
           CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
       MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080  Fone: (42) 32201065 ramal 2176  e-mail: pgcmaspg@gmail.com   Ponta Grossa – Pr. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 07/2020 
 

 
ASSUNTO: APROVAÇÃO  DA  ADESÃO E PLANO DE AÇÂO AO INCENTIVO BENEFÍCIO 

EVENTUAL 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 Lei Municipal Nº 13.009 de 30/11/2017 que dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais     

  no âmbito do município de Ponta Grossa; 

- os Decretos Municipais nº 17.077/2020 e 17.207/2020;  

- a Portaria 54, de 01/04/2020 da Secretaria Nacional de Assistência Social;  

- a Resolução Ad Referendum nº 004/2020 do Conselho Estadual de Assistência Social. 

 

RESOLVE APROVAR: 

 

Art. 1 o Termo de Adesão ao  Incentivo Benefício Eventual Covid 19, para cofinanciamento estadual 

por meio do FEAS-PR, para provisão de necessidades das famílias advindas de situações de 

vulnerabilidade temporária, principalmente em virtude da pandemia do Covid-19. O CMAS de Ponta 

Grossa se manifesta favorável a adesão ao Incentivo Benefício Eventual por tratar-se de recurso 

financeiro para garantir a ampliação da oferta de benefícios eventuais à população que vivencia a 

situação temporária de vulnerabilidade social. 

 

Art. 2 o Plano de  Ação no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) para custeio de gêneros 

alimentícios e materiais de higiene para o atendimento das necessidades humanas básicas dos 

cidadãos e famílias atingidas pela precarização de acesso a recursos financeiros em virtude da 

pandemia do Covid-19. O benefício terá caráter suplementar e temporário a todos que estiverem, 

neste momento, com impossibilidade de arcar com o enfrentamento das contingências sociais. 

 

O CMAS recomenda: 

 

I-   proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas; 
II - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a  PNAS; 
III - garantia de qualidade no material a que comporá os benefícios; 
IV- a adoção de critérios de distribuição do benefício com efetiva garantia de direitos; 
V- garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício; 
VI - afirmação do benefício como direito relativo à cidadania. 
 

 
Ponta Grossa, 29 de maio de 2020 

 
 

    Monica Mongruel                                                                      Carla Buhrer Salles  
  Presidente do CMAS                                                           Secretária Executiva CMAS 
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