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ATA 142.2020 CMAS -REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, MODALIDADE VIRTUAL, DIA
14.04.2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ao décimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, realizou-se reunião
Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, na modalidade virtual,
através do aplicativo SKype, sob a Presidência da Sra. Kacyana Faria Capucho Aramuni
Gonçalves (Presidente do CMAS e representante da Secretaria Municipal de Assistência
Social) e Leiva Helena Barbosa Reuter (Vice Presidente do CMAS e representante dos
Trabalhadores do SUAS). Participaram da reunião os Conselheiros: Marielly Renor de
Souza Martins Oliveira (representante da Secretaria Municipal de Assistência Social), Silvia
Souza da Cruz (representante da Secretaria Municipal de Habitação), Katiane Rosa de
Sousa Braga (representante da Secretaria Municipal de Agricultura), Andréia Rodrigues de
Sá Lopes (representante da Casa da Criança Renascer), Izabel Zanuncio (representante da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Rosilei Gretter Lopes (representante da
Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas) e Jacyana Ramos Bragança de Almeida
(Secretária Executiva do CMAS). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Solicitação de aumento de
Cestas Básicas a ser concedida à população que se encontra em estado de vulnerabilidade
em virtude do COVID-19. 2) Análise e deliberação da Portaria 02 da SMAS que trata de
medidas preventivas e emergenciais, para redução do risco de disseminação do
Coranavírus. 3) O que ocorrer. A Presidente do CMAS, a Sra. Kacyana Faria Capucho,
iniciou a reunião às nove horas, dando boas-vindas a todos e frisando a necessidade de
realizarmos a reunião extraordinária em virtude do cenário atual onde as demandas
necessitam de ações urgentes devido à pandemia que estamos enfrentando. A Sra.
Kacyana fez a leitura do ofício de número 108 enviado pela Secretaria de Assistência Social
que solicita parecer acerca da duplicação da quantidade de cestas básicas ofertadas
mensalmente à população que se encontra em situação de vulnerabilidade; atualmente são
concedidas 110 (cento e dez) cestas básicas mensais, a nova proposta, para este período
emergencial é que seja concedido o dobro, 220 (duzentos e vinte) cestas básicas mensais.
Após a proposta ser analisada, foi feita a observação de que a concessão do Benefício
Eventual (BE) será realizada 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 da distribuição do BE,
a proposta foi aprovada pela plenária. A Sra. Kacyana Faria Capucho deu prosseguimento à
reunião informando que a Secretaria de Assistência Social solicitou analise e aprovação de
algumas alterações no funcionamento de programas e serviços ofertados à população. A
nova portaria visa estabelecer medidas temporárias de prevenção da disseminação do
Coronavírus (COVID-19). Sendo elas: horário de funcionamento da Secretaria de
Assistência Social que passará a funcionar das 07h às 13h e adotará medidas de
prevenção, cautela e redução do risco de transmissão para preservar a oferta regular e
essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais. Horário de
Chave de verificação: domtdf003442c107052020

Pág.: 1 de 3

Edição nº.3442 - XIV - Quinta, 07 de maio de 2020

funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, que funcionarão
das 07h às 13h, reorganizando seus atendimentos preferencialmente para contemplar a
atenção às demandas relacionadas ao contexto da pandemia, disponibilizando:
atendimentos remotos, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens WhatsApp; redirecionar o atendimento presencial para as situações que não puderem ser
asseguradas por meio de atendimentos remotos; suspensão temporária das atividades
coletivas e grupais do Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), como
também do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A execução do
programa de promoção do acesso ao mundo do trabalho - ACESSUAS foi suspensa
temporariamente considerando a orientação de evitar atividades coletivas para que não haja
aglomerações enquanto perdurar a pandemia, a equipe técnica será remanejada para dar
suporte a outros serviços. Os requerimentos de Benefício de Prestação Continuada - BPC,
estão temporariamente suspensos conforme portaria nº 412, de 20 de março de 2020 do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que não estão agendando novos requerimentos.
Os requerimentos dos Benefícios Documentação, Passagem e Passe Livre (Municipal,
Intermunicipal e Interestadual), ficam temporariamente suspensos. Os requerimentos de
Benefício Moradia, Natalidade, Funeral e Alimentação serão realizados de forma agendada
e individualizada para evitar aglomerações. Durante a situação de emergência de saúde
pública, será ampliada a cobertura para concessão dos Benefícios Eventuais. O Setor do
Cadastro Único e Programa Bolsa Família funcionará das 07h às 13h, atendendo somente
os usuários com situações emergenciais como, cadastrar famílias para ter acesso aos
programas sociais e de proteção ou que estejam com o seu benefício bloqueado. O Centro
de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS funcionará das 07h às 13h,
visando garantir a manutenção do atendimento de forma individualizada. O atendimento
será de forma remota, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens WhatsApp; redirecionar o atendimento presencial para as situações que não puderem ser
asseguradas por meio de atendimentos remotos; devem ser previstas ações voltadas para
as situações de emergência envolvendo violência ou outras violações de direitos. O Centro
de Referência Especializado para População em Situação de Rua - CENTRO POP
funcionará das 07h30min às 16h30min considerando o agravamento das vulnerabilidades e,
ou riscos sociais. Manter o equipamento aberto e suspender temporariamente as atividades
coletivas, reorganizando o atendimento para intensificar a atenção às demandas de
proteção no campo da Assistência Social relacionadas ao contexto da pandemia; assegurar
as atividades do Serviço Especializado em Abordagem Social - SEAS. O Centro de
Referência de Atendimento à Mulher - CRAM funcionará das 07h às 13h, os
acompanhamentos e atendimento serão previamente agendados e individualizados para
que não haja aglomerações. O abrigo institucional LAR SAGRADA FAMÍLIA seguindo
orientação do Decreto Municipal 388/2020, art. 4º, XIV, ficará restringido de modo criterioso
às visitas aos serviços de acolhimento. Ficarão suspensas temporariamente as visitas
domiciliares, caso sejam extremamente relevantes e urgentes que aconteça nesse momento
de pandemia, será realizado planejamento criterioso para a proteção e segurança da saúde
do usuário e do trabalhador obedecendo as medidas recomendadas pelas autoridades
sanitárias locais, para que o usuário não fique sem atendimento. Os trabalhadores que
enquadrem no grupo de risco poderão trabalhar remotamente, desde que devidamente
diagnosticados. Após análise e feita todas as considerações os itens foram deliberados e
APROVADOS pelo colegiado. A Sra. Kacyana informou a necessidade das reuniões
acontecerem, mesmo que no formato virtual, pois o momento requer muita atenção deste
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Conselho no que se refere ao acompanhamento das ações que estão sendo executadas. A
conselheira Izabel Zanuncio, diz que é muito importante que essa reunião seja registrada
em ata. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião virtual, onde eu, Jacyana
Ramos Bragança de Almeida, secretária executiva do CMAS, lavrei a presente ata que será
assinada por mim e pelos membros participantes assim que as atividades voltarem ao
funcionamento normal.
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