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RESOLUÇÃO Nº 15/2020 

ASSUNTO: Aprovação do Plano Municipal de Contingência para o Enfrentamento à 

Covid-19 no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

 

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 declaração da Organização Mundial de Saúde de 30 de janeiro de 2020 de 

Emergência em Saúde de Importância Internacional em decorrência  do surto do novo 

coronavírus; 

• A declaração do Ministério da Saúde de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional, em decorrência da infecção humana pela Covid-19, conforme Portaria Nº 454, 

de 20/03/2020; 

• O Decreto Municipal Nº 17.100 de 18/03/2020, que declara situação de emergência em 

saúde pública no município de Ponta Grossa; 

• A Portaria Nº 54, de 1º de abril de 2020 do Ministério da Cidadania, que classifica a 

oferta dos serviços de assistência social como serviços essenciais, visa a garantia da 

continuidade dos serviços e atividades no período da Pandemia da Covid-19; 

• o Plano elaborado pelo Comitê de Enfrentamento a Covid-19 da  FASPG. 

Resolve aprovar o Plano Municipal de Contingência para o Enfrentamento à Covid-19 no 

Âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. O documento é referência para a 

Política Municipal de Assistência Social no município, determinando o funcionamento do 

SUAS durante a situação de emergência em saúde pública e no período pós-pandemia, 

garantindo que os serviços e atividades essenciais supram as demandas das populações 

mais vulneráveis e em risco social. O Plano será constantemente acompanhado, revisado e 

atualizado pelo Comitê de Enfrentamento a Covid-19 da  FASPG. 

É importante destacar que o Plano contempla o desenvolvimento de medidas voltadas 

à proteção dos usuários do SUAS durante o período de isolamento social, o apoio à 

prevenção da contaminação pelo coronavírus e a diminuição de seus impactos. 

O Plano se estende para a segurança dos profissionais envolvidos no atendimento às 

famílias e pessoas atingidas, a atenção quanto à sobrecarga de trabalho e a exposição às 

situações de risco (físico e mental), visando a garantia de condições de trabalho adequadas, 

levando em consideração a necessidade de proteção, segurança e educação permanente 

para os trabalhadores do SUAS. 

              O CMAS ressalta que a garantia da segurança de renda, através das transferências 

de auxilio/benefício para as famílias mais vulneráveis e em risco social deve ser priorizada 

neste momento, não substituindo os Serviços e Programas do SUAS, os quais são de 

fundamental importância para as intervenções de acolhida, convivência e proteção, para 

além da renda.  

             Por fim, o Plano será desativado no momento da declaração pelo Ministerio da 

Saúde de encerramento da situação de calamidade pública.  

Sala Virtual de Sessões, 20 de agosto de 2020 

 
Monica Mongruel                                                     Carla Bührer Salles Rosa 

   Presidente do CMAS                                            Secretária Executiva do CMAS 
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