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Resoluções
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E CIDADANIA – SEDES
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMCDA

RESOLUÇÃO CMDCA
Nº 001/2020
DISPÕE SOBRE REUNIÕES ONLINE DESTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
CMDCA/QUIXABEIRA-BA EM RAZÃO DA
PANDEMIA POR COVID-19 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de QuixabeiraBA, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 376, de 17 de abril de 2019,
e com fundamento na Lei Federal n° 8.069/90 – ECA e o disposto na Resolução 170 do
CONANDA.
CONSIDERANDO: deliberações da ATA de nº 80, de 15 de maio de 2020.
CONSIDERANDO: a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe do Estatuto da Criança e
do Adolescente;
CONSIDERANDO: na Lei Municipal nº 376, de 17 de abril de 2019, que traça novas disposições
sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente de QuixabeiraBA e dá outras providências;
CONSIDERANDO: Os decretos de nº 066 de 19 de março de 2020, 072 de 23 de março de 2020,
080/2020 de 24 de abril de 2020, que versa sobre medidas de combate a pandemia do Covid-19
no município de Quixabeira-BA
CONSIDERANDO: o Decreto Municipal Nº 083/2020 que altera o Decreto nº 081/2020, e versa
sobre medidas de combate a pandemia do Covid-19 e dá outras providências.
CONSIDERANDO: que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do Art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO: o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde (OMS), através da
Declaração de Emergência em Saúde Pública, de tratar-se, no estágio atual de uma caracterizada
como pandemia, orientando, destarte, que devem ser evitados ao máximo contato com pessoas
com sintomas aparentes da doença, bem como situações que potencializem o risco de
contaminação;
CONSIDERANDO: a indicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à necessidade
da mudança de hábitos diários, tais como, evitar cumprimentar as pessoas com as mãos, manter
uma distância de aproximadamente um metro entre as pessoas quando fora do ambiente
domiciliar, evitar contato com pessoas com sintomas respiratórios da supramencionada doença,
evitar locais com aglomerações humanas permanecendo mais tempo em casa ou em locais abertos
com ventilação entre outros
CONSIDERANDO: que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento
social precoce para contenção da disseminação da COVID-19, como a não aglomeração de
pessoas, já que contribui para a rápida disseminação da doença.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E CIDADANIA – SEDES
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMCDA

RESOLVE:
Art. 1º- APROVAR a realização de reuniões online por este Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA em razão das medidas de prevenção contra a pandemia pelo
coronavírus. (COVID-19).
Parágrafo Único: As reuniões online terão validade enquanto perdurar a Pandemia, ficando sobre
responsabilidade deste colegiado definir o retorno das reuniões presenciais.
Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor com efeitos retroativos a 18 de maio de 2020, revogadas
todas as disposições contrárias.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Quixabeira-BA, 19 de maio de 2020.

LETÍCIA RIOS DA SILVA
Presidente do CMDCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

ADM. UMA NOVA HISTÓRIA
16.443.723/0001- 03
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO CMAS
Nº 002/2020
DISPÕE SOBRE REUNIÕES ONLINE DESTE
CONSELHO MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CMAS EM RAZÃO DA PANDEMIA POR
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social CMAS de Quixabeira-BA, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 371 de 10 de dezembro de 2018 e
as deliberações da ata centésima quadragésima segunda (142ª) de 15 de maio de
2020.
CONSIDERANDO a Lei nº 141/2005 que dispõe sobre criação do Conselho Municipal
de Assistência Social de Quixabeira.
CONSIDERANDO: a Lei 8.742/93 de 7 de dezembro de 1993 alterada pela Lei
12.435/2011 de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre a organização da Assistência
Social.
CONSIDERANDO: que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do Art. 196 da Constituição Federal.
CONSIDERANDO: o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
através da Declaração de Emergência em Saúde Pública, de tratar-se, no estágio
atual de uma caracterizada como pandemia, orientando, destarte, que devem ser
evitados ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem
como situações que potencializem o risco de contaminação.
CONSIDERANDO: a indicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à
necessidade da mudança de hábitos diários, tais como, evitar cumprimentar as
pessoas com as mãos, manter uma distância de aproximadamente um metro entre as
pessoas quando fora do ambiente domiciliar, evitar contato com pessoas com
sintomas respiratórios da supramencionada doença, evitar locais com aglomerações
humanas permanecendo mais tempo em casa ou em locais abertos com ventilação
entre outros.
CONSIDERANDO: que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de
afastamento social precoce para contenção da disseminação da COVID-19, como a
não aglomeração de pessoas, já que contribui para a rápida disseminação da doença.
CONSIDERANDO: que em situações de transmissão comunitária não seja mais
possível mapear a origem e a cadeia de infecções do NOVO CORONAVÍRUS –
COVID-19, estando toda a população do Estado da Bahia, do qual pertence o
município de Quixabeira, potencialmente exposta a contaminação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

ADM. UMA NOVA HISTÓRIA
16.443.723/0001- 03
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLVE:
Art. 1° APROVAR a realização de reuniões online por este Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS, em razão das medidas de prevenção contra a pandemia
pelo coronavírus. (COVID-19).
Parágrafo Único: As reuniões online terão validade enquanto perdurar a Pandemia,
ficando sobre responsabilidade deste colegiado definir o retorno das reuniões
presenciais.
Art. 2°- Esta resolução entrará em vigor, com efeitos retroativos a 15 de maio de 2020,
revogadas disposições contrárias.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Quixabeira - Bahia, 19 de maio de 2020.

LETICIA RIOS DA SILVA
Presidente do CMAS
Quixabeira-BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

ADM. UMA NOVA HISTÓRIA
16.443.723/0001- 03
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO CMAS
Nº 003/2020
DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO TERMO DE ACEITE
E COMPROMISSO REFERENTE AO REPASSE
EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS PARA A
EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E
ESTRUTURAÇÃO DO SUAS, APROVAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXABEIRA-BA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social CMAS de Quixabeira-BA, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 371 de 10 de dezembro de 2018 e
as deliberações da ata centésima quadragésima segunda (143ª) de 18 de maio de
2020.
CONSIDERANDO a Lei nº 141/2005 que dispõe sobre criação do Conselho Municipal
de Assistência Social de Quixabeira.
CONSIDERANDO: a Lei 8.742/93 de 7 de dezembro de 1993 alterada pela Lei
12.435/2011 de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre a organização da Assistência
Social.
CONSIDERANDO: que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do Art. 196 da Constituição Federal.
CONSIDERANDO: o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
através da Declaração de Emergência em Saúde Pública, de tratar-se, no estágio
atual de uma caracterizada como pandemia, orientando, destarte, que devem ser
evitados ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem
como situações que potencializem o risco de contaminação.
CONSIDERANDO: a indicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à
necessidade da mudança de hábitos diários, tais como, evitar cumprimentar as
pessoas com as mãos, manter uma distância de aproximadamente um metro entre as
pessoas quando fora do ambiente domiciliar, evitar contato com pessoas com
sintomas respiratórios da supramencionada doença, evitar locais com aglomerações
humanas permanecendo mais tempo em casa ou em locais abertos com ventilação
entre outros.
CONSIDERANDO: que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de
afastamento social precoce para contenção da disseminação da COVID-19, como a
não aglomeração de pessoas, já que contribui para a rápida disseminação da doença.
CONSIDERANDO: que em situações de transmissão comunitária não seja mais
possível mapear a origem e a cadeia de infecções do NOVO CORONAVÍRUS –
COVID-19, estando toda a população do Estado da Bahia, do qual pertence o
município de Quixabeira, potencialmente exposta a contaminação.
CONSIDERANDO: que os Municípios limítrofes com o Município de Quixabeira-BA na
situação atual já notificaram casos confirmados da doença, contudo com casos em
investigação laboratorial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA

ADM. UMA NOVA HISTÓRIA
16.443.723/0001- 03
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSIDERANDO: a Portaria MC nº 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020 e
demais normativos aplicáveis à matéria.
RESOLVE:
Art. 1° APROVAR o Termo de Aceite e Compromisso referente ao repasse
emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e
estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS devido à
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do
novo coronavírus, COVID-19.
Art. 2°- APROVAR o Plano Municipal de Contingência da Política de Assistência
Social do município de Quixabeira-BA
Art. 3°- Esta resolução entrará em vigor, com efeitos retroativos a 18 de maio de 2020,
revogadas disposições contrárias.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Quixabeira - Bahia, 19 de maio de 2020.

LETICIA RIOS DA SILVA
Presidente do CMAS
Quixabeira-BA
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