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Resolução nº 004 de 23 de fevereiro de 2015. 
 

Aprova o Plano de Ação Anual 2015 
do Serviço de Proteção em Situações 
de Calamidades Públicas e de 
Emergências apresentado pela 
SEASO. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 
em 12 de fevereiro de 2015, 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 Federal n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência 
Social; 
CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 12.435/2012, SUAS – Sistema Único de Assistência 
Social; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 
CONSIDERANDO a Resolução n.º 109/2009 do CNAS que aprova a Tipificação 
Nacional de Serviços de Assistência Social, a qual define como serviço tipificado o 
Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e Emergências que assegura a 
realização de articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para 
a minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas. 
CONSIDERANDOa Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012, do Ministério 
da Integração Nacional, que estabelece procedimentos e critérios para a decretação de 
situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas 
pelos entes federativos e dá outras providências. 
CONSIDERANDOa Portaria Interministerial nº 2, de 6 de dezembro de 2012, que 
instituiu o Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, 
Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, instituído 
pela Secretaria de Direitos Humanos, Casa Civil e Gabinete 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 Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 
CONSIDERANDO a Resolução nº 012/2013 do CNAS a qual 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. 
CONSIDERANDO que o Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de 
Emergências é um serviço de proteção especial do SUAS para enfrentamento de situações 
de Calamidades Pública e Emergências reconhecidas pelo Ministério da Integração.  
CONSIDERANDO que o Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e 
Emergências é regulamentado pela Portaria MDS nº 90, de 3 de setembro de 2013.  
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CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 040/2014, que “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”. 
CONSIDERANDO que a SEASO cumpriu o prazo que era de 180 dias para apresentação 
da documentação conforme artigo 19 da Resolução/CMAS nº 074/2014 referente ao 
Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e Emergências, que será 
executado pela SEASO por meio da Divisão de Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade, a qual será a sede administrativa deste Serviço. 
CONSIDERANDO o Oficio nº 1259 de 18 de dezembro de 2014 recebido da SEASO, que 
encaminha ao CMAS, o Plano de Ação do Serviço de Proteção e Situações de Calamidade 
Pública e de Emergências, para sua implantação junto a esta Secretaria Municipal, 
seguindo o que determina a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 
CONSIDERANDO que o Art. 18 da Resolução/CMAS nº 074/2014 dispõe que “As 
unidades governamentais antes de ofertar os serviços, programas e benefícios deverão 
apresentar para aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social: Obedecer ao 
Fluxograma, conforme anexo X; Plano de ação anual, através do IRSAS;Certidão de 
Licença Sanitária, atualizada;Licença do Corpo de Bombeiro, atualizada;Alvará de 
Funcionamento, atualizado;  
CONSIDERANDO que o Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e 
Emergências, é um serviço que somente será executado se houver demanda e for decretado 
calamidade publica e ou emergências no Município. 
CONSIDERANDO que quanto ao montante previsto, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) de recursos livres, caso seja necessário,poderá ser acrescido conforme demanda 
existente. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º-APROVAR o Plano de Ação Anual 2015 do Serviço de Proteção em Situações de 
Calamidades Públicas e de Emergências apresentado pela SEASO. 
 
I - Quanto aos incisos I, III, IV e V, do art. 18 da Resolução/CMASnº 074/2014, 
considerando as especificidades deste Serviço, não serão cobrados, tendo sido dispensada 
sua apresentação. 
 
II -Quanto ao Relatório deste Serviço, deverá apresentar anualmente. 
 
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 23 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 




