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PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  2022-2025 – VERSÃO PARA CONSULTA PÚBLICA 

APRESENTAÇÃO: 

1.1 Município: 

• Município de Ponta Grossa       

• Porte:  Grande                   

• Gestão do SUAS:  Plena 

• Prefeita Municipal: Elizabeth Silveira Schmidt 

• Endereço da Prefeitura:  Rua Visconde de Taunay, 950 - Ronda       

• Telefone: (42) 3200-1000 

1.2  Órgão Gestor:  

• Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG   

• CNPJ: 07. 865.433/0001-59 

• Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro              

• Telefone: (42) 3220 -1065 

• Nome do Gestor: Simone Kaminski Oliveira  

1.3  Fundo Municipal de Assistência Social: 

• Lei Municipal:  Nº 13.008/2017  

• Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro              

• CNPJ: 14.480.903/0001-21 

• Telefone: (42) 3220 -1065 

• Nome do ordenador das despesas do FMAS:  Elizabeth Silveira Schmidt 

1.4  Conselho Municipal de Assistência Social: 

• Lei Municipal:  Nº 13.008/2017 . 

• Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 59    

• Telefone:   (42) 3220 -1065 ramal 2176      

• E-mail: pgcmaspg@gmail.com 

• Nº de membros: 18 titulares e 18 suplentes   

• Secretária Executiva: Assistente Social  Thaís do Prado Dias Verillo  

• Presidente:  Armando Madalosso Vieira 

• Vice-presidente: Adrianis Galdino da Silva Junior 

https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2018/01/lei-13-0082017.pdf
https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2018/01/lei-13-0082017.pdf
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2. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL:  

2.1 - PERFIL DO MUNICÍPIO: 

O Município de Ponta Grossa, localizado na região central do Estado do Paraná, possui uma população estimada de 355.336 habitantes (IBGE junho/2020). Com o maior parque industrial do 

interior do estado, é a 4ª cidade mais populosa do Estado do Paraná, com 97,79% da população residente em área urbana. A densidade demográfica é de 173,96 habitantes por km² (Ipardes 

2019), com uma população economicamente ativa de 149.288 habitantes.  

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 0,7341 (ano referência: 2017). 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. 

Já de acordo com o  ÍNDICE DOS DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL (IDGM), indicador sintético que reúne 15 indicadores  nas áreas  de educação, saúde,  segurança, saneamento e sustenta-

bilidade, Ponta Grossa está na 39ª melhor posição entre os 100 maiores municípios do Brasil, com  IDGM/2021 de 0,669 sendo: Educação = 0,58;  Saneamento =  0,934; Segurança =  0,766;  

Saúde = 0,577.  

O IFDM – ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - é de 0,8190, estando em 26º lugar no estado e 255º no Brasil. Este índice mede o desenvolvimento socioeconômico dos 

municípios brasileiros nas áreas de emprego e renda, educação e saúde. No desdobramento deste índice, Ponta Grossa apresenta 0,8707 em educação; 0,8416 em saúde; e 0,7446 em emprego 

e renda. Os resultados acima de 0,8 são considerados altos e de 0,6 a 0,8 são considerados 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 13,01 para 1.000 nascidos vivos, enquanto  a TAXA DE MORTALIDADE MATERNA é de 20,02 (DATASUS/SESA-2019).  

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. 

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 o IBGE/2010. 
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2.2 – GESTÃO DO SUAS: 

Ponta Grossa é um município de GRANDE PORTE,  em GESTÃO PLENA DO SUAS. O Órgão Gestor Municipal da Política de Assistência Social é a FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA 

GROSSA - FASPG,   instituída pela Lei Municipal Nº 13.010/2017 . A estrutura  da  FASPG para execução da Política de Assistência Social  é composta de Supervisão Técnica, Supervisão 

Financeira e Orçamentária,  Departamento Administrativo e Financeiro, Departamento de Proteção Social Básica,  Departamento de Proteção Social Especial,  Departamento de Gestão do 

SUAS,  Departamento de Garantia de Direitos,  Departamento de Segurança Alimentar e  Fundo Municipal de Assistência Social. 

O  Sistema Único de Assistência Social  é instituído no município  através da Lei Municipal Nº 13.008/2017 , que  dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social  no Município de Ponta 

Grossa definindo os objetivos e diretrizes , estabelecendo  as responsabilidades, as formas de gestão e execução dos serviços,  as instâncias de controle social e o financiamento da Política 

Pública de Assistência Social. 

O município possui uma rede socioassistencial governamental formada por 10 CRAS, 01 Unidade Móvel, 08 CECON’s, 02 CREAS, 01 Centro Pop e 02 abrigos que ofertam serviços de Proteção 

Social Básica e Especial de Média e Alta complexidade. Conta ainda com ampla rede socioassistencial privada, composta por 37 entidades  inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, 

sendo 29 instituições com Termos de Colaboração para a execução de 36 Serviços Socioassistenciais. Para a manutenção  dos serviços prestados pelas entidades da rede socioassistencial não 

governamental  são repassados recursos próprios municipais oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de  R$1.485.381,33/mês (referência de maio/2021). Os serviços 

ofertados obedecem a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sendo também regulamentados através  dos  Decretos Municipais nº 13.522, 13.523 e 13.524/2017. 

 

O Departamento de Gestão  do SUAS, através da   Divisão de Regulação do SUAS,  tem elaborado  normas, protocolos e documentos de orientação voltados para toda a rede socioassistencial, 

visando a padronização dos serviços, em consonância com as normativas federais e estaduais e buscando qualificar a atuação das equipes do SUAS. 

As ações de vigilância socioassistencial são executadas no município pelo Departamento de Gestão  do SUAS,  através  da Divisão de Vigilância Socioassistencial e da Divisão de Monitoramento. 

Para tanto, é realizada a  alimentação contínua dos sistemas de informática e aplicativos da Rede SUAS (Suasweb, Cadsuas, Censo SUAS, CNEAS, RMA, etc), bem como o monitoramento da 

rede socioassistencial, através de  visitas in loco, reuniões, acompanhamento documental, análise da frequência de usuários, coleta de informações, análise de relatório, etc. As ações atendem 

às normativas do SUAS de forma sistematizada e organizada, visando o acompanhamento e o assessoramento das ações socioassistenciais desenvolvidas no município, considerando as 

determinações da Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 e da Norma Operacional Básica 2012 – NOB-SUAS/2012. 

Conta ainda com a Divisão de Gestão do Trabalho, que coordena as ações do  Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social – NEP/SUAS/PG,  responsável pelo 

planejamento e implementação de ações de formação e capacitação da Educação Permanente do SUAS a nível municipal. O município possui o   PEP – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

2020-2021  , elaborado em 2020 e com execução prorrogada para os exercícios de  2021 a 2022 devido à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). 

https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2018/01/lei-13-010_2017.pdf
https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2018/01/lei-13-0082017.pdf
https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2017/10/d-13522-dispc3b5e-sobre-normas-gerais-e-padronizac3a7c3a3o-dos-servic3a7os-de-protec3a7c3a3o-social-bc3a1sica.pdf
https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2017/10/d-13523-servic3a7os_psemc_media-complexidade.pdf
https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2017/10/d-13524-servic3a7os_pseac_alta-complexidade.pdf
https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2020/09/pep-plano-de-educacao-permanente-2020-2021.pdf
https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2020/09/pep-plano-de-educacao-permanente-2020-2021.pdf
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2.3 - CADASTRO ÚNICO: 

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

referentes à pobreza, extrema pobreza e demais perfis de baixa renda do município, de acordo com dados do sistema do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.  

O sistema do 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 ou com renda familiar mensal até três salários mínimos. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, 

selecionar as famílias para diversos programas sociais. 

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único, em janeiro de 2021, era de 37.094, equivalente a 96.505 pessoas cadastradas, dentre as quais: 

• 8.188 famílias (23.695 pessoas) com renda per capita familiar de até R$ 89,00; 

• 4.295 famílias (14.418 pessoas) com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 

• 11.357 famílias (34.365 pessoas) com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; 

• 13.254 famílias (24.027 pessoas) com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

Dentro da caracterização demográfica de EXTREMA POBREZA, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 89,00, verifica-se que 8.188 famílias, equivalendo a 23.695 pessoas 

cadastradas no CadÚnico, encontram-se nesta situação. Com relação à situação de POBREZA, ou seja, com renda per capita entre R$ 89,00 e R$ 178,00, o município apresenta 4.295 famílias, 

sendo 14.418 pessoas cadastradas nesta situação1. Destas famílias, destacamos os perfis por faixa etária: 

 

 
1 Dados referente a Jan/2021. 
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Nesta perspectiva, o Programa Bolsa Família (PBF) é um importante programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no 

Cadastro Único. A partir dos dados do Relatório de Informações Sociais do Programa Bolsa Família (PBF) e Cadastro Único, o PBF beneficiou no mês de abril de 2021, 11.755 famílias, repre-

sentando uma cobertura de 92,6 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 69,80 e o valor total transferido pelo governo federal 

em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 820.489,00 no mês. 

Considerando a situação de calamidade pública, decorrente da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), a Portaria MC nº 335, de 20 de Março de 2020 e a Portaria MC nº 591 de 15 de Janeiro 

de 2021, suspenderam ações de repercussão de alguns processos de gestão e de operacionalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, a fim de não haver bloqueios e suspensões 

de benefícios neste período, incluindo as ações de repercussão das condicionalidades. Desta forma, os dados referentes à essas ações no município foram considerados do último período 

acompanhado. 

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre de novembro de 2019, atingiu o percentual de 99,1%, para crianças e adolescentes entre 6 

e 15 anos, o que equivale a 8.902 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 8.986. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 90,7%, resultando 

em 1.547 jovens acompanhados de um total de 1.705. 

Já o acompanhamento da saúde das pessoas (crianças até 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos), na vigência de dezembro de 2019, atingiu 60,0 %, percentual equivale a 11.604 pessoas de um 

total de 19.342 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município. 

Tendo em vista o alto grau de vulnerabilidade social, alguns grupos são considerados prioritários no processo de ingresso no PBF. São eles: famílias indígenas, quilombolas, em situação de 

trabalho infantil, com pessoas libertas de situação análoga à de trabalho escravo e com catadores de material reciclável. Além destes grupos prioritários, o CadÚnico permite a identificação 

de grupos populacionais tradicionais e específicos, traçando o perfil atendido. Em Março de 2021, verificou que o município tem registrado no Cadastro Único os seguintes perfis: 
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4 12 41 0 0 0 50 10 19 289 1 570 0 125 112 2 1 

PBF 4 7 24 0 0 0 30 3 9 225 1 451 0 81 46 2 1 
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Outro importante dado relacionado ao Cadastro Único, refere-se aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC, sendo um benefício de direito, previsto pela LOAS, para pessoas 

com deficiência e idosas acima de 65 anos, que possuam renda inferior a ¼ salário mínimo, no valor de um salário mínimo mensal. Este benefício é gerido pela Política de Assistência Social, 

entretanto, é o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social que operacionaliza o processo de análise e concessão. Com a publicação do Decreto nº 8.805/2016, a inscrição no CadÚnico passou 

a ser requisito obrigatório para a concessão do benefício de BPC. O cadastramento deve ser realizado antes da apresentação de requerimento à Agência da Previdência Social – APS. De acordo 

com dados do Ministério da Cidadania, em Fevereiro de 2021 o município de Ponta Grossa apresentava um total de 5.106 beneficiários do BPC, destes, 4.836 estavam inscritos no CadÚnico. 

Na tabela abaixo segue quantitativo de beneficiários por perfil e valores repassados em 2021: 

PERFIL NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS VALORES REPASSADOS EM FEVEREIRO/2021 VALOR TOTAL REPASSADO EM 2021 

PCD 2.862 R$ 3.148.201,42 R$ 6.306.302,84 

Idosos 2.244 R$ 2.470.672,00 R$ 4.954.544,00 

TOTAL 5.106 R$ 5.618.873,42 R$ 11.260.846,84 

Com a situação da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) em 2020, as situações de vulnerabilidade relacionadas à renda aumentaram, considerando que algumas medidas de enfrentamento 

impactaram diretamente em setores da economia, fazendo com que muitos trabalhadores tivessem que interromper suas atividades laborais. Diante disso, o Auxílio Emergencial do Governo 

Federal foi implantado, no intuito de amenizar os impactos ocorridos. Apresentamos os dados do município com relação a esse benefício. Os dados disponibilizados referem-se à elegibilidade 

do Auxílio Emergencial (AE) e da sua extensão (AER), sem considerar cancelamentos de créditos posteriores. Contemplam os processamentos de ofício, judicial e extrajudicial, até mesmo os 

ocorridos em 2021, de maneira extraordinária.  

PERFIL DAS PESSOAS/FAMÍLIAS ELEGÍVEIS NÚMERO DE PESSOAS/FAMÍLIAS ELEGÍVEIS VALOR REPASSADO 

Bolsa Família 13,5 mil R$ 70,6 milhões 

Cadastro Único 19,4 mil R$ 82,4 milhões 

Aplicativo Caixa 67,4 mil R$ 277,8 milhões 

TOTAL 100,6 mil R$ 431,9 milhões 

 

 297 elegíveis por Dec. Judicial 
R$ 1,1 milhão a ser repassado aos elegíveis por 
Dec. Judicial 
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VALORES POR PERÍODO - 2020 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

MÊS PESSOAS ELEGÍVEIS* VALOR REPASSADO 

Abril 100.322 R$ 69.668.400,00 

Maio 99.693 R$ 69.288.000,00 

Junho 97.121 R$ 67.604.400,00 

Julho 95.740 R$ 66.706.200,00 

Agosto 92.958 R$ 64.892.400,00 

EXTENSÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 

Setembro 57.132 R$ 19.167.980,00 

Outubro 69.265 R$ 23.108.061,00 

Novembro 77.004 R$ 25.657.358,00 

Dezembro 77.351 R$ 25.841.914,00 

* Pessoas Elegíveis ao recebimento do Auxílio Emergencial em cada parcela. A soma total de pessoas elegíveis em cada parcela difere do total geral de pessoas, pois no público Bolsa Família 

existem registros de ingressos no auxílio posteriores à primeira parcela (abril/2020). 
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2.4 -  SERVIÇOS E PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Os serviços desenvolvidos pelo Município na PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA são: 

• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;  

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, com ações que favoreçam a socialização, e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários - SCFV;  

• Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e/ou Idosas – PSB no domicílio; 

• Gestão de Programas de Transferência de Renda; 

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

Os serviços acima citados são executados nos Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 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 unidades de CRAS e  uma Unidade Móvel do CRAS, que é responsável por atender a demanda das zonas rurais e, também, das regiões 

mais afastadas, possibilitando maior comodidade aos usuários dos serviços e que apresentam dificuldades em deslocar-se até as unidades físicas do equipamento.  

Cada unidade atende conforme divisão territorial: 
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A fim de contextualizar a Proteção Social Básica, foram retirados os dados dos Relatórios Mensais de Atendimento -RMA/CRAS, do Relatório de Informações Sociais do MC e dos Sistema de 

Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SISC. 

Com a situação de Calamidade em Saúde Pública decorrente da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-

2), e suas medidas para enfrentamento, houve um aumento considerável em alguns serviços socioas-

sistenciais e, outros, por conta da suspensão de algumas ações pelo governo federal, a fim de evitar 

maior contaminação, houve redução de atendimentos. Entretanto destacamos aqui que a demanda 

da Proteção Social Básica foi uma das que mais sofreu aumento, devido ao número de pessoas atingi-

das pelas medidas de enfrentamento à pandemia, aumentando as situações de vulnerabilidade social 

e econômica no município. 

Cada unidade de CRAS atende a uma área de abrangência específica e, todas as famílias atendidas são 

referenciadas na unidade. O gráfico 01 apresenta o número total de referenciamentos por unidade, 

em 2020. 

As dez unidades de CRAS contabilizaram um total de 45.779 famílias referenciadas pelos Equipamen-

tos. Considerando dados do diagnóstico do PMAS de 2018 a 2021, o número de famílias referenciadas 

em 2017 era de 37.374, havendo um aumento de 18,35%, equivalente a 8.405 novas famílias referen-

ciadas nesse período. Ressalta-se que dentre esse período pode ter ocorrido desligamentos por vários 

motivos (óbitos, mudança de município, entre outros), consequentemente tendo rotatividade quanti-

tativa. 

As famílias que são referenciadas aos CRAS recebem diversos tipos de atendimentos através do PAIF – 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, entre eles: acolhida; escuta e prestação de ori-

entações; escuta qualificada e encaminhamentos à rede socioassistencial ou às outras políticas públi-

cas; resolução de problemas relacionados ao recebimento de benefícios; entre outros. O número de 

atendimentos individualizados realizados nas unidades, com um indivíduo ou com uma única família, 

em 2020, foi de 76.469 atendimentos, demonstrados no gráfico 02, de acordo com cada unidade. 

Importante ressaltar que os atendimentos individualizados podem ser realizados 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 domiciliares realizadas pela equipe técnica (assistente social, psicólogo, pedagoga) 

também são contabilizadas como atendimentos individuais.  O acompanhamento através do PAIF é 

uma modalidade que permite uma maior atenção às famílias mais vulneráveis. Em 2020 o total de 

famílias em acompanhamento totalizou 1.039, conforme demonstrado por unidade no gráfico 03. 
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As visitas domiciliares têm como um de seus objetivos, garantir o acesso da população a todos os serviços ofertados 

pela Política de Assistência Social.  Apesar das medidas de distanciamento e da exposição ao contágio do vírus 

COVID-19, no ano de 2020 constatamos um número alto de visitas domiciliares realizadas, totalizando em 5.616, 

para as mais diversas finalidades (averiguação/atualização de Cadastro Único, concessão de benefícios eventuais, 

BPC, entre outros), conforme demonstrado no Gráfico 04. 

O atendimento em domicílio também é previsto como uma das atividades a serem executadas pelo CRAS, sendo 

realizados às pessoas com deficiência e idosas, impossibilitados de se loco-

mover à Unidade. No ano de 2020 foram realizados 235 atendimentos em 

domicílio, conforme demonstrado no gráfico 05. 

Além dos CRAS, a FASPG firmou um Termo de Colaboração com a entidade 

Associação de Amigos da Pessoa Idosa para a execução do Serviço em Domicílio para Pessoas Idosas. De acordo 

com dados do Relatório de Monitoramento do Departamento de Gestão 

do SUAS, a entidade atendeu uma média mensal de 81 pessoas idosas com 

este serviço. 

A Política de Assistência Social também prevê a Segurança Alimentar e Nu-

tricional à população que dela necessita e, a fim de suprir essa demanda, o 

CRAS também disponibiliza às famílias que solicitam, uma Cesta Básica 

como Auxílio Alimentar - Benefício Eventual, ou seja, em caráter desconti-

nuado e dentro de critérios pré-estabe-

lecidos. 

Por conta da população atingida pelas medidas de enfrentamento ao COVID-19, este benefício teve uma alta consi-

derável em relação aos anos anteriores. 

Através do gráfico 06 pode-se perceber a alta taxa de concessão do benefício no ano de 2020, decorrente da demanda 

da população atingida pelas medidas de enfrentamento ao COVID-19, onde foram entregues 14.146 Cestas Básicas. 

Desta quantidade, 4.020 foram repassadas através de doações da Campanha PG Sem Fome e o restante, 10.126 foram 

adquiridas com recurso público. No gráfico, apresentamos somente o número de benefícios concedidos com recurso 

público, dado oficial do município considerado no RMA. 

Em comparação com os anos anteriores, constata-se o grande aumento de concessões do benefício, conforme de-

monstrado no gráfico 07. 
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Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos pelos municípios aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta 

própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.  O benefício deve ser oferecido nas seguintes situações: 

• Nascimento: para atender as necessidades do bebê que vai nascer; apoiar a mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; e apoiar a família em caso de 

morte da mãe. 

• Morte: para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um de seus provedores ou membros; atender as despesas de urna funerária, velório e sepultamento, desde que 

não haja no município outro benefício que garanta o atendimento a estas despesas. 

• Vulnerabilidade Temporária: para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e outras situações sociais que comprometam a 

sobrevivência. 

• Calamidade Pública: para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e 

famílias atingidas. 

A regulamentação dos Benefícios Eventuais e a organização do atendimento aos be-

neficiários são de responsabilidade dos municípios, os quais devem observar os crité-

rios e prazos estabelecidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social.  No mu-

nicípio de Ponta Grossa, a Lei nº 13.009/2017 regulamentou a concessão dos Benefí-

cios Eventuais em âmbito municipal. Entretanto, alguns benefícios ainda estão em trâ-

mite para sua ope-

racionalização, 

sendo que atual-

mente está sendo 

realizado estudo 

do impacto financeiro para regulamentação de valores em Decreto Municipal. 

Através do gráfico 08 é demonstrado o número de concessões e situações atendidas em 2020. 

Além dos benefícios já citados, disponibilizados através dos CRAS, é realizado o encaminhamento ao BPC – Benefício de 

Prestação Continuada, que é um benefício da assistência social, integrante do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

pago pelo Governo Federal e assegurado por lei, que permite o acesso de idosos e pessoas com deficiência às condições 

mínimas de uma vida digna. O benefício garante a transferência de 1 (um) salário mínimo à pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência de qualquer 

idade, que comprovem não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família. O processo de BPC é realizado inteiramente através do CRAS e sem custas à população e, então 

encaminhado ao INSS para deferimento ou indeferimento. Analisando-se o gráfico 09, em 2020 foram encaminhados 269 indivíduos para acesso ao Benefício de Prestação Continuada – BPC. 

Outro importante serviço prestado pelo CRAS refere-se ao cadastramento e atualização cadastral 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: Programa Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Programa Leite das Crianças, Programa 

Minha Casa, Minha Vida, Carteira do Idoso, Isenção de taxas em Concursos Públicos, dentre outros. Através do gráfico 10, é possível visualizar a expressiva demanda em relação ao Cadastro 
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Único, mesmo com as Portarias Nacionais que suspenderam algumas ações, considerando o estado de Calamidade em Saúde Pública. Foram realizadas 3.508 inclusões e 4.218 atualizações 

cadastrais, totalizando 7.726 atendimentos. O gráfico 11 apresenta ainda, o número de atualizações e inclusões realizadas em cada unidade de CRAS.  

 

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 au-

xiliar o combate à desnutrição infantil, por meio da distribui-

ção gratuita e diária de um litro de leite às crianças de 06 a 36 

meses, pertencentes a famílias cuja renda per capta não ultra-

passa meio salário mínimo regional. Conforme demonstrado 

no gráfico 12, a inserção neste programa totalizou 744 famí-

lias. 

Além dos diversos serviços já citados, o CRAS realiza ainda en-

caminhamentos a toda rede socioassistencial do município, in-

cluindo serviços, projetos e programas. No gráfico 13, é possí-

vel visualizar o número de encaminhamentos realizados no 

ano de 2020. 
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 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), sendo organizado em grupos por faixa etária (crianças, adolescentes, idosos, entre outros) e/ou interge-

racional, 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. 

No município, o SCFV ofertado em 2020 sofreu alterações, visto que uma das medidas de enfrentamento ao COVID-19 foi a suspensão de atividades coletivas. Portanto, o SCFV, tanto ofertado 

pelas unidades de CRAS quanto pelas entidades foi executado de maneira remota, em consonância com todas as orientações técnicas emitidas pelo Ministério da Cidadania, a nível nacional. 

O gráfico 14 demonstra a porcentagem de pessoas atendidas, por faixa etária/unidades, no SCFV, durante o ano de 2020, considerando os atendimentos realizados pelos CRAS (execução 

direta), pelos CECONs e pelas entidades (execução indireta). 

O número total de pessoas atendidas no SCFV em 2020 foi de 1.572 usuários. Entretanto, de acordo com dados do SISC – Sistema de Informações do Serviço de Convivência, em Dezembro de 

2020 o total de usuários registrados era de 1.946, destes, 1.102 identificados como público prioritário. Sabemos que este número não condiz com a realidade atendida, considerando as 

dificuldades de atualizar as informações no sistema, uma vez que a realidade de atendimento é dinâmica e altera constantemente. Além disso, o sistema exige alguns dados para o desligamento 

e inclusão de novos usuários, fazendo com que as informações reais não sejam as mesmas do sistema. No gráfico 15 é demonstrado o número de situações prioritárias atendidas em 2020, 

registradas no SISC. 
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Em 2020 o município contou com 11 (onze) entidades para execução do SCFV, via Termo de Colaboração, sendo todas devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS, totalizando 1.335 metas. 

Os Centros de Convivência do Idoso – CECON’s, são unidades públicas que executam, prioritariamente, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV para idosos. O município 

conta com 8 unidades. Atualmente os CECON’s contam com atendimento de equipes de entidades parceiras para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

idosos acima de 60 anos. 

Especificamente o CECON Nova Rússia se tornou uma referência ao atendimento à pessoa idosa no município, por desenvolver, historicamente, serviços voltados a esse segmento da popula-

ção. Atualmente o SCFV é um dos serviços que estão sendo reordenados na unidade, porém o CECON Nova Rússia executa outras 

atividades, além de prestar assessoria e apoio às outras 7 unidades. Dentre as atividades realizadas, destacam-se: atendimentos 

particularizados, atendimentos técnicos, atendimentos Isenção Tarifária Transporte Coletivo Municipal -  Idosos de 60 a 65 anos 

e acima de 65 anos, encaminhamentos para auxílio transporte, atendimentos e encaminhamentos para o Cadastro Único, exe-

cução de grupos e oficinas recreativas diversas, bailes, jogos, atividades físicas, natação (parceria com a Fundação Municipal de 

Saúde), projeto Fanfarra da Terceira Idade, entre outras. Durante o período de pandemia, conforme Decreto Municipal nº 

17.112/2020, as atividades do CECON Nova Rússia foram suspensas. 

A Unidade Móvel 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 unidade físicas de CRAS, ou dispersas nos territórios de abrangência. Em 2020 

foram realizados os seguintes atendimentos individualizados: inclusão/atualização CadÚnico, BPC, encaminhamentos para a 
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rede (PROLAR, Programa Leite das Crianças, Conselho Tutelar, SCFV, Copel, Sanepar, 1ª e 2ª via de documentos, entre outros), totalizando 3.760 atendimentos. Além destes atendimentos, 

foram realizadas ações de mobilização e busca ativa nos territórios da área urbana (regiões mais afastadas das unidades físicas dos CRAS) e área rural, totalizando 3.954 atendimentos nestas 

ações. 

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, que promovam cursos e ações de qualificação profissional. Objetiva também a mobilização, o acompanhamento e o encaminhamento de mão de obra 

qualificada para o mercado de trabalho formal. Com a situação de Calamidade em Saúde Pública, as ações presenciais tiveram que ser suspensas após Março de 2020. Até então, houveram 

algumas parcerias em planejamento para execução em 2020, como o Curso de Informática Básica, em parceria com o SOS. As aulas do curso foram suspensas no mês de março de 2020 devido 

a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). Salienta-se que o Programa está em constante busca de efetivação de novas parcerias com instituições ligadas ao trabalho, emprego e renda, a fim 

de proporcionar oportunidades de qualificação profissional à população.  

No âmbito do Programa Acessuas, em 2019 firmou-se a parceria dos CRAS com a Sala do Empreendedor, intitulado “Programa de Informal à Empresário Legal”, descentralizando alguns 

serviços para as unidades de CRAS, realizando o atendimento integrado de serviços básicos da Sala do Empreendedor e fortalecendo a política pública de apoio ao pequeno empreendedor, 

como forma de enfrentamento à pobreza e inclusão social. Com a ampliação, os CRAS estão habilitados para realizar os serviços básicos da Sala do Empreendedor, como orientações e 

encaminhamentos sobre abertura de empresas e formalização, impressão de boletos de contribuições e declarações empresariais e impressão de certidões. Os serviços avançados, como a 

formalização de novos empreendedores, continuam sendo realizados pela equipe da Sala do Empreendedor, no atendimento normal no Paço Municipal, ou no cronograma de atendimento 

avançado itinerante, que aconteceram em ações nos CRAS e nos territórios. Em 2020 foram atendidas 107 pessoas com esta parceria. 

O Programa Adolescente Aprendiz é voltado ao público adolescente em situação de vulnerabilidade social para encaminhamento às empresas para atuação como “jovem aprendiz”. Importante 

ressaltar que esta é uma oportunidade para o adolescente inserir-se no mercado de trabalho e contribuir com a sua formação profissional e pessoal. Tem como prioridade os atendimentos à 

população beneficiária do Programa Bolsa Família e, no ano de 2020, cerca de 145 adolescentes foram inseridos e frequentaram o Programa. 

O Programa Família Paranaense/Nossa Gente Paraná foi criado pelo Governo do Estado do Paraná, que tem como atribuição articular as políticas públicas de várias áreas, visando o desenvol-

vimento, 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 

às famílias através da oferta de um conjunto de ações intersetoriais planejadas de acordo com a necessidade de cada família e das especificidades do território onde ela reside. Em 2020 o 

Programa deixou de ser intitulado Família Paranaense e atualmente é chamado de “NOSSA 

GENTE PARANÁ”. Em 2019 o município, o qual realizou pactuação por demanda espontânea, 

solicitou a repactuação de 400 metas, com o objetivo de estender o atendimento às outras 

Unidades de CRAS, a qual foi aceita pelo Estado. Essa expansão do Programa foi implantada em 

2020 e apresentou os dados demonstrado no Gráfico 16. Observa-se que o total de famílias 

incluídas no Programa em 2020 foi de 184. 

Ressalta-se que a inclusão das famílias no Programa se dá por meio de sistema informatizado 

do estado e é alimentado pelas equipes das Unidades de CRAS. Importante ressaltar que o mu-

nicípio pactuou Adesão Espontânea ao Programa, e não recebe recurso para cofinanciamento 

deste. Porém, recebeu recursos pontuais para investimento e qualificação do trabalho nos anos 

anteriores, através do Fundo Estadual de Assistência Social. 
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2.5 -  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 - Centros 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 seguintes atendimentos em 2020:  

CREAS - Período: 01/2020 a 12/2020 – 02 unidades de CREAS  

• Famílias em acompanhamento pelo PAEFI/MSE: 4.502 (Média de 375/mês) 

• Famílias inseridas no período de referência: 399 

• 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) 
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Centro POP - Período: 01/2020 a 12/2020 – 01 unidade de Centro POP  

• Quantidade de pessoas em situação de rua atendidas no período: 1.912 

• Número de almoços distribuídos: 18.512 

• Número de banhos realizados: 3.717 

• Número de encaminhamento para documentação: 1.118 

• Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social: 765  

Em 2020, o município contou também com a rede não governamental, formada por instituições com Termos de Colaboração para a execução dos serviços, sendo:  

• 490 metas de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para PCD;  

• 30 metas de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoa idosa;  

• 205 metas de Acolhimento Institucional para pessoas idosas; 

• 51 metas de Acolhimento Institucional para PCD; 

• 85 metas de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes;  

• 116 metas de Acolhimento Institucional para jovens, adultos e famílias.  

 

2.6 – RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NÃO GOVERNAMENTAL: 

No período de 2020 e 2021 a FASPG manteve Termos de Colaboração com 29 instituições, visando a oferta de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta 

Complexidade. As entidades foram devidamente monitoradas pelo Departamento de Gestão do SUAS (DGSUAS), através da Divisão de Monitoramento, que realizou dentre outros procedi-

mentos de acompanhamento a análise dos relatórios mensais enviados pelos Responsáveis Técnicos de cada instituição. As informações do monitoramento são utilizadas como base para a 

tomada de decisões sobre novos editais de chamamento público, mostrando um panorama sobre a demanda dos serviços. O resultado da análise é publicado mensalmente na página 

https://redeassocialpg.wordpress.com/programa-de-monitoramento. 

Os anos de 2020 e 2021 foram atípicos, marcados pela pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), o que interferiu nos atendimentos prestados pelas instituições, visto que os serviços de Proteção 

Básica e Especial de Média Complexidade trabalharam de forma remota, sem os atendimentos presenciais coletivos previstos nos planos de ação. 

Em 2020, o Serviço de Convivência para  idosos e o Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes tiveram o cumprimento de metas  abaixo do planejado, enquanto o Acolhimento para 

adultos e famílias superou as metas previstas, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

https://redeassocialpg.wordpress.com/programa-de-monitoramento/
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     Fonte:  https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2021/01/relatorio-de-metas-atingidas-entidades-2020.pdf 

No primeiro semestre de 2021, os resultados do monitoramento apontaram as seguintes metas atingidas: 

 
Fonte: https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2021/07/junho-2021-corrigido.pdf 

SCFV Idosos SCFV 0 a 17 anos SPSB no Domicílio Centro dia
Acolhimento

Crianças e
Adolescentes

Acolhimento
Pessoas com
Deficiência

Acolhimento Idosos
Acolhimento

Jovens e  Adultos

Meta 300 1035 60 520 85 51 205 116

Média 178 1194 43 434 51 44 192 161
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2.7 -  DESAFIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O QUADRIÊNIO : 

A principal necessidade identificada na execução da Política Pública de Assistência Social em Ponta Grossa  é a insuficiência de recursos humanos. As equipes das unidades prestadoras de 

serviços, bem como da gestão municipal encontram-se defasadas em relação ao crescimento da demanda e da oferta de serviços, impossibilitando o cumprimento dos Planos firmados com 

o Governo Estadual e Federal e com o Pacto de Aprimoramento da Gestão.  

Com relação aos CRAS, o principal fator que dificulta o atendimento são as grandes distâncias dos territórios. 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 comunitários, o acesso a renda e a garantia de direitos socioassistenciais. 

 

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 matricialidade 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; 

• Garantir capacitação continuada para as equipes; 

• Assessorar as supervisões de Assistência Social na implantação e implementação de programas, serviços, projetos e benefícios da PSB a serem executados em seus territórios de 

abrangência; no acompanhamento de famílias beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda em situação de descumprimento 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; 

• Executar os benefícios eventuais, conforme legislação vigente; 

• 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, CECON’s, 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. 

• Dar continuidade no reordenamento dos serviços nos Centros de Convivência da Pessoa Idosa, 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 e a manutenção da integridade e das condições de autonomia dos usuários. 

3.2.2 -  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:  

• Fortalecer as equipes dos CREAS para acompanhamento do PAEFI, evitando agravamento das situações de violação de direitos, e consequentemente, 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 metodologias apropriadas;  

• Promover a garantia do 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, e demais atividades comunitárias; 

• Contribuir para a compreensão quanto à responsabilidade parental de idosos ou de pessoas com deficiência, independentemente dos níveis de agravamento; 

• Promover momentos de escuta qualificada dos membros das famílias, cuidadores das pessoas idosas ou com deficiência, apoiando-o para amenização do encargo a eles designados;  

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

• Ampliar o serviço de Centro-Dia para atendimento de idosas e suas famílias, superando situações de violações de direitos viabilizando a autonomia dos seus cuidadores;  

• 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;  
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• 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 emer-

genciais;  

• 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 vitimadas, 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; 

• 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: 

• Aprimorar a vigilância socioassistencial no Município de Ponta Grossa; 

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

• Atualizar e executar o Plano Municipal de Capacitação e Educação Permanente no âmbito do SUAS em Ponta Grossa; 
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• Implantar a Mesa de Negociação do Sistema Único de Assistência Social no município; 

• 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 

P
SB

 Aprimoramento da gestão e da oferta do CadÚnico 
e do Programa Bolsa Família 

Diagnóstico do muni-
cípio 

a) Manter o índice de atualização cadastral acima de 0,75; 
b) Incluir em acompanhamento familiar o mínimo de 50% das 
famílias em descumprimento de condicionalidades; 
c) Capacitação contínua das equipes que operacionalizam os 
sistemas do CadÚnico; 
d) Implementação de ações de busca ativa nos territórios, a fim 
de identificação de público prioritário para inclusão; 
e) Manter os mutirões para cadastramento, recadastramento, 
averiguação e orientações do CadÚnico; 
f) Garantir equipe mínima para execução das ações relaciona-
das ao Cadastro Único e Programa Bolsa Família em todas as 
unidades executoras e gestão; 
g) Referenciar 60% da população do município constante no 
CadÚnico classificado como baixa renda (até ½ salário mínimo) 
aos CRAS. 

2022 a 2025 

P
SB

 

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

cípio 

a) Incluir as famílias do PBF com perfil de acompanhamento, 
nas ações de atendimento do PAIF, prevendo plano de inter-
venção e de avaliação para o desligamento das famílias que 
atingirem os objetivos propostos; 
b) Capacitação e padronização de instrumentais, como o Plano 
de Acompanhamento Familiar; 
c) Implantação de sistemas informatizados de referencia-
mento, acompanhamento familiar e fluxo de atendimentos diá-
rios para alimentação do RMA dos CRAS;  
d) Garantir equipe mínima para execução do PAIF, conforme 
previsto na NOB-SUAS/RH. 

2022 a 2025 
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P
SB

 
Atingir 10% de taxa de acompanhamento pelo PAIF 
dos públicos: 
- Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; 
- Famílias com membros beneficiários do BPC. 

Diagnóstico do muni-
cípio 

a) Implementação das equipes técnicas dos CRAS; 
b) Aumento da divulgação do PAIF; 
c) Intensificar ações de busca ativa das famílias, com incentivos 
à participação das mesmas. 

2022 a 2025 

P
SB

 

Aprimoramento da oferta do SCFV 
Diagnóstico do muni-

cípio 

a) Manter fluxos de encaminhamento com a rede privada que 
oferta o SCFV, fortalecendo a articulação com as unidades de 
CRAS; 
b) Aumentar a participação/adesão dos usuários que partici-
pam dos CECON’s no SCFV. 

2022 a 2025 

P
SB

 Aprimoramento da oferta do Serviço PSB no domi-
cílio para pessoas com deficiência e idosas 

Diagnóstico do muni-
cípio 

a) Realização de diagnóstico pela Vigilância Socioassistencial 
para identificação da demanda real para atendimento no muni-
cípio; 
b) Implementação das equipes técnicas dos CRAS; 
c) Intensificar ações de busca ativa para inclusão do público pri-
oritário (em especial BPC) no serviço; 
d) Aprimorar a articulação com a Proteção Social Especial, nos 
casos identificados como situação de risco social; 
e) Aumentar número de metas para atendimento por entida-
des que executam o serviço, por meio de Termo de Colabora-
ção. 

2022 a 2025 

P
SB

 Regulamentar e operacionalizar a Lei Municipal nº 
13.009/2017 – benefícios eventuais 

Diagnóstico do muni-
cípio 

a) Realização das alterações necessárias para adaptar a Lei Mu-
nicipal nº 13.009/2017 dentro dos critérios da LOAS, e regula-
mentar os benefícios em decreto municipal; 
b) Operacionalizar todos os benefícios eventuais a serem regu-
lamentados no decreto até o final do PMAS (2025). 

2022 a 2025 

P
SB

 

Aprimoramento do BPC na Escola 
Diagnóstico do muni-

cípio 

a) Reordenar e organizar a execução efetiva do Programa, con-
forme orientações técnicas;  
b) Desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as po-
líticas de educação, de assistência social, de saúde e direitos 
humanos com vistas a superação das dificuldades. 

2022 a 2025 

P
SB

 

Aprimoramento do Programa ACESSUAS 
Diagnóstico do muni-

cípio 

a) Firmar parceria com entidade, através de Termo de Colabo-
ração, para a execução dos eixos do Programa; 
b) Aprimorar e avaliar constantemente as parcerias já realiza-
das para mobilização, inclusão e encaminhamento do público 
da assistência social em projetos de inclusão produtiva e no 
mercado de trabalho.  

2022 e 2023 
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P
SB

 Ofertar serviços de qualidade e em espaços físicos 
adequados. 

Diagnóstico do muni-
cípio 

a) Adequação dos espaços físicos das unidades públicas, pro-
movendo a acessibilidade e melhorias por meio de construção, 
ampliação e reformas; 
b) Consolidação da articulação dos serviços de proteção social 
básica e especial de média e alta complexidade para implemen-
tar ações conjuntas. 

2022 a 2025 

P
SB

 

Garantir a melhoria da qualidade dos serviços pres-
tados, tanto público quanto privado, ampliando o 
diálogo com segmentos da sociedade civil sobre o 
direito à assistência social e aperfeiçoamento do 
SUAS. 

Metas da Conferên-
cia Municipal de As-
sistência Social de 

2019 

a) Fortalecer e implementar os serviços, programas e projetos 
socioassistenciais ofertados bem como promover o trabalho 
social em articulação com a rede socioassistencial e interseto-
rial. 

2022 a 2025 

P
SB

 Assegurar o Benefício de Prestação Continuada - 
BPC, conforme previsto nas legislações em vigência 
até a presente data. 

Metas da Conferên-
cia Municipal de As-
sistência Social de 

2019 

a) Elaborar diagnósticos, através da Vigilância Socioassistencial, 
sobre o perfil da demanda atualmente beneficiária do BPC, 
além de levantar dados das dificuldades enfrentadas atual-
mente para acesso, com relação à informatização dos sistemas 
das Agências da Previdência Social – APS; 
b) Divulgar os critérios de acesso, reforçando que todo o proce-
dimento para requerer o benefício é gratuito, garantido pela 
LOAS, evitando ações de “atravessadores” que cobram por es-
tes serviços; 
c) Realização de reuniões e capacitações com órgãos envolvi-
dos (INSS, OAB, MP, rede socioassistencial e de outras políticas 
públicas, entre outros), a fim de pactuar fluxos de encaminha-
mento e demais demandas. 

2022 a 2025 

P
SE

/C
R

EA
S 

Implantação de mais uma equipe em cada CREAS 
no município 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Abertura de Concurso público; 
b) Contratação de pessoal técnico.  

2022 – 2025 

P
SE

/C
R

EA
S 

Disponibilização de atendimento jurídico nos 
CREAS 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Criação do cargo de advogado dentro do quadro de servido-
res da FASPG; 
b) Abertura de Concurso público, específico para completar 
quadro de RH dos CREAS, conforme NOB/RH - SUAS; 

2022 – 2025 

P
SE

/C
R

EA
S Implantar nos CREAS o atendimento ao agressor, 

com o intuito de buscar uma mudança de atitude 
de comportamentos que não são adequados den-
tro de um contexto social, evitando a reincidência. 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Capacitação da equipe técnica no desenvolvimento de técni-
cas de grupos, palestras socioeducadoras e restaurativas, le-
vando aos agressores refletir sobre a violência cometida. 

2022 – 2025 
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P
SE

/C
R

EA
S 

Efetivação do Serviço de Verificação de Denúncia 
Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

Reestruturação do órgão gestor com a criação de um serviço 
específico para Verificação de Denúncia, com equipe própria. 

2022 

P
SE

/C
R

EA
S 

Campanhas educativas sobre o Combate ao Traba-
lho Infantil  

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Manter para rede socioassistencial, Conselhos Tutelares, ór-
gãos públicos e privados e sociedade em geral, periodica-
mente, palestras e campanhas educativas referente a identifi-
cação do Trabalho Infantil 

2022 – 2025 

P
SE

/C
R

EA
S 

Identificação e acompanhamento de situações de 
Trabalho Infantil (Toda rede socioassistencial, e 
conselheiros tutelares) 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Manter para rede socioassistencial e Conselhos Tutelares, 
capacitação e reciclagem anual referente a temática do Traba-
lho Infantil 

2022 – 2025 

P
SE

/C
R

EA
S 

Sensibilização e orientação sobre violência sexual 
contra crianças e adolescentes 

Plano Municipal de 
Enfrentamento às Vi-
olências Contra Cri-

anças e Adolescentes 
2021 – 2024  

a) Palestras educativas para crianças e adolescentes distingui-
rem as formas de violência e conhecer formas de denúncia; 
b) Capacitação da rede de atendimento de crianças e adoles-
centes (escolas, UBS, rede socioassistencial) para identificação 
e conhecimento dos sinais que indiquem uma violência sexual. 

2022 – 2025 

P
SE

/C
R

EA
S 

Qualificação do acompanhamento dos Adolescen-
tes em Medidas Socioeducativas nos CREAS, cum-
prindo com o Plano Municipal de Socioeducação 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Capacitação da equipe técnica no desenvolvimento de técni-
cas de grupos, palestras socioeducadoras e restaurativas. 

2022 – 2025 

P
SE

/C
R

EA
S 

Ampliação de metas para Centro Dia da Pessoa 
Idosa, que atenda todos os graus de dependência 

Reunião equipe 
CREAS  

a) Dobrar as metas de atendimento de Centro Dia para Pessoa 
idosa de 40 para 80 metas mês; 
b) Edital de chamamento público o para OSC que executem os 
serviços;  

2022 – 2025 

P
SE

/M
C

 

Ampliação do número de equipe Serviço de Abor-
dagem Social  

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Abertura de Concurso público; 
b) Contratação de pessoal técnico.  

2022 – 2025 

P
SE

/M
C

 

Ampliar a equipe do Serviço de Abordagem Social e 
proporcionar atendimento 24h 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Reestruturar outros serviços e direcionar servidores para 
este serviço; 
b) Capacitação da equipe para atendimento de situações espe-
cíficas deste serviço (situação de rua, trabalho infantil, viola-
ções de direitos, entre outros) 

2022 
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P
SE

/M
C

 Mapeamento da População em Situação de rua, 
para um atendimento mais direcionado e qualifi-
cado 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Diagnóstico da População em Situação de Rua 2022 

P
SE

/M
C

 

Adequação da equipe técnica do Centro POP 
Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Abertura de Concurso público; 
b) Contratação de pessoal técnico.  

2022 – 2025 

P
SE

/A
C

 

Implantação e regularização da Casa de Passagem 
para a População Indígena 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Reestruturar outros serviços e direcionar servidores para 
este serviço; 
b) Capacitação da equipe para atendimento de situações espe-
cíficas deste serviço; 
c) Regulamentar a partir de regras estabelecidas para o acolhi-
mento desta população. 

2022 

P
SE

/A
C

 

Implantação do serviço de Albergue no município 
Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Edital de chamamento público o para OSC que executem os 
serviços;  

2022 

P
SE

/A
C

 Regulamentar Central de Vagas para Acolhimento 
(dispor de servidor exclusivo, regulamentar por pú-
blico: idoso, PcD, crianças e adolescentes) 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

Reestruturação do órgão gestor com a criação de um serviço 
específico para controle das solicitações de acolhimento insti-
tucional. 

2022 

P
SE

/A
C

 

Proporcionar uma equipe técnica exclusiva para a 
Casa Corina Portugal 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Abertura de Concurso público; 
b) Contratação de pessoal técnico.  

2022 – 2025 

P
SE

/A
C

 

Encerramento das atividades do Abrigo Municipal 
para Crianças e Adolescentes 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Encaminhar os atendimentos que lá estão para conclusão do 
fechamento; 

2022 

P
SE

/A
C

 

Implantação do Serviço de República para meninas 
Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Reestruturar outros serviços e direcionar servidores para 
este serviço; 
b) Capacitação da equipe para atendimento de situações espe-
cíficas deste serviço; 
c) Regulamentar a partir de regras estabelecidas para o acolhi-
mento desta população. 

2022 
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P
SE

/A
C

 

Ampliação do número de famílias cadastradas no 
Serviço Família Acolhedora 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Campanhas de divulgação do serviço para ampliação do nú-
mero de famílias acolhedoras cadastradas. 

2022 – 2025 

P
SE

/A
C

 Qualificação do atendimento ao Programa Guarda 
Solidária, voltado para convivência e fortaleci-
mento de vínculos. 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Capacitação das famílias; 
b) Referenciamento das famílias aos serviços da rede socioas-
sistencial. 

2022 – 2025 

G
ES

TÃ
O

  Implantação de equipe exclusiva para ações do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (arti-
culação com outras políticas, rede socioassisten-
cial, divulgação de ações, palestras, capacitações). 

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024  

a) Abertura de Concurso público; 
b) Contratação de pessoal técnico.  

2022 – 2025 

G
ES

TÃ
O

 D
O

 

SU
A

S 

Implantação da Mesa de Negociação do Sistema 
Único de Assistência Social no município, conforme 
determinação do NOB/RH-SUAS. 

NOB-RH/SUAS 

a) Eleger e nomear membros; 
b) Planejas ações; 
c) Reuniões bimestrais para discussão quanto às  condições de 

trabalho, desempenho e qualificação dos trabalhadores do 

SUAS. 

2022 - 2025 

G
ES

TÃ
O

 D
O

 

SU
A

S 

Elaboração de proposta para implantação do Plano 
de Cargos e Salários para os profissionais do SUAS, 
conforme determinação do NOB/RH-SUAS 

NOB-RH/SUAS 
a) Eleger comissão para elaboração do PCC; 
b) Elaborar proposta para apresentação ao Gestor Municipal. 

2022-2025 

G
ES

TÃ
O

  

Ampliação de equipes técnicas e de apoio para os 
serviços socioassistenciais e gestão do SUAS. 

Diagnóstico  
Municipal 

a) Abertura de Concurso público; 
b) Contratação de pessoal técnico.  

2022 – 2025 

G
ES

TÃ
O

 

D
O

 S
U

A
S 

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

Plano de Metas Mu-
nicipal 2021 – 2024 

Realização de visitas institucionais, análise documental e elabo-

ração de instrumentais para monitoramento e avaliação da rede 

socioassistencial. 

2022-2025 

G
ES

TÃ
O

 

D
O

 S
U

A
S 

Aprimorar a vigilância socioassistencial no Municí-
pio de Ponta Grossa. 

Plano de Metas Mu-

nicipal 2021 – 2024 

a) Abertura de Concurso público; 
b) Contratação de pessoal  para ampliação de equipe técnica. 
c) Aquisição de software para gestão. 
d) Realização de diagnósticos  e levantamentos técnicos. 

2022-2025 
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G
ES

TÃ
O

 D
O

 

SU
A

S Executar o PEP- Plano Municipal de Capacitação e 
Educação Permanente no âmbito do SUAS em 
Ponta Grossa. 

Plano de Metas Mu-

nicipal 2021 – 2024 

a) Aquisição de cursos e capacitações para a execução do 

Plano de Educação Permanente. 

b) Realização de eventos online (durante a pandemia) e pre-

senciais (pós pandemia) para capacitação dos trabalhado-

res do SUAS. 

2022-2025 

G
ES

TÃ
O

 D
O

 

SU
A

S 

Elaborar normas, notas técnicas, fluxos de atendi-
mento, portarias e demais instrumentos de regula-
ção do SUAS em âmbito municipal, favorecendo a 
oferta de serviços de qualidade, padronizado e ar-
ticulado em rede. 

Plano de Metas Mu-

nicipal 2021 – 2024 

Reuniões de comissão técnica para elaboração de protocolos, 

normas técnicas e demais documentos regulatórios do SUAS. 

 

2022-2025 

G
ES

T
Ã

O
  Proporcionar condições e quantitativo ideal de tra-

balhadores para a execução dos serviços da rede 
socioassistencial de forma equitativa e de quali-
dade aos usuários. 

Deliberação da 13ª 

Conferência Munici-

pal de Assistência So-

cial 

 

a) Abertura de Concurso público. 

b) Contratação de pessoal técnico e de apoio. 
2022-2025 

G
ES

T
Ã

O
 Concurso público e contratação para reposição dos 

quadros dentro do SUAS para todos os trabalhado-
res, como por exemplo, advogados, psicólogos e 
outros para composição do quadro efetivo. 

G
ES

T
Ã

O
 

Garantir recursos orçamentários para a realização 
de concurso público, fortalecendo a FASPG com 
contratação de equipes técnicas para os serviços e 
para a gestão, em especial os departamentos de 
compras e jurídico, favorecendo a celeridade na 
utilização dos recursos recebidos. 

P
SB

 E
 P

SE
 Aprimorar (retomar) o acompanhamento Familiar/ 

Grupos nas unidades de CRAS/ CREAS e na rede so-
cioassistencial em geral na perspectiva de traba-
lhar no cotidiano o reconhecimento dos seus direi-
tos e da política de assistência social. 

Deliberação da 13ª 

Conferência Munici-

pal de Assistência So-

cial 

Retomar as atividades coletivas presenciais nos CRAS, CREAS,  

SCFV e Centros Dia de acordo com as normas estabelecidas. 
2022 

G
ES

T
Ã

O
  

Estabelecer o percentual de 7% do orçamento mu-
nicipal para a Assistência Social;  

Deliberação da 13ª 

Conferência Munici-

pal de Assistência So-

cial 

Elaborar proposta de Lei que regulamente a destinação orça-

mentária da Assistência Social. 
2022-2025 

P
SB

 

Maior incentivo ao financiamento da Proteção So-
cial Básica, garantindo também o subsidio do 
transporte dos usuários às unidades executoras 
dos serviços cofinanciados; 

Deliberação da 13ª 

Conferência Munici-

pal de Assistência So-

cial 

Adequar as metas e valores per capita para os serviços de PSB. 2022-2025 
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5. METAS E AÇÕES PLANEJADAS: 

5.1  - SERVIÇOS:  

 

*M/I –  M = Manutenção     e/ou   I = Implantação de novos Serviços 

EIXO SERVIÇO M / I PÚBLICO 
RESPONSÁVEL (DEPARTA-

MENTO/UNIDADE) 
CAPACIDADE 

METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2022 – R$ ANUAL 

2022 2023 2024 2025 Municipal Estadual Federal 

Proteção 

Social Bá-

sica 

Serviço de Proteção e Atendi-

mento Integral às Famílias - PAIF 
M Famílias  DPSB e CRAS 

46.000 famílias 

referenciadas 
44.000 42.000 40.000 40.000 478.740,00 0,00 720.000,00 

Proteção 

Social Bá-

sica 

Serviço de Convivência e Fortale-

cimento de Vínculos 

M 
Crianças e Adolescentes de 

6 a 17 anos 

DPSB, CRAS e entidades par-

ceiras 
1.000 pessoas 1.000 1.000 1.000 1.000 4.334.400,00 0,00 900.000,00 

M Idosos 
DPSB, CRAS, CECON e entida-

des parceiras 
500 pessoas 500 500 500 500 464.400,00 0,00 0,00 

P
SB

/P
SE

 

Garantir recursos orçamentários para a construção 
de equipamentos como CRAS e CREAS; 

Deliberação da 13ª 

Conferência Munici-

pal de Assistência So-

cial 

A) Desenvolver diagnóstico territorial; 

b) Elaborar projetos para obtenção de recursos. 

 

2022-2025 

P
SB

 

Formar Comitês locais com representantes setori-
ais (assistência social, saúde, educação, entidades 
socioassistenciais e usuários) tendo como referen-
cia os territórios dos CRAS. 

Deliberação da 13ª 

Conferência Munici-

pal de Assistência So-

cial 

Articular a rede local para a implantação dos comitês. 2022-2025 

G
ES

T
Ã

O
 

D
O

 S
U

A
S 

Constituição de uma mesa de negociação para os 
trabalhadores do SUAS conforme prevê a gestão 
de trabalho do SUAS. 

Deliberação da 13ª 

Conferência Munici-

pal de Assistência So-

cial 

a) Criação da Mesa de Negociação do SUAS; 

b) Nomeação dos membros da Mesa; 

c) Estabelecimento de rotina de trabalho. 

 

2022-2023 

P
SB

 E
 P

SE
 Implantar o serviço de calamidade pública em 

abrangência municipal conforme previsto na Tipifi-
cação Nacional de Serviços Socioassistenciais e 
com equipe de referência conforme NOB/RH, e 
com previsão orçamentária no PPA, LDO e LOA. 

Deliberação da 13ª 

Conferência Munici-

pal de Assistência So-

cial 

Criar no DPSE/Alta Complexidade, uma unidade de atendimento 

responsável pela execução do serviço. 
2022-2025 
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EIXO SERVIÇO M / I PÚBLICO 
RESPONSÁVEL (DEPARTA-

MENTO/UNIDADE) 
CAPACIDADE 

METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2022 – R$ ANUAL 

2022 2023 2024 2025 Municipal Estadual Federal 

Proteção 

Social Bá-

sica 

Serviço de Proteção Social Básica 

no Domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas 

M PCD e Idosos 
DPSB, CRAS e entidades par-

ceiras 
150 pessoas 150 150 150 150 216.000,00 0,00 0,00 

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 I E II 160 160 160 160 160 40.000,00 0,00 312.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço Especializado em Aborda-

gem Social 
M 

Crianças, adolescentes, jo-

vens, adultos idosos e famí-

lias que utilizam espaços 

públicos como forma de 

moradia e/ou sobrevivên-

cia  

DPSE – SERVIÇO ESPECIALI-

ZADO EM ABORDAGEM SO-

CIAL 

100 150 150 150 150 30.000,00 30.000,00 60.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Proteção Social a Ado-

lescentes em cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liber-

dade 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  180 200 200 200 200 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 na mo-

dalidade de  Centro dia 

M Idosos Entidades Socioassistenciais  30 60 60 60 60 

3.528.000,00 0,00 0,00 

M Pessoas com deficiência Entidades Socioassistenciais  490 490 490 490 490 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço Especializado para Pes-

soas em Situação de Rua – Centro 

POP 

M 

Famílias e indivíduos que 

utilizam as ruas como es-

paço de moradia 

 DPSE – Centro POP  250 250 250 250 250 110.000,00 78.000,00 156.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Abrigo Institucional 
M Crianças e Adolescentes 

DPSE – ALTA COMPLEXIDADE 

Entidades Socioassistenciais  
101 85 85 85 85 2.193.000,00 

270.000,00 

180.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento em Famí-

lia Acolhedora 
M Crianças e Adolescentes DPSE – ALTA COMPLEXIDADE 15 (família) 15 20 25 30 264.000,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Abrigo Institucional 
M Pessoas com Deficiência Entidades Socioassistenciais  21 21 21 21 21 2.199.600,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Abrigo Institucional 
M 

Mulheres Vítimas de Vio-

lência 
DPSE – ALTA COMPLEXIDADE 04 04 04 04 04 62.000,00 39.000,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em ILPI 
M Idosos Entidades Socioassistenciais  205 205 205 205 205 5.220.420,00 0,00 108.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal para Adultos e Famílias 
M Adultos e Famílias Entidades Socioassistenciais  130 130 130 130 130 1.524.540,00 60.000,00 240.000,00 

Casa de Passagem  
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EIXO SERVIÇO M / I PÚBLICO 
RESPONSÁVEL (DEPARTA-

MENTO/UNIDADE) 
CAPACIDADE 

METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2022 – R$ ANUAL 

2022 2023 2024 2025 Municipal Estadual Federal 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em República 

 

M 

Jovens Entidades Socioassistenciais  06 06 06 06 05 
116.100,00 60.000,00 0,00 

Adultos Entidades Socioassistenciais  10 10 10 10 10 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal em Residência Inclusiva 
M Pessoas com Deficiência Entidades Socioassistenciais  30 30 30 30 30 1.494.000,00 60.000,00 120.000,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

Serviço de Proteção em Situação 

de Calamidades Públicas e Emer-

gências 

I Indivíduos e Famílias DPSE – ALTA COMPLEXIDADE 04 (famílias) 04 04 04 04 100.000,00 0,00 0,00 

Proteção 

Social Es-

pecial 

 

 

Serviço de Acolhimento Instituci-

onal para Adultos e Famílias 
I População Indígena DPSE – ALTA COMPLEXIDADE 08 (famílias) 08  08  08  08  50.000,00 0,00 0,00 

5.2  - PROGRAMAS E PROJETOS:  

 

PROGRAMA/PROJETO M/I PÚBLICO 
RESPONSÁVEL (DEPARTAMENTO/UNI-

DADE) 
CAPACIDADE 

METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2022 (R$) 

2022 2023 2024 2025 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Restaurante Popular M 
Indivíduos e fa-

mílias 
Departamento de Segurança Alimentar 

1.200 refei-

ções/dia 

264.000 refei-

ções /ano 

 

264.000 re-

feições 

/ano 

264.000 refei-

ções /ano 

264.000 re-

feições /ano 
410.000,00 0,00 0,00 

Unidade de Produção 

de Alimentos 
M 

Serviços, pro-

gramas, proje-

tos e entidades 

socioassisten-

ciais 

Departamento de Segurança Alimentar 
6.000 

pães/dia 

1.540.000 

pães/ano 

1.540.000 

pães/ano 
1.540.000 

pães/ano 
1.540.000 

pães/ano 
25.000,00 0,00 0,00 

 

Banco de Alimentos 

 

M 
Entidades, Fa-

mílias 
Departamento de Segurança Alimentar 

84.000 

kg/ano 

84.000 

kg/ano 
84.000 

kg/ano 
84.000 

kg/ano 
84.000 

kg/ano 
10.000,00 0,00 0,00 

Acessuas Trabalho M Pessoas 

Departamento de Proteção Social Bá-

sica/Divisão de Programas e Projetos e 

Rede Socioassistencial 

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.500,00 0,00 246.000,00 

BPC na Escola M 

Crianças e Ado-

lescentes com 

deficiência be-

neficiárias do 

BPC 

Departamento de Proteção Social Bá-

sica/Divisão de Programas e Projetos - 

CRAS 

160 100 120 140 160 2.000,00 0,00 12.800,00 

Programa Bolsa Famí-

lia/CadÚnico 
M Famílias 

Departamento de Proteção Social Bá-

sica/Divisão de Gestão de Benefícios e 
37.094 37.094 37.094 37.094 37.094 140.000,00 0,00 912.000,00 
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PROGRAMA/PROJETO M/I PÚBLICO 
RESPONSÁVEL (DEPARTAMENTO/UNI-

DADE) 
CAPACIDADE 

METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2022 (R$) 

2022 2023 2024 2025 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Unidades de Atendimento CadÚnico e 

PBF 

Programa Família Para-

naense/Nossa Gente 

Paraná 

M Famílias 

Departamento de Proteção Social Bá-

sica/Divisão de Programas e Projetos - 

CRAS 

400 400 400 400 400 0,00 0,00 0,00 

Serviço de Capacitação 

de Adolescentes para o 

Mundo do Trabalho 

M Adolescentes 
Departamento de Proteção Social Bá-

sica/Programa Adolescente Aprendiz 
300 300 300 300 300 120.050,00 201. 043,51 0,00 

Programa de Erradica-

ção do Trabalho Infantil 
M 

Crianças e ado-

lescentes em si-

tuação de Tra-

balho infantil 

DPSE – CREAS I E II 40 40 40 40 40 0,00 0,00 99.600,00 

 

5.3  -  BENEFÍCIOS:  

 

BENEFÍCIO M / I* 
PÚBLICO UNIDADES DE ATENDI-

MENTO 
CAPACIDADE 

METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2022 (R$) 

2022 2023 2024 2025 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Benefício de Prestação Continuada - BPC M Idosos e PCD 
Departamento de Prote-

ção Social Básica - CRAS 
5.106/mês 5.106 5.106 5.106 5.106 0,00 0,00 64.727.668,98 2 

Programa Bolsa Família- Transferência de 

Renda 
M Famílias 

Departamento de Prote-

ção Social Básica – CRAS 
11.755/mês 11.755 11.755 11.755 11.755 0,00 0,00 77.005.425,003 

Benefício Eventual de Natalidade I Famílias 
Departamento de Prote-

ção Social Básica – CRAS 
1.500/ano* 1.500 1.500 1.500 1.500 

2.058.000,00 

0,00 0,00 

Benefício Eventual de Mortalidade I Famílias 
Departamento de Prote-

ção Social Básica – CRAS 
1.500/ano* 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 0,00 

Benefício Eventual por Vulnerabilidade 

Temporária – cesta básica 
M Famílias 

Departamento de Prote-

ção Social Básica – CRAS 
10.000/ano 20.000/ano4 20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 

Benefício Eventual de Documentação I Pessoas 
Departamento de Prote-

ção Social Básica – CRAS 
624/ano 624 624 624 624 0,00 0,00 

 
2 Benefício repassado diretamente ao beneficiário. 
3 Benefício repassado diretamente ao beneficiário. 
4 Ressalta-se que o número se refere à quantidade de benefícios repassados. A mesma família pode ser beneficiada mais de uma vez ao ano com o mesmo benefício. 
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Benefício Eventual de Transporte Munici-

pal 
M Pessoas 

Departamento de Prote-

ção Social Básica – CRAS 
438/ano 438 438 438 438 0,00 0,00 

Benefício Eventual de Transporte – Inter-

municipal e Interestadual 
M 

Pessoas em situação 

de rua e vulnerabili-

dade temporária 

DPSE – Centro POP 
1.200 benefíciá-

rios/ano 
1.200 1.200 1.200 1.200 120.000,00 0,00 0,00 

 

 

5.4  - GESTÃO DO SUAS: 

 

AÇÃO M / I* PÚBLICO RESPONSÁVEL CAPACIDADE 
METAS (Nº) INVESTIMENTO PARA 2022 (R$) 

2022 2023 2024 2025 MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

Manutenção do Órgão Gestor M 

Trabalhadores do 

SUAS, Usuários dos 

Serviços 

FASPG - - - - - 15.035.500,00 
 

0,00 0,00 

Manutenção do CMAS M 
Entidades, conse-

lheiros 
CMAS - - -  - 17.895,31 0,00 4.000,00 

Plano Municipal de Capacitação e Educação 

Permanente no SUAS 
M 

Trabalhadores do 

SUAS 
DGSUAS 

872 trabalhadores do 

SUAS 
872 672 672 672 

359.500,00 

0,00 

126.879,08 

Mesa de Negociação do SUAS I 
Trabalhadores do 

SUAS 
DGSUAS 

872 trabalhadores do 

SUAS 
- - - - 0,00 

Ações de Vigilância Socioassistencial  M 

Unidades Públicas e 

Entidades presta-

doras de serviços 

DGSUAS 
62 unidades públicas 

e privadas 
62 62 62 62 0,00 

Regulação do SUAS M 
Rede Socioassisten-

cial 
DGSUAS - - - - - 0,00 

Monitoramento da Rede Socioassistencial M 

Unidades Públicas e 

Entidades presta-

doras de serviços 

DGSUAS 
62 unidades públicas 

e privadas 
44 44 44 44 0,00 

Elaborar proposta para implantação do 

Plano de Cargos e Salários para os profissio-

nais do SUAS, conforme determinação do 

NOB/RH-SUAS 

I 
Trabalhadores do 

SUAS 
DGSUAS 336 trabalhadores  - - - - 0,00 

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

 

6. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO: 
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Os recursos para a Assistência Social em Ponta Grossa provêm de fontes livres e vinculadas. Fazem parte do Orçamento da Assistência Social, os recursos da SMPPS e da FASPG. O Fundo 
Municipal de Assistência Social faz parte da estrutura da FASPG.  Para 2022 o Plano Plurianual do FMAS prevê  um total de Total  R$ 26.610.387,80, sendo  R$ 5.233.137,80 vinculados e  R$ 
21.377.250,00 livres.  
 
O financiamento da rede socioassistencial não governamental (entidades socioassistenciais prestadoras de serviços)  é realizado  através do Fundo Municipal de Assistência Social. A escolha 
das instituições  se dá por meio de  Chamamento Público entre as  instituições  inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. Os  Termos de Colaboração são firmados  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. 

7. REDE SOCIOASSISTENCIAL: 

7.1  - REDE GOVERNAMENTAL: 

 

Eixo Unidade Endereço 

Proteção Social Básica 

CRAS Cará Cará Rua Medeiros de Albuquerque, 276, Oficinas 

CRAS Coronel Cláudio Rua Dr. José de Azevedo Macedo esquina com a Av. Ana Rita, s/n, Cel. Cláudio 

CRAS Jardim Carvalho Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha, s/n, Vila Nadal 

CRAS Jardim Paraíso Largo Dep. Edmar Luís Costa (rotatória), s/n, Jd. Paraíso 

CRAS Nova Rússia Rua Gen. Rondon, frente ao nº 120, Nova Rússia 

CRAS Sabará Rua Adílio Ramos, frente ao nº 5, Sabará 

CRAS Santa Luzia Av. Congonhas, 779, Santa Luzia 

CRAS 31 de Março Rua Washington Luiz, 794, Núcleo Habitacional 31 de Março 

CRAS Vila Isabel Rua Centenário do Sul, ao lado do nº 999, Vila Isabel 

CRAS Vila XV Rua Pedro Blageski, frente ao nº 5, Vila Estrela 

CECON – Centro do Idoso Santa Paula Rua Butieiro, 209 – Santa Paula 
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CECON – São Francisco de Assis Rua Gaivotas, esq. com Andorinhas - Borato 

CECON – Cará-Cará Rua Carajás, 381 – Cará Cará 

CECON – Santa Luzia Rua Congonhas, 755 – Santa Luzia 

CECON – Casa do Idoso Santa Rita de Cássia Rua Nestor Borba, 500 - Ronda 

CECON – Irmã Gaudia Kuschka Rua Alfredo Bochnoa, esq. com Nito Manoel Gutoch, s/nº - Pq. Tarobá 

CECON – Raio de Sol Rua Vidal de Negreiros, 657 – Vila Cipa 

CECON – Nova Rússia Praça Getúlio D. Vargas, s/nº - Nova Rússia 

Proteção Social Espe-

cial de Média Comple-

xidade 

CREAS I Rua Dr. Colares, 320 –  Ed. Ouro Preto, Centro. 

CREAS II Rua Desembargador Joaquim Ferreira Guimarães, 21 Jardim Carvalho. 

Centro POP Rua  Tobias Monteiro, 74 Centro. 

Proteção Social Espe-

cial de Alta  Complexi-

dade 

ABRIGO MUNICIPAL DE ADOLESCENTES - AMA Rua Siqueira Campos, 853 - Uvaranas. 

CASA DE ABRIGO PARA MULHERES VÍ TIMAS DE VIOLÊNCIA  
CORINA PORTUGAL 

- 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro. 

 

7.2  - REDE NÃO GOVERNAMENTAL:  

 

Entidade Serviços ofertados Público-alvo 
Possui Termo de 
Colaboração?5 

1.  
AAPI - Associação de Amigos da Pessoa Idosa 
CNPJ: 06.339.614/0001-89 

✓ Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 
✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Idosos Sim 

 
5 Informação referente aos Termos de Colaboração com a FASPG, com recursos do FMAS, no  período  de 2019/2020. 
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2.  
AAPNENSEL - Associação de Atendimento para Portadoras de Necessida-
des Especiais Nossa Senhora de Lourdes 
CNPJ: 15.415.743/0001-08 

✓ Residência Inclusiva PCD Sim 

3.  
ACAP CEPRAF  Geny de Jesus Souza Ribas 
CNPJ: 78.252.269/0001-52 

✓ Centro-dia PCD Sim 

4.  
ADFPG - Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa 
CNPJ: 79.261.210/0001-93 

✓ Centro-dia PCD Sim 

5.  
Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional/ Casa do Piá 
CNPJ: 62.207.634/0013-00 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Crianças e adoles-

centes 
Sim 

6.  
APACD - Associação Pontagrossense de Assistência à Criança Deficiente 
CNPJ: 77.017.804/0001-28 

✓ Centro-dia PCD Sim 

7.  
APADEVI - Associação de Pais e Amigos do deficiente Visual 
CNPJ: 79.322.574/0001-36 

✓ Centro-dia PCD Sim 

8.  
APAE - Associação de Pais e Amigos do Excepcional 
CNPJ: 80.251.051/0001-25 

✓ Centro-dia PCD Sim 

9.  
APAM - Associação de Promoção à Menina 
CNPJ: 79.319.315/0001-56 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
✓ Acolhimento Institucional 

Crianças e Adoles-
centes 

Sim 

10.  
APEDEF - Associação Pontagrossense de Emancipação para Deficientes Fí-
sicos 
CNPJ:01.374.455./0001-30 

✓ Residência Inclusiva PCD Sim 

11.  
APROAUT- Associação de Proteção aos Autistas 
CNPJ: 01.705.903/0001-30 

✓ Centro-dia PCD Sim 

12.  
Asilo São Vicente de Paulo 
CNPJ: 80.233.737/0001-93 

✓ ILPI Idosos Sim 

13.  
ASSARTE - Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa 
CNPJ: 78.599.651/0001-37 

✓ Centro-dia PCD Sim 

14.  
Associação Antonio e Marcos Cavanis/ Casa do Menor Ir. Cavanis 
CNPJ: 75.637.256/0001-02 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Crianças e adoles-

centes 
Sim 

15.  
Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa/ Lar Guilherme Ca-
vina 
CNPJ: 78.599.651/0001-37 

✓ Centro-dia PCD Sim 

16.  
Associação Beneficente Cristã Tio Barros  
CNPJ: 18.157.955/0001-12 

✓ Serviço de Acolhimento Institucional   
Mulheres e seus de-

pendentes 
Não 

17.  
Associação Beneficente Lua Nova 
CNPJ: 08.505.574/0001-23 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Crianças e adoles-

centes 
Sim 

18.  
Associação de Amigos da Criança da Diocese de Ponta Grossa/AAC  
CNPJ: 02.498.070/0001-47 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Crianças de 0 a 6 

anos e Adultos de 18 
a 59 anos 

Não 

19.  
Associação Ministério Melhor Viver 
CNPJ: 07.223.960/0001-60 

✓ Acolhimento Institucional 
✓ República 

Adultos Sim 
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20.  
Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV 
CNPJ: 01.020.943/0001-49 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Crianças e adoles-

centes 
Sim 

21.  
Cáritas Diocesana De Ponta Grossa  
CNPJ : 09.013.770/0001-43 

✓ Ações de Assessoramento técnico e financeiro a 
Pessoas, famílias , 

entidades 
Não 

22.  
Casa Transitória Fabiana de Jesus 
CNPJ: 08.254.576/0001-14 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos 
✓ Ações de Promoção da Integração ao Mercado de Tra-

balho nos termos da Resolução CNAS n° 33/2011 

Adultos, gestantes, 
idosos 

Não 

23.  Centro de Integração Empresa – Escola do Paraná – CIEE/PR 
✓ Ações de Promoção da Integração ao Mercado de Tra-

balho nos termos da Resolução CNAS n° 33/2011 
Jovens Não 

24.  
Colméia Espírita Cristã Abegail 
CNPJ: 77.742.278/0001-69 

✓ ILPI Idosos Sim 

25.  
Escola Profissional Piamartina/ Instituto João XXIII 
CNPJ: 09.027.658/0001-61 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
✓ Acolhimento Institucional 

Crianças e adoles-
centes 

Sim 

26.  
ESPRO – Ensino Social Profissionalizante  
CNPJ: 51.549.301/0057-64 

✓ Ações de Promoção da Integração ao Mercado de Tra-
balho nos termos da Resolução CNAS n° 33/2011. 

Jovens Não 

27.  
Francisclara Resgate da Família e da Criança 
CNPJ: 07.912.865/0001-73 

✓ Acolhimento Institucional 
Crianças e Adoles-

centes 
Sim 

28.  
Grupo Renascer de Apoio à População LGBT, SCFV e Abordagem Social 
CNPJ: 04.376.047/0001-05 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
✓ Abordagem Social 

Crianças e adoles-
centes 

População LGBT 
Sim 

29.  
Instituto Educacional Duque de Caxias 
CNPJ: 80.242.258/0001-33 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Crianças e adoles-

centes 
Sim 

30.  
Instituto Mundo Melhor  
CNPJ: 11.622.455/0001-65 

✓ Ações de Promoção da Integração ao Mercado de Tra-
balho nos termos da Resolução CNAS n° 33/2011. 

Jovens Não 

31.  
Legião da Boa Vontade – LBV 
CNPJ: 33. 915. 604 / 0234-00 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
Crianças e adoles-
centes, jovens e 

adultos  
Não 

32.  
Núcleo de Ponta Grossa da Cruzada dos Militares Espíritas/ Casa Paulo de 
Tarso CNPJ: 75.603.134/0001-04 

✓ ILPI Idosos Sim 

33.  
Núcleo Promocional Pequeno Anjo 
CNPJ: 08.896.238/0001-59 

✓ Acolhimento Institucional 
Crianças e Adoles-

centes 
Sim 

34.  
Programa Social Transformando Gerações 
CNPJ: 13.160.226/0001/00 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Crianças e adoles-

centes 
Sim 

35.  
SEFAN/ Lar das Vovozinhas Balbina Branco 
CNPJ: 80.241.144/0001-79 

✓ ILPI Idosos Sim 

36.  
SOS - Serviço de Obras Sociais 
CNPJ: 75.610.071/0001-05 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Idosos Sim 

37.  
Vila Vicentina/ Casa da Acolhida 
CNPJ:80.228.687/0001-56 

✓ Casa de Passagem Adultos Sim 
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8 . RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS: 

 

Categoria Profissional 
DISPONÍVEIS NECESSÁRIOS 

Concurso 
Público 

Teste Sele-
tivo 

Agentes Políticos / Cargo 
em Comissão 

Está-
gio 

Total 
Geral 

Vagas no 
Quadro 

Vagas a serem 
criadas 

Fal-
tam 

ADMINISTRADOR     0 0 2 2 

ADVOGADO     0 0 4 4 

ANALISE DE SISTEMAS     0 0 1 1 

ASSISTENTE SOCIAL 57    57 64 15 22 

CONTADOR I e II 2    2 4 0 2 

ENGENHEIRO CIVIL     0 0 1 1 

ESTATÍSTICO     0 0 1 1 

FISIOTERAPEUTA 3    3 3  0 

GEÓGRAFO     0 0 1 1 

GESTOR PÚBLICO     0 0 1 1 

MUSICOTERAPEUTA 3    3 3  0 

NUTRICIONISTA 2    2 2  0 

PEDAGOGO 1 3   4 4 12 12 

PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA 2    2 2 7 7 

PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     0 0 1 1 

PSICOLOGO 12 1   13 15 9 11 
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TÉCNICO DE ATIVIDADES (MUSICOTERAPEUTA, PEDAGOGO, 
TERAPEUTA OCUPACIONAL) 

    0 0 7 7 

AGENTE SOCIAL 18    18 21  3 

AGENTE/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 2   42 45 28 31 

EDUCADOR SOCIAL UNISSEX, FEM E MASC 37    37 40 20 23 

ESCRITURARIO I e II 6    6 6  0 

MOTORISTA CARTEIRA D     0 0 4 4 

MOTORISTA PLANTONISTA B     0 0 2 2 

MOTORISTA PLANTONISTA D     0 0 2 2 

ORIENTADOR SOCIAL  10   10 10  0 

PROGRAMADOR 1    1 1  0 

SUPERVISOR DE COZINHA     0 0 1 1 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO     0 0 1 1 

TÉCNICO DE SOM E IMAGEM     0 0 1 1 

AUX.DE OPER.DE VACA MECA 1    1 1  0 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS     0 0 26 26 

CARPINTEIRO     0 0 1 1 

COZINHEIRO 5    5 5 5 5 

ELETRICISTA 1    1 1 1 1 

ENCANADOR     0 0 1 1 

ENCARREGADO DE SERVIÇOS     0 0 1 1 

INST.DE ARTES E OFICIOS I e II 4    4 4  0 

MERENDEIRA     0 0 20 20 

MOTORISTA 15 2   17 21 19 23 

MOTORISTA DE CAMINHAO 5    5 7  2 

OPERADOR DE VACA MECANICA 1    1 2  1 

PADEIRO 6    6 6 6 6 

PEDREIRO     0 0 1 1 

TELEFONISTA 2    2 2  0 
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AJUDANTE DE COZINHA 6    6 6  0 

ASCENSORISTA 1    1 1  0 

SERVENTE E ZELADOR 37 8   45 51 3 9 

TRABALHADOR BRACAL 9    9 10 11 12 

CARGO EM COMISSAO   28  28 - - - 

TOTAIS 277 26 28 0 331 337 216 250 

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, refletindo 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 profissi-

onal e no mercado de trabalho; 
✓ 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; 
✓ Organização dos benefícios eventuais, considerando o contexto de calamidade pública, pós pandemia do vírus COVID-19; 
✓ Ampliação da rede de atendimento e serviços da Proteção Social Básica, com a implantação de novas unidades de CRAS; 
✓ Fortalecimento da articulação da rede de atendimento socioassistencial e setorial, com a finalidade de superação das vulnerabilidades sociais. 

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;  
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✓ 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 DO SUAS: 

✓ Trabalhadores do SUAS (governamentais e não governamentais) capacitados, com  as competências e capacidades específicas requeridas para a melhoria e qualidade continuada da 
gestão do SUAS e da oferta  de serviços. 

✓ Mesa de negociação do SUAS implantada e em funcionamento. 
✓ Rede socioassistencial monitorada e acompanhada, ofertando serviços tipificados e de qualidade. 

✓ Produção de boletins informativos, notas técnicas, normativas, protocolos, orientações e  e demais documentos que favoreçam o trabalho da rede socioassistencial e da gestão do 

SUAS. 

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

As ações previstas no PMAS serão acompanhadas e fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, responsável pelo Controle Social da Política Pública de Assistência Social. 

Os serviços prestados pela rede socioassistencial pública e privada serão monitorados pela Divisão de Monitoramento do Departamento de Gestão do SUAS. Para tanto, serão realizadas visitas 

institucionais e/ou virtuais, reuniões técnicas, análise documental, relatórios mensais de frequência, levantamentos de dados, diagnósticos, etc.  

Serão ainda alimentados os sistemas de informação da REDE SUAS (RMA, SISC, CNEAS, CADSUAS, Demonstrativo Sintético, etc). 

A FASPG, fará avaliação anual do andamento das ações. O PMAS é flexível e poderá ser alterado anualmente, de acordo com as necessidades apresentadas pelo Município, sempre com a 

aprovação do CMAS. 

11. PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: 

  2022 (R$) 2023 (R$) 2024 (R$) 2025 (R$) 

Eixo Municipal Estadual Federal Municipal Estadual Federal Municipal Estadual Federal Municipal Estadual Federal 

Proteção 
Social Bá-

sica 
 R$                              

6.538.708,35  
 R$                 

201.043,51  
 R$       

2.790.800,00  
 R$                         

6.800.256,68  
  R$                        

-     
 R$         

2.790.800,00  
 R$      

6.970.263,09  
  R$                  

-     
 R$     

2.790.800,00  
 R$                    

7.144.519,66  
  R$                  

-     
 R$      

2.790.800,00  
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12. TEMPO DE EXECUÇÃO: 

O presente Plano Municipal de Assistência Social tem vigência para o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025, podendo ser atualizado anualmente, conforme necessi-

dade. 

 

Proteção 
Social Espe-

cial 
 R$                           

16.931.660,00  
 R$                 

597.000,00  
 R$       

1.618.800,00  
 R$                      

17.779.243,00  
 R$     

597.000,00  
 R$         

1.618.800,00  
 R$   

18.667.155,00  
 R$            

597.000,00  
 R$     

1.618.800,00  
 R$                 

19.600.000,00  
 R$    

597.000,00  
 R$      

1.618.800,00  

Controle 
Social 

 R$                                      
17.895,31  

  R$                                       
-     

 R$                 
4.000,00  

 R$                                
18.790,07  

  R$                        
-     

 R$                   
4.000,00  

 R$             
19.729,57  

  R$                  
-     

 R$                
4.000,00  

 R$                            
20.716,05  

  R$                  
-     

 R$                 
4.000,00  

Gestão do 
SUAS 

 R$                                   
359.500,00  

  R$                                       
-     

 R$           
126.879,08  

 R$                             
366.000,00  

  R$                        
-     

 R$             
126.879,08  

 R$          
385.000,00  

  R$                  
-     

 R$          
126.879,08  

 R$                         
404.000,00  

  R$                  
-     

 R$           
126.879,08  

Segurança 
Alimentar 

 R$                                   
445.000,00  

  R$                                       
-     

  R$                                        
-     

 R$                             
454.750,00  

  R$                        
-     

  R$                                      
-     

 R$          
464.987,50  

  R$                  
-     

  R$                                   
-     

 R$                         
475.736,88  

  R$                  
-     

  R$                                                    
-     

Manuten-
ção do Ór-
gão Gestor 

 R$                           
15.035.500,00    R$                                       

-     
  R$                                        

-     

 R$                      
15.750.000,00    R$                        

-     
  R$                                      

-     

 R$   
16.537.500,00    R$                  

-     
  R$                                   

-     

 R$                 
17.364.375,00    R$                  

-     
  R$                                                    

-     

TOTAL 

 R$                           
39.328.263,66  

 R$                 
798.043,51  

 R$       
4.540.479,08  

 R$                      
41.169.039,75  

 R$     
597.000,00  

 R$         
4.540.479,08  

 R$   
43.044.635,16  

 R$            
597.000,00  

 R$     
4.540.479,08  

 R$                 
45.009.347,59  

 R$    
597.000,00  

 R$      
4.540.479,08  

R$                                                                                                                            
44.666.786,25 

R$                                                                                                                    
46.306.518,83 

R$                                                                                                    
48.182.114,24 

R$                                                                                                           
50.146.826,67 


