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  CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA  

RESOLUÇÃO Nº 13/2020 

ASSUNTO: Aprovação do Projeto Técnico  do Incremento Temporário ao Bloco de 

Proteção Social Especial decorrente do 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 378 de 07/05/2020 que dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do 

financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na 

execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à 

situação de Emergência em Saúde Pública de importância Internacional decorrente do 

coronavírus, COVID-19. 

- 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 aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos 

indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19. 

A execução deste recurso vai garantir a preservação da oferta regular e essencial dos serviços 

de proteção social especial  com vistas ao atendimento das medidas de prevenção, cautela e 

redução do risco de transmissão da Covid-19  e desenvolvimento de ações voltadas à proteção 

social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, 

com vistas à prevenção e disseminação do coronavírus. 

  

Natureza Despesa Valor 

Custeio Aquisição de material de expediente, combustível, 
material de limpeza, higiene e descartáveis, gêneros 
alimentícios, EPIs e uniformes, material de informática e 
serviços gráficos 

R$ 599.379,36 
 

Investimento Aquisição de equipamentos de informática R$ 60.000,00 

                                                                                                                        Total R$ 659.379,36 

 
O CMAS recomenda que o plano de aplicação seja executado dentro do menor período de tempo 

possível, para evitar  a devolução de recursos não utilizados. 

 

 
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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