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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RESOLUÇÃO 28.2020 CMAS - APROVAÇÃO PARA AUMENTAR A CONCESSÃO DE
CESTAS BÁSICAS - BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO MEDIDA URGENTE, PREVENTIVA
E DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELO
CORANAVÍRUS .
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião virtual, por motivo da
pandemia, foi realizada no dia 14 de abril de 2020, no uso de suas competências e
atribuições legais conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei
nº 12.435 de 6 de julho de 2011 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei
Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de 2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou em 11 de março
de 2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, se caracteriza
como pandemia;
CONSIDERANDO a portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo corona vírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO: o Decreto municipal nº 388/2020 que dispõe sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento da epidemia do COVID-19 no âmbito do
municipio de Teixeira de Freitas;
CONSIDERANDO: a Portaria nº 337, de 24 de março de 2020, publicada pelo Ministério da
Cidadania, que dispõe acerca das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do
Sistema ùnico de assistência Social;
CONSIDERANDO: que a Política de Assistência Social, em situações de crise que
vulnerabilizam indivíduos e famílias, aumenta sua responsabilidade pública em garantir
proteção social à população usuária;
CONSIDERANDO: a deliberação e aprovação da Plenária realizada através de reunião
virtual no dia 14 de abril de 2020;
RESOLVE:
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Art.1° Após análise e deliberação da Plenária, conceder parecer favorável, ao aumento de
Cestas Básicas a serem concedidas a população que se encontra em estado de
vulnerabilidade social, pois a realidade trazida pelo COVID-19, impactou nas ofertas,
exigindo de toda rede socioassistencial a necessidade de reavaliar suas medidas
preventivas de caráter urgente;
Art. 2º A concessão das cestas básicas fornecidas pelo setor de Benefícios Eventuais - BE
é de 110 (cento e dez) cestas básicas mensais, portanto neste período emergencial serão
concedidas o total de 220 (duzentos e vinte) cestas básicas mensais;
Art. 3º A concessão do Benefício Eventual será realizado pela Secretaria Municipal de
Assistência Social – SMAS e pelos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, e
será enviado para o Conselho Municipal de Assistência Social todos os documentos
comprobatórios;
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.

Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 14 de abril de 2020.

Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social
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