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  CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA  

RESOLUÇÃO Nº 12/2020 

ASSUNTO: Aprovação do Projeto Técnico  do recurso extraordinário  federal do SUAS 

para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede, devido à situação 

de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de 

infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 

22/12/2017 e considerando: 

 

       - a Portaria Nº 369 de 29/04/2020 que dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do 
financiamento federal do SUAS para a execução de ações socioassistenciais e estruturação 
da rede devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
decorrente do coronavírus; 

- o Projeto Técnico apresentado pelo Departamento de Proteção Social Especial; 

- a análise e parecer favorável da Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de 

Assistência Social -SUAS. 

Resolve aprovar o projeto técnico e plano de aplicação da Proteção Social Especial tendo em 

vista que a execução deste recurso extraordinário, disponibilizado pelo Fundo Nacional de 

Assistência vai implementar o atendimento às famílias mais vulneráveis e em situação de risco 

social, diretamente impactadas pelos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus. 

O plano de aplicação contempla a proposta da Portaria 369 de estruturação da rede do 

SUAS com a  aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI para os profissionais, 

vindo de encontro com a urgente necessidade de proteção das equipes que estão atuando nos 

equipamentos públicos da rede de serviços socioassistenciais.  

      A aquisição de alimentos para pessoas idosas e com deficiência acolhidas nos Serviços de 

Acolhimento Institucional e em atendimento nos Serviços de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.  

      A aquisição de bens de consumo e serviços que irão garantir o enfrentamento da situação 

de emergência em decorrência do Covid-19, por meio da proteção, orientação, apoio e 

atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados pela 

situação, de forma a permitir condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e 

demandas complementares que atendam às determinações sanitárias de proteção, prevenção 

e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do novo Coronavírus.  

 
 
 

1- Aquisição de EPIs 
Natureza Despesa Valor 

Custeio Aquisição de Itens de EPIs para enfrentamento ao novo 
Coronavírus 

 

R$ 
95.550,00 
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2-Aquisição de Alimentos 
Natureza Despesa Valor 

Custeio 

 
Cestas Básicas para usuários do Centro-Dia (460 
usuários) 

Cesta básica para usuários APACD, contendo 
ainda: carne, ovos e leite 

Fornecimento de carnes, leite e ovos para ILPI´s e 
Acolhimentos de PCD (256 usuários) 

R$ 563.730,00 

 

 
2- Ações Socioassistenciais 

Natureza Despesa Valor 

Distribuição Gratuita Aquisição de kits de limpeza, higiene pessoal e 
cobertores 

R$ 792.400,00 

Custeio 

-aquisição de tapetes sanitizantes 

-material de cama, banho e colchonetes para 100 
vagas de alojamento de campanha 

-tótens de álcool gel 

-placas de proteção em acrílico 

-termômetros para medição de temperatura  

R$ 202.000,00 

Serviço de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

-serviços gráficos 

- contratação de diárias de hotel para casos de 
necessidade de isolamento 

- serviço de alimentação  para a população em 
situação de rua e nos alojamentos 

- serviço de lanches para população em situação de 
rua e vulnerabilidade social 

-serviço de lavanderia para os cobertores e toalhas 
de banho do alojamento de campanha 

R$ 750.000,00 

Investimento 
- aquisição de divisórias para alojamento 

R$ 57.350,00 

 
O CMAS recomenda:  

 

I. Que todas as metas pactuadas sejam atendidas para evitar devolução de recursos referente a 
metas não atendidas.   
II. O uso dos recursos  está condicionado ao período de ocorrência do estado de calamidade 
pública no país, não havendo possibilidade de reprogramação. Desta forma, o CMAS recomenda 
à Gestão que execute o recurso dentro do menor período de tempo possível, para evitar  a 
devolução de recursos não utilizados. 
III. O recurso financeiro emergencial de que trata a Portaria nº 369/2020 integra um repasse 
extraordinário e destina-se especificamente para o enfrentamento da situação de emergência 
decorrente da Covid-19, não sendo voltado para o atendimento de outras demandas reprimidas 
ou  preexistentes. 

 
Sala Virtual de Sessões, 29 de julho de 2020 

 
 

Monica Mongruel Carla Bührer Salles Rosa 
Presidente do CMAS Secretária Executiva do CMA 
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