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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 23/2020 
 

ASSUNTO: Aprovação do Plano de Ação para a Segunda Parcela do  Incremento Temporário de 

Combate ao Covid-19 – Portaria 378/2020  Proteção Social Básica 

 

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 de maio de 2020 do Ministério da Cidadania, que dispõe sobre repasse de 

recurso extraordinário do financiamento federal do SUAS para incremento temporário na execução de ações 

socioassistenciais  devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

decorrente do coronavírus, COVID19; 

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

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

SUAS. 

 

Resolve aprovar o projeto técnico e plano de ação para a segunda parcela do  recurso  financeiro 
emergencial, disponibilizado pelo Fundo Nacional de Assistência Social  com  a finalidade de aumentar a 
capacidade de resposta da rede socioassistencial no atendimento a famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19, conforme segue: 
 

Plano de Ação/aquisições Valor Justificativa 

Aquisição de uniformes, 
acessórios e demais itens 
relacionados à proteção dos 
profissionais que atuam na 
Proteção Social Básica 

R$ 155.000,00 

A fim de atender à orientação da Segurança e Medicina 
do Trabalho, dando continuidade aos serviços 
essenciais durante e após o período de calamidade 
pública, com o objetivo de proteção aos profissionais 
que atuam nas unidades do Departamento de Proteção 
Social Básica. 

Contratar serviço de 
capacitação das equipes da 
Proteção Social Básica 
  

R$ 250.000,00 

A oferta de capacitações virtuais para os profissionais 
da rede socioassistencial assume significativa 
relevância e impacto social para a política de assistência 
social, na medida em que se propõe responder as 
demandas de capacitação necessárias para o cenário 
atual e na contínua formação e profissionalização dos 
técnicos que compõe a rede socioassistencial. 
O objetivo é capacitar todos os profissionais (nível 
fundamental, médio e superior), para implementar e 
inovar estratégias de atendimento, visto que as medidas 
de enfrentamento à pandemia levaram a mudanças nos 
procedimentos metodológicos de atendimento. Para 
tanto, planeja-se a capacitação em três etapas: 
1. Motivacional: para que os profissionais estejam 

motivados a dar continuidade aos serviços; 
2. Reciclagem de conhecimento técnico/operacional: 

resgatar temas relevantes ao entendimento dos 
serviços da Proteção Social Básica; 

3. Elaboração de novas metodologias de atendimento, 
frente às medidas de enfrentamento à pandemia, 
com a utilização adequada de tecnologias. 

 

Sala Virtual de Sessões, 27  de agosto de 2020 

 

 

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