
Um balanço dos avanços das 

deliberações da XI Conferência 

de Assistência Social



DELIBERAÇÕES AVANÇOS E CONQUISTAS ENCAMINHADO PARA 
REAVALIAÇÃO 

1º Ampliar a destinação orçamentária da
política de assistência social no
município para 10% anual

Em 2019 o orçamento da política de
assistência social compreende 5%
do total do orçamento do
município.

Eixo 2 – Política Pública tem
que ter Financiamento Público

2º Regulamentar a Lei Municipal do
SUAS

Deliberação alcançada - Lei
Municipal Nº 13.055 de 22/12/2017 XXX

3º Reestruturar a gestão financeira do
SUAS e capacitação da equipe para
utilização eficiente de 100% dos
recursos disponíveis

Deliberação alcançada
Gestão financeira na FASPG,
reestruturada e com independência
dos processos administrativos da
PMPG, avanço na agilidade de
utilização dos recursos do SUAS
(federal e estadual).

XXX

4º Garantir, através da rede sócio
assistencial e parceiros, capacitação
para a população, informando os
acessos de fiscalização e a
importância do controle social

Não atingido
Eixo 3 – A participação Popular
Garante a Democracia e o
Controle Social

5º Elaborar, implantar e publicizar
protocolos de atendimento para a
rede socioassistencial

Deliberação em andamento
Os protocolos estão sendo
elaborados, o protocolo da Proteção
Social Básica foi apreciado pelo
CMAS na plenária de 25 de julho.

XXX



6º Promover discussões entre os Conselhos
para definir serviços que são da
Assistência, Saúde ou Educação

Não atingido ainda ,porém as atribuições
das três políticas estão bem definidas e
não tem ocorrido conflito na absorção
das demandas;
Implantação do “Conselhão” com
representação dos diversos conselhos de
Políticas Públicas e de Garantia de
Direitos, através de reuniões periódicas
para discussão de assuntos afins.

Eixo 3 – A participação Popular
Garante a Democracia e o
Controle Social

7º Desburocratizar o processo municipal de
aplicação dos recursos financeiros da
Assistência Social oriundos das
diferentes fontes (União e Estado)

Deliberação alcançada
Gestão financeira na FASPG,
reestruturada e com independência dos
processos administrativos da PMPG,
avanço na agilidade de utilização dos
recursos do SUAS (federal e estadual).

XXX

8º Garantir intérpretes de libras em todos
os serviços públicos

Não atingido Eixo 1- A Assistência Social é um
Direito do Cidadão e Dever do
Estado

9º Criar Centro-Dia para a pessoa idosa
com equipe intersetorial, respeitando a
NOB-RH/SUAS, intensificando a
manutenção do convívio familiar
respeitando o princípio de equidade e os
diferentes graus de dependência.

Não atingido
Eixo 1- A Assistência Social é um
Direito do Cidadão e Dever do
Estado

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

Não atingido
Eixo 1- A Assistência Social é um
Direito do Cidadão e Dever do
Estado

11 Efetivar conselhos de bairros para que
haja articulação com todos os conselhos
municipais.

Não atingido
Eixo 3 – A participação Popular
Garante a Democracia e o
Controle Social



12 Possibilitar aos usuários à visualização da
destinação dos recursos com a
caracterização da instituição beneficiada,
utilizando as redes sociais com uma
linguagem popular.

Deliberação alcançada
Em decorrência da lei da transparência (lei
complementar nº 131, de 27 de maio de 2009)
as informações vem sendo disponibilizadas no
portal da PMPG, Blog da rede socioassistencial e
foram disponibilizados cartazes de identificação
nas Entidades com termos de colaboração.

XXX

13 Publicizar os dados orçamentários da
Política de Assistência Social municipal por
diversos meios: (site, redes sociais, tv,
jornais, radio, equipamentos públicos,
entre outros) para garantir amplo acesso a
população.

Deliberação alcançada
Em decorrência da lei da transparência (lei
complementar nº 131, de 27 de maio de 2009)
as informações vem sendo disponibilizadas no
portal da PMPG, Resoluções do Conselho
Municipal de Assistência Social no site do CMAS
e Blog da rede socioassistencial.

XXX

14 Atendimento universal, respeitando o
princípio da equidade nas residências
inclusivas.

Não alcançado, está sendo encaminhado o
Edital de Chamamento Público para 10 vagas em
Residência Inclusiva mista. XXX

15 Disponibilizar equipe de apoio e recursos
financeiros para viabilizar o
reordenamento do serviço de acolhimento
institucional.

*Capacitações periódicas para discussão dos
aspectos do reordenamento para
aprimoramento do trabalho com as entidades;
*Acompanhamento das entidades de
acolhimento por um técnico do órgão gestor;
*Termos de colaboração para financiamento das
ações;
*Implantação de Comissão especial;

XXX



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

Deliberação alcançada
Com a implantação do Núcleo
de Educação Permanente do
SUAS/ NEP/SUAS no início de
2019, a capacitação
permanente dos trabalhadores
do SUAS (rede governamental e
não governamental) será ação
constante a partir de 2020.

XXX

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

Ouvidoria em funcionamento,
através do número 156, e-mail
ouvidoria.faspg@pontagrossa.p
r.gov.br , pessoalmente na
Ouvidoria ou através do fone
42 32201000, ramal 2167.
Não há acessibilidade para
pessoas com deficiência (visual
e auditivo)

Eixo 1- A Assistência Social é um
Direito do Cidadão e Dever do
Estado

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

Não atingido
Eixo 1- A Assistência Social é um
Direito do Cidadão e Dever do
Estado



19 Regulamentar o transporte gratuito
para os usuários da PNAS,
garantindo o acesso aos serviços
socioassistenciais. Não atingido

Eixo 1- A Assistência Social é um
Direito do Cidadão e Dever do
Estado

20 Estimular a participação dos
usuários, traduzindo os dados
contábeis em informações
acessíveis de fácil linguagem e
interpretação.

Não atingido

Eixo 3 – A participação Popular
Garante a Democracia e o
Controle Social

21 Garantir a não interrupção dos
serviços do banco de alimentos e
da UPA, de acordo com o
funcionamento das entidades. Não atingido

Eixo 1- A Assistência Social é um
Direito do Cidadão e Dever do
Estado

22 Implantar e implementar serviços
para o público prioritário com foco
na intersetorialidade e divulgação
destes e outros serviços ofertados
pela rede socioassistencial.

Esta deliberação não ficou clara,
retorno para avaliação

Eixo 1- A Assistência Social é um
Direito do Cidadão e Dever do
Estado


