e comunitários;  

 Situação de rua;  

 Transtornos de saúde. 

 

Segundo o relatório já citado, foi identificada pelas equipes técnicas a seguinte demanda de serviços públicos, não existentes ou insuficientes na rede 

socioassistencial: 

 Profissionalização: vagas insuficientes em cursos de capacitação, programas de aprendizagem e inserção no mercado de trabalho para adolescentes, 

jovens e adultos, principalmente para o público prioritário da Assistência Social; cursos voltados ao interesse do usuário; crédito transporte; 

 Visitas Domiciliares: número de visitas insuficientes para acompanhamento das famílias incluídas no PAIF – Programa de Atenção Integral à Família; 

beneficiárias do BPC, PBF, entre outros; 

 Educação: vagas insuficientes em CMEIS; alfabetização de adultos; ensino fundamental vespertino nos bairros; 

 Saúde: atendimento psicológico e psiquiátrico para todas as idades; implantação de mais Unidades Básicas de Saúde com especialidades médicas diversas 

e mais clínicas de recuperação para usuários de álcool e outras drogas, acesso a consultas, especialistas e exames; 

 Habitação: oferta de moradias populares não acompanha a demanda; 

 Vale transporte para usuários dos serviços; 

 Acolhimento para pessoas com deficiência; 

 Vagas de acolhimento para idosos; 
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 Atendimento de média complexidade para pessoas com deficiência e idosos (centro dia); 

 Transporte para pessoas com deficiência. 

2.7 DESAFIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O QUADRIÊNIO  

 
Diante do volume de benefícios existentes em âmbito local, demanda-se uma estrutura de gestão compatível para a integração destes com os serviços 

que compõem a política de assistência social no município. A infraestrutura insuficiente e, muitas vezes, inadequada, é entrave significativo à gestão de serviços 

e benefícios, o que pode prejudicar o acesso das famílias aos direitos de proteção social afiançados nesta política. Uma das principais necessidades identifi-

cadas é a implementação de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem as condições necessárias ao processo de gestão, bem como, possibi-

litem o cumprimento dos Planos formados com o Governo Federal e o Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS. 

A avaliação do Município pelo Índice de Desenvolvimento de CRAS e CREAS (ID CRAS e ID CREAS), realizado pelo MDS, que contempla quatro 

variáveis, dentre as quais o quadro de recursos humanos e a estrutura, aponta tais deficiências na rede de Ponta Grossa, visto que ainda temos unidades em 

imóvel alugado, estruturas físicas precárias e não condizentes com as necessidades do atendimento prestado. Isso, além de impactar no Cofinanciamento 

específico dos serviços, também reflete em incentivos de gestão destinados ao município, quando do cumprimento das normativas afetas aos serviços. 

Outros aspectos da política municipal que merecem atenção e investimento, para que se possam alcançar patamares mais elevados de atendimento às 

demandas das famílias e seus membros e, assim, melhores níveis de garantia de direitos, está na grande dificuldade dos usuários em acessar os serviços. No 

caso dos CRAS, vale ressaltar como fatores determinantes as estruturas inadequadas e as grandes distâncias dos territórios. Isso se verifica nas várias regiões, 

porém, destacamos o território de abrangência do CRAS Jardim Paraíso, onde foram inaugurados vários Núcleos Habitacionais, como o Costa Rica I, II e III. 

O diagnóstico territorial identificou a necessidade de implantação de um CRAS para a região próxima aos Núcleos citados, já que são mais de 2.000 famílias 

descoladas para um novo imóvel.  

A dificuldade em realizar a busca ativa e a vigilância social, devido ao grande número de bairros que compõem os territórios de abrangência dos CRAS 

e consequente sobrecarga das equipes técnicas, nos mostra a necessidade de garantir equipes efetivas e em número suficiente para atingir a demanda de 

atendimento da proteção social básica, qualificando o atendimento prestado, para potencializar a inclusão social, o fortalecimento de vínculos familiares e 
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comunitários, o acesso a renda e a garantia de direitos socioassistenciais. Medidas essas, que viriam a favorecer a superação das situações de vulnerabilidades 

das famílias atendidas, bem como a superação da extrema pobreza. 

O Relatório Anual de Monitoramento 2017 apontou como principais dificuldades a serem superadas na rede governamental: falta de Recursos Huma-

nos; falta de manutenção predial ou conservação de estrutura física; insuficiência de computadores; falta de espaço físico para as atividades; falta de veículo. 

Já na rede privada, as principais dificuldades e desafios apontados foram: necessidade de reforma e manutenção de espaços físicos; falta de espaço físico 

disponível e adequado para as atividades;  falta de equipamento e mobiliário; desconhecimento e falta de capacitação profissional para equipe e direção; 

falta de veículo e de acompanhamento do órgão gestor. 

3. OBJETIVOS: 

3.1 OBJETIVO GERAL: 
 
Executar a Política Pública de Assistência Social em âmbito municipal, garantindo os mínimos sociais a todos que precisarem, através de um conjunto integrado 
de iniciativas públicas e da sociedade, garantindo o atendimento às necessidades sociais locais. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
3.2.1 Proteção Social Básica: 

 Tornar a proteção social básica mais efetiva para as famílias em situação de vulnerabilidade social, respeitando suas necessidades e o princípio da matri-

cialidade sociofamiliar, por meio da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais de qualidade, garantindo os mínimos sociais. 

 Garantir equipe efetiva e em número suficiente para atingir a demanda de atendimento da proteção social básica; 

 Superar as dificuldades das estruturas físicas dos CRAS; 

 Estabelecer normas e padrões técnicos para os serviços da rede socioassistencial direta e conveniada, afetos à Proteção Social Básica; 

 Assessorar as supervisões de Assistência Social na implantação e implementação de programas, serviços, projetos e benefícios da PSB a serem execu-

tados em seus territórios de abrangência; no acompanhamento de famílias beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda em situação de des-

cumprimento de condicionalidades; no acompanhamento dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC, em especial os beneficiários do 

Programa BPC na Escola; no desenvolvimento do Programa ACESSUAS - Trabalho; 

 Atuar de forma integrada e articulada com os demais Departamentos da FASPG, principalmente com a Proteção Social Especial; 
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 Coordenar a rede socioassistencial estatal composta por 10 CRAS, 01 Unidade Móvel, Programa Adolescente Aprendiz, PSB no domicílio para pessoas 

idosas executado por entidade parceira, SCFV – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos executados pela rede socioassistencial privada. 

 Reordenar os CECON´s da Pessoa Idosa, que, a partir de 2018, serão vinculados à Proteção Social Básica do município; 

 Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; 

 Garantir a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos; 

 Contribuir para a restauração, a preservação a manutenção da integridade e das condições de autonomia dos usuários. 

 

3.2.2 Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

 Fortalecer os CREAS para acompanhamento do PAEFI, evitando situações de acolhimento institucional de crianças, adolescentes, adultos, mulheres 

vítimas de violência e idosos. 

 Oferecer espaços de recepção, escuta qualificada, atividade em grupos, com profissionais qualificados e necessários para o bom funcionamento dos 

serviços ofertados; 

 Oferecer serviços de apoio, orientação e acompanhamento às famílias com seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos; 

 Articular campanhas de orientação, informação, realização de debates, seminários, encontros, entre outros, objetivando a redução de violações de direitos 

ou situações de risco familiar ou comunitário; 

 Oportunizar o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais dos usuários dos serviços de média complexidade, através de diferentes meto-

dologias apropriadas; 

 Promover situações que garantam o acesso aos direitos fundamentais do cidadão brasileiro; 

 Colaborar para o fortalecimento da função protetiva das famílias, diante a situações que vulnerabilizam ou fragilizam o grupo familiar, provocando risco 

pessoal ou social; 

 Respeitar valores, identidade, potencialidades e crença, e demais fatores que individualizam cada núcleo familiar, inserido nos serviços ofertados; 

 Articular e mobilizar a rede de atendimento do Sistema de Garantia de Direitos, às necessidades das famílias e seus indivíduos; 

 Articular para a inclusão das famílias e seus membros nos serviços socioassistenciais e nos programas de transferência de renda; 

 Realizar de forma articulada o serviço de busca ativa, identificando famílias e indivíduos com direitos violados; 

 Identificar as diferentes formas de violações de direitos, que vulnerabilizam os indivíduos e suas famílias; 

 Promover ações para a reinserção familiar e comunitária; 

 Acompanhar adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

 Construir o Plano Individual de Acompanhamento – PIA – durante cumprimento de medidas socioeducativas, visando à reconstrução de projetos de vida; 

 Fortalecer a parceria entre o serviço de acompanhamento aos autores de ato infracional e a justiça da infância e juventude; 

 Promover a reinserção e/ou acompanhamento do adolescente na rede de ensino pública e privada; 

 Contribuir para a compreensão quanto à responsabilidade parental de idosos ou de pessoas com deficiência, independentemente dos níveis de agrava-

mento; 
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 Promover momentos de escuta qualificada dos membros das famílias, cuidadores das pessoas idosas ou com deficiência, apoiando-o nas tarefas diárias; 

 Encaminhar para os serviços de proteção básica, para a regularização ou inserção dos programas de transferência de renda; 

 Implantar o serviço de Centro-Dia para atendimento das pessoas com deficiência e idosas e suas famílias, superando situações de violações de direitos 

viabilizando a autonomia dos seus cuidadores; 

 Fortalecer os vínculos familiares e comunitários, prevenindo o abrigamento das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, das pessoas em situação 

de rua, das crianças e dos adolescentes, entre outros; 

 Facilitar a restauração e a preservação da autonomia, da integridade da população em situação de rua; 

 Garantir o acesso aos direitos socioassistenciais de todos os indivíduos; 

 Oferecer momentos de reflexão que oportunizem a redução dos agravos resultantes da violação de direitos; 

 Acolher as demandas espontâneas, fazendo escuta qualificada e acompanhamento de cada caso. 

 

3.2.3 Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

 Garantir o acolhimento institucional àqueles que dele fizerem necessário, respeitando a brevidade da medida; 

 Oferecer serviços de acolhimento nas modalidades de abrigo institucional: casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva, república, e em situações 

de calamidade pública e emergenciais; 

 Oferecer serviço de acolhimento não institucional nas modalidades de Família Acolhedora e Guarda Subsidiada; 

 Garantir o acolhimento àqueles que se encontram com seus direitos   e vínculos familiares fragilizados ou rompidos; 

 Garantir a proteção integral a todos que dela necessitarem, em instituições de acolhimento; 

 Garantir a preservação da identidade, integridade e história de vida; 

 Garantir as condições necessárias e favoráveis para a concretização de um processo de desenvolvimento peculiar de cada caso; 

 Preservar e/ou fortalecer os vínculos familiares e comunitários, atendendo a determinações judiciais; 

 Garantir, nos serviços de acolhimento, a privacidade, o respeito aos costumes, às tradições, à diversidade dos ciclos de vida, dos arranjos familiares, 

da raça, da etnia, da religião, do gênero e orientação sexual; 

 Oferecer atendimento em pequenos grupos, personalizado, mantendo os vínculos familiares e comunitários; 

 Oferecer edificações em condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade; 

 Respeitar os instrumentos legais, os princípios, diretrizes e orientações, no acolhimento de crianças, adolescentes, adultos, famílias, mulheres vitima-

das, pessoas com deficiências, idosos; 

 Oportunizar condições de independência, autocuidado, segurança física e emocional, autonomia pessoal e social, capacidades adaptativas, acesso à 

renda, para a autossustentação;  

 Promover assiduamente a capacitação dos cuidadores/educadores para o trabalho que exercem; 
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 Articular com a rede das demais políticas públicas, oportunizando a independência dos acolhidos (qualificação profissional, geração de renda, entre 

outros); 

 Fortalecer novos projetos de vida que venham a romper os ciclos de violências; 

 Identificar situações de violências e suas causas, sugerindo ações, nas diversas políticas públicas, de enfrentamento a essas violações; 

 Realizar escuta qualificada por profissionais técnicos; 

 Promover a convivência entre os acolhidos de diversos graus de dependência;  

 Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades diárias, dos acolhidos; 

 Construir um plano de trabalho, de apoio à família na sua função protetiva; 

 Promover, sempre que possível, o retorno dos acolhidos à família de origem; 

 Garantir o acesso a provisões de necessidades básicas, sempre que delas precisarem. 

 

3.2.4 Gestão: 

 Implantar o serviço de Ouvidoria, com canais de denúncia, otimizando o trabalho de busca ativa; 

 Realizar o monitoramento da rede socioassistencial pública e privada de Ponta Grossa; 

 Aprimorar a vigilância socioassistencial no Município de Ponta Grossa; 

 Elaborar e executar o Plano Municipal de Capacitação e Educação Permanente no âmbito do SUAS em Ponta Grossa; 

 Implantar a Mesa de Negociação do Sistema Único de Assistência Social no munícipio; 

 Elaborar normas, notas técnicas, fluxos de atendimento, portarias e demais instrumentos de regulação do SUAS em âmbito municipal, favorecendo a oferta 

de serviços de qualidade, padronizado e articulado em rede. 

 

4. DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATÉGICAS: 

 

DIRETRIZES E PRIORIDADES REFERÊNCIA AÇÕES ESTRATÉGICAS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Acompanhar pelo PAEFI 60% das famílias com crianças ou ado-

lescentes nos serviços de acolhimento. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 

Criação de fluxos entre abrigos, CREAS, Conselhos Tutelares e Vara da 

Infância e demais entidades de acolhimento. 
Início dos fluxos em 2018. 

Ampliar a destinação orçamentária da política de assistência so-

cial no município para 10% anual. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Elaborar proposta de Lei que regulamente a destinação orçamentária da 

Assistência Social. 
2018 a 2019 
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Aprimoramento da gestão e da oferta do CADÚNICO e do Pro-

grama Bolsa Família 

Diagnóstico do municí-

pio 

a) Cumprimento de 100% da meta prevista de acompanhamento dos 

BPC’s idosos e PCD’s 

b) Manter o índice de atualização/revisão cadastral em 100% 

Acompanhar 100% das em descumprimento de condicionalidades 

c) Capacitar a rede de serviços socioassistenciais para utilização dos 

Sistemas de Gestão do Programa Bolsa família - SICON 

2018 a 2021 

 

 

Aprimoramento da gestão e da oferta do PAIF 
Diagnóstico do municí-

pio 

Incluir as famílias do PBF com perfil de acompanhamento, nas ações de 

atendimento do PAIF, prevendo plano de intervenção e de avaliação 

para o desligamento das famílias que atingirem os objetivos propostos. 

2018 a 2021 

Aprimoramento do BPC na Escola 
Diagnóstico do municí-

pio 

a) Aplicação do questionário de levantamento de barreiras de acesso e 

permanência na escola em 50% do universo total de pessoas beneficiá-

rias do BPC de 0 a 18 anos constantes no sistema BPC na escola e 

acompanhamento de 10% deste total 

b) Identificar, entre os beneficiários do BPC até 18 anos, aqueles que 

estão na escola e fora da escola; 

c) Identificar as principais barreiras para o acesso e a permanência na 

escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; 

d) Desenvolver estudos e estratégias conjuntas para superação dessas 

barreiras; 

e) Desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as políticas de 

educação, de assistência social, de saúde e direitos humanos com vis-

tas a superação destas barreiras. 

2018 a 2021 

Aprimoramento do Programa ACESSUAS 
Diagnóstico do municí-

pio 

a) Divulgação do Programa; 

b) Firmar parceria entre a Proteção Social Básica e o Selo Social de 

Ponta Grossa, para a concessão do Selo Social a empresas que cumpri-

rem o art. 429, caput e § 1º da CLT, referente à cota de aprendizes, no 

qual está previsto que as Empresas de médio e grande porte devem 

contratar entre 5% no mínimo, e 15% no máximo, de adolescentes, por 

estabelecimento. O número deve ser calculado sobre o total de empre-

gados cujas funções demandem formação profissional.  

2018 a 2021 

 

Atendimento universal, respeitando o princípio da equidade nas 

residências inclusivas. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Implantação do MROSC, com atendimento conforme previsto no De-

creto Municipal 13.526/2017. 
2018 

Atingir 10% de   taxa de acompanhamento pelo PAIF das famí-

lias beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 

a) Implementação das equipes técnicas dos CRAS; 

b) Aumento da divulgação do PAIF; 

c) Busca ativa das famílias com incentivos à participação das mesmas. 

2018 – implementação das equipes; 

2018 a 2021 – aumento da divulgação do 

PAIF e busca ativa das famílias; 

2021 – 10% das famílias atingidas 

Atingir 10% de taxa de acompanhamento do PAIF das famílias 

com membros beneficiários do BPC. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 

Implementação das equipes técnicas dos CRAS, aumento da divulgação 

do PAIF, busca ativa das famílias com incentivos à participação das 

mesmas. 

2018 – implementação das equipes; 

2018 a 2021– aumento da divulgação do 

PAIF e busca ativa das famílias; 

2021 – 10% das famílias atingidas 
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Atingir 50% de taxa de acompanhamento das famílias em fase 

de suspensão do Programa Bolsa Família em decorrência do 

descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam da 

assistência social com respectivo sistema de informação. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 
a) Implementação das equipes técnicas dos CRAS; 

b) Busca ativa das famílias com incentivos à participação das mesmas. 

2018 – implementação das equipes; 

2018 a 2021– busca ativa das famílias; 

2021 – 50% das famílias atingidas 

Atingir 60% de Cadastramento no CadÚnico das famílias com 

presença de beneficiários do BPC. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 

a) Implementação das equipes dos CRAS com capacitação específica 

para o CadÚnico; 

b) Garantia de internet nos CRAS para a realização dos cadastros; 

c) Busca ativa das famílias beneficiárias do BPC 

d) Manter os mutirões para cadastramento, recadastramento; averigua-

ção e orientações do CadÚnico. 

2018 – implementação das equipes; 

2018 a 2021 – busca ativa das famílias; 

garantia de internet; 

2021 – 100% das famílias atingidas 

Atingir no mínimo 70% de cadastro no Município das ações es-

tratégicas do PETI. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 

a. Capacitação com agentes de saúde para identificação desse público 

e após inserção de dados. 

b. Reordenamento da equipe de abordagem para mapeamento e levan-

tamento das situações de trabalho infantil. 

Finalização até o final do primeiro semes-

tre de 2018. 

Atingir taxa de 10%  de acompanhamento do PAIF das famílias 

cadastradas no CadÚnico.. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 

Implementação das equipes técnicas dos CRAS, aumento da divulgação 

do PAIF, busca ativa das famílias com incentivos à participação das 

mesmas. 

2018 – implementação das equipes; 

2018 a 2021 – aumento da divulgação do 

PAIF e busca ativa das famílias; 

2021 – 10% das famílias atingidas 

Capacitação específica das equipes para atuação no SUAS. 
Diagnóstico do municí-

pio 

a) Elaborar o Plano Municipal de Capacitação Permanente do SUAS. 

b) Promover capacitação e qualificação profissional, de modo a ofertar 

serviços de caráter público com qualidade; 

2018 a 2021 

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 dife-

rentes graus de dependência. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

a) Edital de Chamamento Público para OSC que executem os serviços; 

b) Implantação de unidade pública de Centro dia. 

a) 2018 

b) 2019 a 2021 

Criar ouvidoria e disque denúncia para atender as demandas da 

Assistência Social, também garantindo a acessibilidade para 

pessoas com deficiência (visual e auditivo). 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Reestruturação do órgão gestor com criação de Departamento Respon-

sável pela Ouvidoria e Disque Denúncia. 
 2018 

Desburocratizar o processo municipal de aplicação dos recursos 

financeiros da Assistência Social oriundos das diferentes fontes 

(União e Estado). 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

 

Reestruturação do órgão gestor com criação de Departamento de Com-

pras e Procuradoria próprios para a Assistência Social, com equipes ex-

clusivas e capacitadas. 

2018 
Reestruturar a gestão financeira do SUAS e capacitação da 

equipe para utilização eficiente de 100% dos recursos disponí-

veis. 

Disponibilizar equipe de apoio e recursos financeiros para viabi-

lizar o reordenamento do serviço de acolhimento institucional. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 
a) Capacitações periódicas para discussão dos aspectos do reordena-

mento para aprimoramento do trabalho   com as entidades. 

b) Acompanhamento das entidades de acolhimento por um técnico do 

órgão gestor. 

c) Termos de colaboração para financiamento das ações. 

d) Implantação de comissão especial. 

a) Iniciado em agosto de 2017 de cunho 

permanente. 

b) Início de 2018. 

c) 2018. 

d)2018 

Reordenar 100% dos serviços de acolhimento para crianças e 

adolescentes em conformidade com as pactuações da CIT e re-

soluções do CNAS. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 

Implantar comissão de acolhimento institucional constituída de 

equipe intersetorial e sistema de justiça, para realização de es-

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 
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tudo diagnóstico e estudo pós - acolhimento, visando evitar aco-

lhimento desnecessário e o fortalecimento do convívio familiar e 

comunitário. 

Elaborar, implantar e publicizar protocolos de atendimento para 

a rede socioassistencial. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Criar dispositivo legal municipal para efetivação dos protocolos elabora-

dos; 

Promover reuniões técnicas com as equipes e/ou rede socioassistencial, 

para discussão e pactuação dos fluxos. 

2018 a 2021 

Estimular a participação dos usuários, traduzindo os dados con-

tábeis em informações acessíveis de fácil linguagem e interpre-

tação. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Ampliar o processo participativo dos usuários, reforçando a articulação 

com movimentos sociais e populares, levando informações e dados aos 

serviços, programas e projetos socioassistenciais. 

Realizar reuniões ampliadas do CMAS nas comunidades e unidades de 

atendimento. 

2018 a 2021 

Garantir intérpretes de libras em todos os serviços públicos. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Ofertar cursos de capacitação em Língua Brasileira de Sinais para os 

funcionários das unidades públicas. 
2018 a 2021 

Garantir, através da rede sócio assistencial e parceiros, capaci-

tação para a população, informando os acessos de fiscalização 

e a importância do controle social 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Fortalecer nos serviços socioeducativos o preceito da importância da 

participação nos espaços de controle social. 
2018 a 2021 

Implantar e implementar serviços para o público prioritário com 

foco na intersetorialidade e divulgação destes e outros serviços 

ofertados pela rede socioassistencial. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

a) Fortalecer e implementar os serviços programas e projetos socioas-

sistenciais ofertados bem como promover o trabalho social em articula-

ção com a rede socioassistencial e intersetorial; 

b) Acompanhar e avaliar de forma sistemática os serviços socioassisten-

ciais, no âmbito da proteção social básica e especial, referenciados aos 

CRAS, Unidade Móvel, CREAS e Centro POP. 

2018 a 2021 

Implementação da equipe técnica e de apoio efetivas, por meio 

de concursos públicos. 

Diagnóstico do municí-

pio 

a) Abertura de Concurso público. 

b) Contratação de pessoal técnico, de nível médio e fundamental. 
2018 

Implementar uma equipe contendo assistente social, psicólogo e 

advogado, para assessorar as ações dos Conselhos Tutelares 

do município de Ponta Grossa. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

a) Abertura de Concurso público. 

b) Contratação de pessoal técnico. 
2018 

Intensificar a sensibilização dos profissionais, respeitando o 

princípio da equidade, principalmente para as identidades estig-

matizadas, através da capacitação permanente de todos os tra-

balhadores do SUAS. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Garantir ações de formação e capacitação de pessoas centrando-os nos 

problemas e questões que emergem dos processos de trabalho garan-

tindo, ao mesmo tempo, respeito à diversidade. 

2018 a 2021. 

Ofertar serviços de qualidade e em espaços físicos adequados. 
Diagnóstico do municí-

pio 

a) Adequação dos espaços físicos das unidades públicas, promovendo 

a acessibilidade e melhorias por meio de construção, ampliação e refor-

mas; 

b) Consolidação da articulação dos serviços de proteção social básica e 

especial de média e alta complexidade para implementar ações conjun-

tas. 

2018 a 2021 

Possibilitar aos usuários à visualização da destinação dos recur-

sos com a caracterização da instituição beneficiada, utilizando 

as redes sociais com uma linguagem popular. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Publicar no Blog do Programa de Monitoramento e em outras mídias as 

informações de repasses de recursos e demais dados orçamentários da 

Política Pública de Assistência Social. 

2018 
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Publicizar os dados orçamentários da Política de Assistência 

Social municipal por diversos meios: (site, redes sociais, tv, jor-

nais, rádio, equipamentos públicos, entre outros) para garantir 

amplo acesso a população. 

 Criação de site da FASPG para divulgação das informações. 

Criação e elaboração de boletim informativo impresso. 

Promover discussões entre os Conselhos para definir serviços 

que são da Assistência, Saúde ou Educação. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Implantação do “Conselhão” com representação dos diversos conselhos 

de Políticas Públicas e de Garantia de Direitos, através de reuniões pe-

riódicas para discussão de assuntos afins. 

2018 

Realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento de famílias 

com presença de violação de direitos em decorrência do uso de 

substâncias psicoativas. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 

Parceria com os CAPS, para referenciamentos das famílias usuárias do 

serviço. 
Início de 2018. 

Referenciar 100% da população constante no CadÚnico com ½ 

SM ou 20% dos domicílios do município aos CRAS. 

Pacto de Aprimora-

mento da Gestão 

a) Construção e Implantação de novos CRAS; 

b) Implementação das equipes técnicas dos CRAS; 

c) Busca ativa das famílias. 

2018 – implementação das equipes; 

2018 e 2021 - busca ativa das famílias; 

Construção e Implantação de novos 

CRAS.  

2021 – 20% dos domicílios do município 

referenciados aos CRAS 

Regulamentar a Lei Municipal do SUAS. 

Metas da Conferência 

Municipal de Assistência 

Social de 2017 

Aprovação da Lei na Câmara de Vereadores. Janeiro de 2018. 

Valorização dos trabalhadores que atuam na gestão e na execu-

ção dos serviços socioassistenciais 

Diagnóstico do municí-

pio 
Manter reuniões sistemáticas de orientação e alinhamento conceitual e 

metodológico, articuladas com os Níveis de Proteção. 
2018 a 2021 

 

5. METAS E AÇÕES PLANEJADAS: 

Serviços:  

*M/I – M = Manutenção e/ou I = Implantação 

EIXO SERVIÇO M / I* PÚBLICO RESPONSÁVEL CAPACIDADE 
METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2018 – R$ ANUAL 

2018 2019 2020 2021 Municipal Estadual Federal 

Proteção 

Social 

Básica 

Serviço de Proteção e Atendi-

mento Integral ás Famílias - PAIF 
M Famílias 

DPSB:  

CRAS e  

Unidade Móvel 

6.535 famílias 6.535 6.535 6.535 6.535 276.500,00 0,00 1.429.800,00 

Proteção 

Social 

Básica 

Serviço de Convivência e Forta-

lecimento de Vínculos 
M 

Crianças, adolescentes, jo-

vens, adultos e idosos. 

DPSB: CRAS, 

CECON’S e  

Entidades parceiras 

2.200 pessoas 2.200 2.200 2.200 2.200 5.424.000,00 147.257,50 1.212.000,00 

Proteção 

Social 

Básica 

Serviço de Proteção Social Bá-

sica no Domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas 

M 
Pessoas idosas e suas fa-

mílias 

Entidades Socioas-

sistenciais 
125 idosos 125 125 125 125 120.000,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social 

Básica 

Serviço de Proteção Social Bá-

sica no Domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas 

I 
Pessoas com deficiência e 

suas famílias 

Entidades Socioas-

sistenciais 
125 PCD 125 125 125 125 120.000,00 0,00 0,00 
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EIXO SERVIÇO M / I* PÚBLICO RESPONSÁVEL CAPACIDADE 
METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2018 – R$ ANUAL 

2018 2019 2020 2021 Municipal Estadual Federal 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Proteção e Atendi-

mento Especializado a Famílias 

e Indivíduos – PAEFI. 

M 

Famílias e indivíduos que 

vivenciam violações de di-

reitos 

DPSE: CREAS  
300 famílias/in-

divíduos 
300 300 300 300 48.895,75 15.000,00 312.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço Especializado em Abor-

dagem Social. 
M 

Crianças, adolescentes, jo-

vens, adultos idosos e fa-

mílias que utilizam espa-

ços públicos como forma 

de moradia e/ou sobrevi-

vência. 

DPSE: CREAS  

 
100 pessoas 100 100 100 100 0,00 30.000,00 60.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço Especializado em Abor-

dagem Social. 
M 

Crianças, adolescentes, jo-

vens, adultos idosos e fa-

mílias que utilizam espa-

ços públicos como forma 

de moradia e/ou sobrevi-

vência. 

Entidades Socioas-

sistenciais 
100 pessoas 100 100 100 100 102.000,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Li-

berdade Assistida e Prestação 

de Serviços à Comunidade. 

M 

Adolescentes e jovens de 

12 a 21 anos, em cumpri-

mento de medida sócio 

educativa. 

DPSE: CREAS I e II 180 pessoas 200 200 200 200 0,00 0,00 343.200,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Proteção Social Espe-

cial para Pessoas com Deficiên-

cia, Idosos e suas Famílias 

M 

Pessoa com deficiência, 

idosos, cuidadores e famili-

ares com vivencia de viola-

ção de direitos. 

DPSE: CREAS I e II 190 pessoas 190 190 190 190 0,00 0,00 217.158,72 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Proteção Social Espe-

cial para Pessoas com Deficiên-

cia, Idosos e suas Famílias em 

Centro dia 

I 

Pessoa com deficiência, 

idosos, cuidadores e famili-

ares com vivência de viola-

ção de direitos. 

DPSE: Centro dia  

 

20 idosos 

20 PCD 
40 40 40 40 200.000,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Proteção Social Espe-

cial para Pessoas com Deficiên-

cia, Idosos e suas Famílias em 

Centro dia 

I 

Pessoa com deficiência, 

idosos, cuidadores e famili-

ares com vivência de viola-

ção de direitos. 

Entidades Socioas-

sistenciais 

480 PCD 

60 idosos 
540 540 540 540 2.318.400,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço Especializado para Pes-

soas em Situação de Rua 
M 

Famílias e indivíduos que 

utilizam as ruas como es-

paço de moradia 

DPSE: Centro POP 
250 famílias/in-

divíduos 
250 250 250 250 50.000,00 78.000,00 156.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Abrigo Institucional 
M 

Acolhimento de crianças e 

adolescentes sob medida 

de proteção 

DPSE: Central de 

Abrigo provisório  
20 pessoas 20 20 20 20 0,00 52.500,00 180.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Abrigo Institucional 
M 

Acolhimento de crianças e 

adolescentes sob medida 

de proteção 

Entidades socioas-

sistenciais 
105 pessoas 105 105 105 105 1.890.000,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Abrigo Institucional 
M 

Mulheres em situação de 

violência acompanhadas 

ou não de seus filhos me-

nores 

DPSE/Abrigo Femi-

nino 
04 Famílias 04 04 04 04 25.000,00 0,00 90.000,00 
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EIXO SERVIÇO M / I* PÚBLICO RESPONSÁVEL CAPACIDADE 
METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2018 – R$ ANUAL 

2018 2019 2020 2021 Municipal Estadual Federal 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em ILPI 
M 

Acolhimento para idoso, 

com 65 anos ou mais, ido-

sos com dependência ou 

abandonados ou negligen-

ciados 

Entidade Socioas-

sistencial (ILPI) 
200 pessoas 200 200 200 200 2.988.000,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal para Adultos e Famílias  
M 

Adultos e famílias em situ-

ação de rua 

Entidades Socioas-

sistenciais 

(Abrigo Institucional, 

República e Casa 

de Passagem) 

70 pessoas 70 70 70 70 384.000,00 60.000,00 240.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em República 
M 

Jovens de 18 a 21 anos e 

adultos em situação de sa-

ída das ruas 

Entidade Socioas-

sistencial  

(República) 

25 pessoas 25 25 25 25 150.000,00 45.000,00 108.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Residência Inclusiva 
M 

Pessoas com deficiência 

maiores de 18 anos. 

Entidade Socioas-

sistencial (Residên-

cia Inclusiva) 

20 pessoas 20 20 30 30 792.000,00 60.000,00 120.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento em Fa-

mília Acolhedora 
M 

Acolhimento de crianças e 

adolescentes, afastadas do 

convívio familiar, em resi-

dência de famílias acolhe-

doras cadastradas, até que 

seja possível o retorno à 

família de origem. 

DPSE/Divisão de 

Alta Complexidade 
30 pessoas 30 35 40 45 172.800,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Proteção em Situação 

de Calamidades Públicas e 

Emergências 

I 

População atingida por si-

tuações de emergência e 

calamidade pública 

DPSE/Média Com-

plexidade 

10 famílias/indi-

víduos 
10 10 12 15 880.000,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Albergue Noturno I 
População adulta em situa-

ção de rua 

Entidade Socioas-

sistencial (albergue) 
40 pessoas 40 40 40 40 192.000,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Abrigo Institucional 
M 

Pessoas com deficiência 

acima de 18 anos 

Entidade Socioas-

sistencial (Abrigo 

Institucional) 

23 pessoas 23 23 23 23 252.000,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Abrigo Institucional 
I Indivíduos e famílias 

DPSE - Casa de 

passagem para Fa-

mílias 

10 pessoas 10 10 10 10 130.000,00 0,00 0,00 
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Programas e projetos: 

PROGRAMA/PROJETO M / I* PÚBLICO 
UNIDADES DE 

ATENDIMENTO 
CAPACIDADE 

METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2018 (R$) 

2018 2019 2018 2019 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Acessuas Trabalho M Pessoas 

Departamento de 

Proteção Social Bá-

sica - CRAS e Rede 

Socioassistencial 

1.600 pes-

soas/mês 
1.600 1.600 1.600 1.600 95.000,00 0,00 347.500,00 

BPC na Escola M 

Crianças e Adolescentes 

de 0 a 18 anos om defici-

ência beneficiárias do 

BPC 

Departamento de 

Proteção Social Bá-

sica - CRAS 

286 pessoas 286 286 286 286 11.000,00 0,00 149.330,00 

Casa do Índio M Famílias indígenas 

Departamento de 

Proteção Social Es-

pecial -- DPSE 

05 famílias 05 05 05 05 20.000,00 0,00 0,00 

Condomínio Social para Idosos I Pessoas Idosas 

Departamento de 

Proteção Social Es-

pecial -- DPSE 

10 pessoas 10 10 10 10 100.000,00 0,00 0,00 

Inserção Produtiva e Geração de Renda M Famílias 

Departamento de 

Proteção Social Bá-

sica - CRAS 

1.600 famílias 1.600 1.800 1.900 2.000 37.000,00 0,00 0,00 

Programa Bolsa Família/CadÚnico M Famílias 

Departamento de 

Proteção Social Bá-

sica - Unidade de 

Atendimento do Ca-

dÚnico e PBF 

31.041 famílias 35.000 37.000 38.000 40.000 143.000,00 0,00 1.206.500,00 

Programa de Erradicação do Trabalho In-

fantil 
M 

Crianças e adolescentes 

em situação de Trabalho 

infantil 

Departamento de 

Proteção Social Es-

pecial DPSE:  

CREAS I e II 

100 100 100 100 100 0,00 0,00 99.600,00 

Programa Família Paranaense M Famílias 

Departamento de 

Proteção Social Bá-

sica - CRAS  

100 famílias 100 100 100 100 5.750,40 115.000,00 0,00 

Programa Guarda Solidária M 

Famílias extensas substi-

tutas, às crianças e ado-

lescentes. 

Acolhimento familiar 

não institucional. 
100 100 100 100 100 520.000,00 0,00 0,00 

Programa Leite das Crianças M Famílias 

Departamento de 

Proteção Social Bá-

sica - CRAS 

170 famílias 170 170 170 170 0,00 0,00 0,00 

Programa Transporte inclusivo/Especial M Pessoas com deficiência 
Departamento de Ga-

rantia de Direitos 
8.500 pessoas 8.500 8.500 8.500 8.500 300.000,00 0,00 0,00 

Restaurante Popular M Indivíduos e famílias 

Departamento de Se-

gurança Alimentar - 

Restaurante Popular 

1.200 pessoas 1.200 1.200 1.200 1.200 1.187.000,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA/PROJETO M / I* PÚBLICO 
UNIDADES DE 

ATENDIMENTO 
CAPACIDADE 

METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2018 (R$) 

2018 2019 2018 2019 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Serviço de Capacitação de Adolescentes 

para o Mundo do Trabalho 
M Adolescentes 

Departamento de 

Proteção Social Bá-

sica   - Programa 

Adolescente Aprendiz 

300 adolescentes 300 350 400 450 148.870,00 201.043,51 0,00 

Unidade de Produção de Alimentos M 

Serviços, programas, 

projetos e entidades so-

cioassistenciais 

Departamento de Se-

gurança Alimentar - 

UPA 

124 entidades 124 124 124 124 572.000,00 0,00 0,00 

 

Benefícios: 

 

BENEFÍCIO M / I* 
PÚBLICO UNIDADES DE ATENDI-

MENTO 
CAPACIDADE 

METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2018 (R$) 

2018 2019 2018 2019 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Benefício de Prestação Continuada - 

BPC 
M Idosos e PCD 

Departamento de Prote-

ção Social Básica - 

CRAS 

4.772 pessoas ido-

sas e com deficiên-

cia 

4.772 4.772 4.772 4.772 0,00 0,00 39.495.446,34* 

Programa Bolsa Família- Transferência 

de Renda 
M Famílias 

Departamento de Prote-

ção Social Básica - 

CRAS 

10.254 famílias 10.254  10.254  10.254  10.254  0,00 0,00 18.923.496,00* 

Benefício Eventual de Natalidade I Famílias 

Departamento de Prote-

ção Social Básica - 

CRAS 

500 famílias 500 500 500 500 176.400,00 0,00 0,00 

Benefício Eventual de Mortalidade I Famílias 

Departamento de Prote-

ção Social Básica - 

CRAS 

1.480/ano 1.480 1.480 1.480 1.480 368.659,00 0,00 0,00 

Benefício Eventual por Vulnerabilidade 

Temporária – cesta básica 
M Famílias 

Departamento de Prote-

ção Social Básica - 

CRAS 

5.000/ano 5.000 5.000 5.000 5.000 374.800,00 0,00 0,00 

Benefício Eventual de Documentação M Pessoas 

Departamento de Prote-

ção Social Básica - 

CRAS 

1.500/ano 1.500 1.500 1.500 1.500 94.550,00 0,00 0,00 

* Repasse direto ao beneficiário. 

 

Aprimoramento da Gestão: 

AÇÃO M / I* PÚBLICO RESPONSÁVEL CAPACIDADE 
METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2018 (R$) 

2018 2019 2018 2019 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Manutenção do Órgão Gestor M - FASPG - - - - - 13.257.529,29 - - 
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AÇÃO M / I* PÚBLICO RESPONSÁVEL CAPACIDADE 
METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2018 (R$) 

2018 2019 2018 2019 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Plano Municipal de Capacitação e Edu-

cação Permanente no SUAS 
I 

Trabalhadores do 

SUAS 

Departamento de Gestão 

do SUAS 
350 trabalhadores 350 350 350 350 20.000,00 0,00 34.000,00 

Serviço de Ouvidoria e Disque Denúncia I 
Pessoas, famílias, 

entidades 

Departamento de Garan-

tia de Direitos 
1.000 pessoas 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000,00 0,00 0,00 

Vigilância Socioassistencial e Monitora-

mento da Rede prestadora de serviços 
M 

Unidades Públi-

cas e Entidades 

prestadoras de 

serviços 

Departamento de Gestão 

do SUAS 

58 unidades/entida-

des 
58 58 58 58 15.000,00 0,00 55.388,64 

Implantação de novas unidades de 

CRAS 
I Famílias Proteção Social Básica 12.000 famílias 01 01 01 01 15.000,00 56.500,00 0,00 

Implantação de 02 novas unidades mó-

veis de CRAS 
I Famílias Proteção Social Básica 5.000 famílias 5.000 5.000 5.000 5.000 381.000,00 0,00 1.429.800,00 

*M/I – M = Manutenção e/ou I = Implantação 

 

6. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

Os recursos para a assistência social em Ponta Grossa provêm de fontes livres e vinculadas. O orçamento previsto para o exercício de 2018 para a 

Política Municipal de Assistência Social é de R$ 43.426.057,35 sendo R$ 8.641.814,86 em fontes vinculadas, incluindo repasses federais e estaduais dos 

Fundos de Assistência Social e R$ 34.784.242,49 em recursos livres, próprios do Tesouro Municipal. Deste montante R$ 25.339.514,81 são alocados no Fundo 

Municipal de Assistência Social e R$ 18.086.542,54 no órgão gestor.  

Os repasses financeiros para entidades socioassistenciais prestadoras de serviços, devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social 

será realizado através do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme os Decretos Municipais nº 13.522, 13.523 e 13.524/2017, que tratam das normas 

gerais e padronização dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade e de acordo com a Lei Federal n° 13.019/2014 – 

Marco Regulatório das OSC’s. 
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7. REDE SOCIOASSISTENCIAL: 

7.1 REDE GOVERNAMENTAL 
 

 A rede governamental é composta por unidades públicas de atendimento socioassistencial, divididas por nível de proteção, sendo: 

* Dados referentes a novembro/2017. 

a) PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: 

 CRAS 31 de Março 

 CRAS Cará Cará 

 CRAS Jardim Carvalho 

 CRAS Jardim Paraíso 

 CRAS Nova Rússia 

 CRAS Sabará 

 CRAS Santa Luzia 

 CRAS Vila Izabel 

 CRAS Vila XV 

 CRAS Coronel Cláudio 

 CRAS Unidade Móvel 

 CECON’s:  Nova Rússia, Santa Luzia, Santa Paula, São Francisco, Raio de Sol, Irmã Gaúdia, Santa Rita e Cará Cará 

 Programa ACESSUAS – Trabalho 
 Programa Adolescente Aprendiz 
 Divisão de Gestão de Benefícios (CadÚnico e Programa Bolsa Família) 
 CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados 
 Grupos da 3ª Idade: São Judas Tadeu, São Cristóvão, Vovó Ana, Amizade, São Vicente, Vovó Tereza, Vovó Rosalina, Santana, Santa Maria, Vovó 

Carmelita, Jardim Paraíso, Pinheirinhos, Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe Querida, Princesinha, Cerradinho/Itaiacoca, Guaragi, Ser Feliz.  
b) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: 

 CREAS 1 

 CREAS 2  

 CENTRO POP 

 Centro para Pessoa com Deficiência Jamal Farjalla Bazzi 
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c) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: 

 Central de Abrigo Provisório para Crianças e Adolescentes 

 Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Corina Portugal 

 Casa do Índio 

7.2 REDE NÃO GOVERNAMENTAL: 
 

A rede não governamental é composta pelas entidades e serviços devidamente inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social, aptos para executar 

serviços socioassistenciais, sendo: 

* Dados referentes a novembro/2017. 

 Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional – ABASE: Casa do Piá 

 Associação Antônio e Marcos Cavanis: Casa do Menor Irmãos Cavanis 

 Associação Artesanal do Excepcional de PG: ASSARTE e Lar Guilherme Cavina 

 Associação Beneficente Lua Nova 

 Associação Comunitária de Apoio ao CEPRAF Geny de Jesus Souza Ribas 

 Associação de Amigos da Criança da Diocese de Ponta Grossa AAPAC 

 Associação de Amigos da Pessoa Idosa 

 Associação de Atendimento para Portadoras de Necessidades Especiais Nossa Senhora de Lourdes -  AAPNENSEL 

 Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual – APADEVI 

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ponta Grossa – APAE 

 Associação de Promoção à Menina APAM 

 Associação de Proteção aos Autistas – APROAUT  

 Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa – ADFPG 

 Associação Ministério Melhor Viver 

 Associação Pontagrossense de Assistência à Criança Defeituosa – APACD 

 Associação Pontagrossense de Emancipação para Deficientes Físicos - APEDEF 

 Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV 

 Cáritas Diocesana De Ponta Grossa 

 Casa Transitória Fabiana de Jesus 

 Centro de Integração Empresa – CIE 

 Centro de Promoção Humana Arnaldo Janssen 
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 Colméia Espírita Cristã Abegail 

 Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII 

 Francisclara Resgate da Criança e da Família 

 Grupo de Apoio às Adoções Necessárias - GAAN 

 Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais 

 Instituto Educacional Duque de Caxias - IEDC: Recanto Espírita Maria Dolores, Escola de Guardas Mirins Tenente Antonio João, Esperança Cidade 

dos Meninos e Aldeia Espírita da Criança Dr. David Federmann 

 Instituto Mundo Melhor 

 Jovens Com Uma Missão - JOCUM 

 Lar São Vicente de Paulo 

 Legião da Boa Vontade - LBV 

 Núcleo de Ponta Grossa da Cruzada dos Militares Espíritas: Casa do Idoso Paulo de Tarso.  

 Núcleo Promocional Pequeno Anjo 

 Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção: Rosa Mística II 

 Programa Social Transformando Gerações 

 Serviço de Obras Sociais de Ponta Grossa – SOS 

 Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados: Lar das Vovozinhas Balbina Branco 

 Vila Vicentina: Casa da Acolhida 

 

8 . RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS: 

 

Categoria Profissional 
Quantitativo de RH existente 

Total Existente Total Necessário 
EFETIVO TESTE SELETIVO COMISSIONADO 

Assistente Social 44 10 0 54 73 

Psicólogo 12 2 0 14 25 

Pedagogo 1 4 0 5 6 

Advogado 0 0 1 1 4 

Orientador /Educador 30 17 0 47 58 

Musico terapeuta 3 0 0 3 3 
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Categoria Profissional 
Quantitativo de RH existente 

Total Existente Total Necessário 
EFETIVO TESTE SELETIVO COMISSIONADO 

Agente Social 11 0 0 11 11 

Assessor de CRAS 0 0 1 1 1 

Administrativo 19 3 0 22 35 

Almoxarife 0 0 0 0 2 

Motorista 11 2 0 13 29 

Servente/zelador 18 8 0 26 35 

Educador Físico 2 0 0 2 17 

Instrutor de Artes 4 0 0 4 4 

Carpinteiro 1 0 0 0 1 

Cozinheira 0 0 0 0 1 

Analista de Sistemas 0 0 0 0 1 

Contador 2 0 2 2 2 

Administrador Público 0 0 2 2 2 

TOTAL 158 46 6 207 310 

 

9. IMPACTO SOCIAL E RESULTADOS ESPERADOS: 

 

9.1 Proteção Social Básica: 

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social nos territórios de abrangência dos CRAS; 

 Prevenção da ocorrência, agravamento ou reincidência de riscos sociais nos territórios de abrangência dos CRAS; 

 Garantia de proteção social e acesso das famílias aos serviços, programas e benefícios socioassistenciais; 

 Melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas e acompanhadas pelos serviços da Proteção Social Básica; 

 Ampliação de serviços voltados ao público adolescente (SCFV, programas de aprendizagem), visando a garantia da vida familiar e comunitária, refle-

tindo a construção do projeto de vida; 

 Ampliação de serviços voltados ao público adulto em situação de vulnerabilidade social, em conjunto com outras políticas setoriais, para inserção em 

cursos de qualificação profissional e no mercado de trabalho; 



36 

 

 

 Garantir a inserção do público prioritário do SCFV para pessoas idosas, junto aos CECONS’s do município, reduzindo e prevenindo a ocorrência de 

situações de institucionalização e isolamento social.  

 

9.2 Proteção Social Especial: 

 

 Identificação de violações dos direitos socioassistenciais; 

 Redução dos índices de violações de direitos, e seus agravos; 

 Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, fragilizados ou rompidos; 

 Melhoria na qualidade de vida pessoal, familiar, e de projetos de vida; 

 Acesso aos diferentes serviços de garantia de direitos; 

 Fortalecimento da rede de atendimento dos serviços socioassistenciais, de serviços de políticas públicas setoriais, e dos órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos, Sistema de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Orientação às famílias e indivíduos, garantindo a proteção social; 

 Redução da prática ou reincidência de atos infracionais; 

 Rompimento do ciclo de violência doméstica, familiar, social e institucional; 

 Redução e prevenção de situações de isolamento social; 

 Redução e prevenção de situações de acolhimento institucional; 

 Atendimento e apoio aos cuidadores de pessoas com dependência, superando a fragilização e demais riscos na tarefa de cuidar; 

 Redução de danos decorrentes de diferentes formas de violências; 

 Redução do número de pessoas em situação de rua, de abandono, de vulnerabilidade, de risco pessoal e social, e sem condições de moradia; 

 Construção da autonomia; 

 Acesso a oportunidades de mudança de vida; 

 Redução do número de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência institucionalizados; 

 Articulação entre programas e projetos de formação para o trabalho e de profissionalização e inclusão produtiva; 

 Articulação entre serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.  

 

9.3 Gestão: 

 Identificação das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre as famílias e dos eventos de violação de direitos presentes nos territórios; 

 Produção de diagnóstico territorializado indicando as demandas e respostas de proteção social e de defesa de direitos socioassistenciais; 
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 Trabalhadores da Assistência Social capacitados, com competências e capacidades específicas requeridas para a melhoria e qualidade continuada 
da gestão do SUAS e da oferta e provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais. 

 Normas, padrões, fluxos e protocolos do SUAS implantados e publicados. 
 

 

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

O Monitoramento das ações será realizado pela Divisão de Monitoramento, através do estabelecimento de metodologias voltadas para a rede socioassistencial 

visando o levantamento das informações e o repasse de relatórios para o gestor e CMAS.  

Serão monitoradas as entidades devidamente cadastradas no CMAS que possuam termo de fomento e/ou colaboração com o município para execução de 

serviços socioassistenciais e que estejam em consonância com a Política Pública de Assistência Social e que visem repasses mensais de recursos próprios 

do município ou federais oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), bem como os serviços e unidades governamentais como CRAS, CREAS, 

Abrigos, etc. 

Para cumprimento do Programa de Monitoramento, são utilizados os seguintes procedimentos: 

• Visitas institucionais 

• Entrevistas com técnicos e coordenadores 

• Relatórios 

• Frequências Mensais 

• Formulários 

• Registro fotográfico 

• Avaliação dos serviços com os usuários 

• Sistematização de dados e elaboração de relatório anual 

• Apresentação de resultados ao órgão gestor, gerências e CMAS. 
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11. PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 

EIXO 
2018 (R$) 2019 (R$) 2020 (R$) 2021 (R$) 

MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Proteção 

Social Bá-

sica 

6.525.570,00 117.500,00 5.082.630,00 7.611.552,00 117.500,00 5.321.136,50 7.916014,00 117.500,00 5.572.394,33 8.232.654,64 117.500,00 5.836.886,14 

Proteção 

Social Es-

pecial 

8.023.800,00 112.500,00 942.000,00 8.344.752,00 112.500,00 942.000,00 8.678.542,00 112.500,00 942.000,00 9.025.683,76 112.500,00 942.000,00 

Gestão do 

SUAS 
35.000,00 0,00 89.388,64 36.750,00 0,00 91.508,07 38.590,00 0,00 93.733,48 40.518,00 0,00 96.070,15 

Controle 

Social 
10.000,00 0,00 2.681,64 10.500,00 0,00 2.745,00 11.025,00 0,00 2.812,00 11.577,00 0,00 2.882,00 

Segurança 

Alimentar 
1.759.200,00 0,00 0,00 1.829.200,00 0,00 0,00 1.902.000,00 0,00 0,00 1.978.200,00 0,00 0,00 

Outros 11.942.000,00 0,00 0,00 12.419.000,00 0,00 0,00 12.916.467,00 0,00 0,00 13.433.125,00 0,00 0,00 

TOTAL 
28.295.570,00 230.000,00 6.116.700,28 30.251.754,00 230.000,00 6.357.389,57 31.462.638,00 230.000,00 6.610.939,81 32.721.758,40 230.000,00 6.877.838,29 

R$ 34.642.270,28 R$ 36.839.143,57 R$ 38.303.577,81 R$ 39.829.596,69 

 

 

12. TEMPO DE EXECUÇÃO: 

 O presente Plano Municipal de Assistência Social tem vigência para o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2021, 

podendo ser atualizado anualmente, conforme necessidade. 
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13. EQUIPE RESPONSÁVEL: 

Responsáveis pelas informações:   

 Bianca Borsato Teixeira – GPSE -  Setor administrativo e financeiro 

 Gisele Ferreira Kravicz – GPSE -  Chefe de Alta Complexidade 

 Karym Rachel Mami Voigt Collesel – GPSE -  Chefe de Média Complexidade 

 Lumiane Niski – GPSB - Setor Administrativo 

 Monica Mongruel – GPSE - Gerente de Proteção Social Especial 

 Sandra Regina Wichert Cisco - GTPMAS - Gerente Técnica da Política Municipal de Assistência Social 

 Taísa de Cassia Gomes - GPSB - Gerente de Proteção Social Básica 

 Tatyana Denise Belo – GPSB - Chefe da Divisão de Coordenação dos CRAS 

Elaboração: Sandra Regina Wichert Cisco – Assistente Social – Gerente Técnica da PMAS 

 

 

 

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 


