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RESOLUÇÃO nº 040, de 26 de junho de 2014. 
 

Aprova o Termo de Aceite e Compromisso do Município com 
o Estado do Paraná para cofinanciamento Estadual do Serviço 
de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 
Emergências. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 26 de junho 
de 2014 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004, publicado no D.O.U. 
em 28 de outubro de 2004;  
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 
CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 12, de 11 de junho de 2013, que aprova os parâmetros e 
critérios para transferências de recursos do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção 
em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS e dá outras providências; 
CONSIDERANDOo Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências de 
que trata a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 
denovembro de 2009, do CNAS;  
CONSIDERANDOa Resolução CIT nº 7, de 10 de setembro de 2009, que institui o Protocolo de Gestão 
Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de 
AssistênciaSocial – SUAS, estabelecendo procedimentos para a gestão integrada dos serviços, 
benefíciossocioassistenciais e transferências de renda para o atendimento de indivíduos e de famílias 
beneficiárias do PBF, PETI, BPC e benefícios eventuais, no âmbito do SUAS;  
CONSIDERANDOo Decreto nº 7.223, de 29 de junho de 2010, que prevê a antecipação do calendáriode 
pagamento do Benefício de Prestação Continuada – BPC aos beneficiários de municípios em estado 
decalamidade pública, reconhecidos por ato do Governo Federal, bem como o valor correspondente a 
uma renda mensal do benefício devido, mediante opção dos beneficiários; 
CONSIDERANDOa Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – PNPDEC, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho 
Nacional deProteção e Defesa Civil – CONPDEC;  
CONSIDERANDOa Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012, do Ministério da 
IntegraçãoNacional, que estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência 
ou estadode calamidade pública pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, e para o reconhecimento 
federal dassituações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências;  
CONSIDERANDOa Portaria Interministerial nº 2, de 6 de dezembro de 2012, que instituiu o 
ProtocoloNacional Conjunto para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas 
comDeficiência em Situação de Riscos e Desastres, instituído pela Secretaria de Direitos Humanos, Casa 
Civil eGabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em conjunto com os Ministérios 
da Integração Nacional, da Justiça, da Defesa, da Educação, da Saúde, das Cidades e do 
DesenvolvimentoSocial e Combate à Fome; 
CONSIDERANDOque o Serviço de Proteção em Situações de Calamidade e Emergências é um serviço 
de proteção especial do SUAS para enfrentamento de situações de Calamidades Públicas e Emergências 
reconhecidas pelo Ministério da Integração e que está previsto na Resolução CNAS nº 109, de 11 de 
novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, sendo que está  
regulamentado pela Portaria MDS nº 90, de 3 de setembro de 2013; 
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CONSIDERANDO que o objetivo do serviço é assegurar provisões de ambiente físico, recursos 
materiais, recursos humanos e trabalho social. Todas essas provisões devem ser empregadas na 
manutenção de abrigos temporários como estratégia de resposta a esses eventos. 
CONSIDERANDO que o prazo para firmar o Termo de Aceite entre o município de Cascavel e o Estado 
é de 26 de junho de 2014; 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar o Termo de Aceite e Compromisso do Município com o Estado do Paraná para 
cofinanciamento estadual do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências. 
 

Art. 2° - Concederprazo de 180 dias para que a SEASO apresente a documentação conforme artigo 19 da 
Resolução/CMAS nº 095/2012 referente ao Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 
Emergências que será executado pela SEASO por meio da Divisão de Proteção Social Especial de Média 
e Alta complexidade. 
 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Cascavel, 26 de junho de 2014. 

 
 
 
 
 

Maria Tereza Chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


