BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE NOVEMBRO DE 2019
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS
Diretor: Bruno Moreira Mota

ERRATA
Na publicação no e-dob do Município de Barbacena
do dia 05/11//2019, Extrato de Portaria, Portaria N°
131/2019, onde se lê:”Valdecy” leia-se: “Waldecy”,
mantendo-se os demais termos.

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo de Direito Público nº068/2019.
Contratante: SAS – Serviço de Água e Saneamento.
Contratado: MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS LOURES. Fundamento Legal: Lei Municipal n°3.245/95 e
nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal.
Objeto: Prestação de serviços temporários. Função:SERVENTE, Nível A-01. Vigência: O prazo do presente
contrato é de 02 (dois) ano, prorrogável por igual período, conforme Processo Seletivo realizado em conformidadecom o Edital nº 001/2018. Início da vigência:
04/11/2019.
Contrato Administrativo de Direito Público nº 069/2019.
Contratante: SAS – Serviço de Água e Saneamento.
Contratado: JOSÉ MÁRCIO PEREIRA. Fundamento Legal: Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos do artigo
37, IX, da Constituição Federal. Objeto: Prestação de
serviços temporários. Função: PEDREIRO, Nível A-15.
Vigência: O prazo do presente contrato é de 02 (dois)
ano, prorrogável por igual período, conforme Processo
Seletivo realizado em conformidade com o Edital nº
001/2018. Início da vigência: 04/11/2019.
Contrato Administrativo de Direito Público nº
070/2019. Contratante: SAS – Serviço de Água e
Saneamento. Contratado: RODRIGO PATRICK DA
SILVA PEREIRA. Fundamento Legal: Lei Municipal
n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Objeto: Prestação de serviços temporários. Função: FISCAL, Nível A-15. Vigência: O prazo
do presente contrato é de 02 (dois) ano, prorrogável
por igual período, conforme Processo Seletivo realizado em conformidadecom o Edital nº 002/2018. Início
da vigência: 04/11/2019.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

SISTEMA MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
AO SERVIDOR - SIMPAS
Diretor: Leandro Lombardi Campos

EXTRATO DE PORTARIAS
LEANDRO LOMBARDI CAMPOS, DIRETOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO
SERVIDOR – SIMPAS, NOMEADO PELO DECRETO DE
19 DE FEVEREIRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM
A SEÇÃO III, ARTIGO 7º, DA LEI DELEGADA Nº 57 DE
13 DE MAIO DE 2013, EM PLENO EXERCÍCIO DE SEU
CARGO E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RESOLVE:
PORTARIA Nº 14/2019 - Conceder pensão por morte, de acordo com art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003 e art. 229, I, a, da
Lei Municipal nº 3.245/95, à beneficiária Maria Imaculada Roman, CPF nº 699.811.166-53, cônjuge do
servidor público aposentado Haroldo Roman, CPF nº
019.853.966-53, matrícula nº 25.299, conforme parecer nº 697/2019 exarado pela Consultoria Geral do
Município, com efeito retroativo à data do óbito ocorrido em 22/10/2019. Barbacena, 04 de novembro de

2019. Leandro Lombardi Campos - Diretor do Simpas.
PORTARIA Nº 15/2019 - Conceder pensão por mortede acordo com o art. 229, I, a, da Lei Municipal nº
3.245/95, à beneficiária Ana Paula de Matos Santos,
CPF nº 012.319,436-96, e de acordo com o art. 229,
II, a, da Lei Municipal nº 3.245/95, ao beneficiário Mateus Daniel de Matos Santos, CPF nº 703.189.666-54,
ambas fundamentadas constitucionalmente pelo art.
40, § 7º, inciso II da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003, sendo os beneficiários
cônjuge e filho, respectivamente, do servidor aposentado Júlio César Santos, CPF nº 773.505.536-68,
matrícula nº 908/01, conforme parecer nº 700/2019
exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo à data do óbito ocorrido em 24/09/2019.
Barbacena, 06 de novembro de 2019. Leandro Lombardi Campos - Diretor do Simpas.

de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº
3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro
de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica
de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata
nº 331 de 25 de Setembro de 2019, Resolve: Art.1º
Aprovar o Protocolo de Ações em Situações de Emergência e Calamidade no âmbito da Assistência Social
do Município de Barbacena. Art. 2° Esta Deliberação
entra em vigor na data de sua publicação, revogando
disposições em contrário. Barbacena, 15 de Outubro
de 2019. Ilza das Graças Simões - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. (REPUBLICADO
POR INCORREÇÃO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais
Subsecretaria de Programas Sociais - SUBPS
__________________________________________________________________________

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

PROTOCOLO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE NO ÂMBITO
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBACENA - MG

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

EXTRATO DE PORTARIA
PORTARIA Nº. 374/2019
O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, Vereador Amarílio Augusto de Andrade, no exercício de
suas atribuições e com base no que dispõe o § 2º. do
art. 63, do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
RESOLVE:

Barbacena
2019
1

PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a contar
desta data, o prazo da Portaria nº. 288/19, Comissão
Parlamentar de Inquérito criada para apurar supostos
ilícitos praticados pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, o setor de Contratos e outros setores
da Prefeitura, constantes nos Anexos 1 a 8, fls. 006 a
082, juntados aos Requerimento de instalação da CPI
e que integram os autos de sua criação. Gabinete do
Presidente, 1º. de novembro de 2019. Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 1º.11.19.
Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor Geral.

Elaboração
Luiz Henrique Alves Donato
Coordenação Geral
Ana Khristie Martins
Ariane Souza Silva
Cíntia Antunes Alves Leal
Hendryws Rosberg Pedroza Cimino
Paulo Sérgio de Souza Cunha

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 009/2019
O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
arrimado no art. 94, inciso I do Regimento Interno,
vem CONVOCAR todos os vereadores para um período de reuniões extraordinárias, a realizar-se nos dias
06,08,09,10,11 e 13 de novembro às 19h, na Câmara
Municipal, para apreciação dos projetos e proposições
constantes da pauta, bem como, outros projetos que
pela urgência seja necessária a sua inclusão. Gabinete
da Presidência, 05 de novembro de 2019. Vereador
Amarílio Augusto de Andrade - Presidente.
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2019. “Dispõe sobre a aprovação do Protocolo de
Ações em situações de Calamidade e Emergência no
âmbito da Assistência Social de Barbacena.” O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso
1
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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE NOVEMBRO DE 2019
*Estação meteorológica IF Sudeste

1. APRESENTAÇÃO

RELATÓRIOS DE CHUVAS EM BARBACENA - DEZEMBRO 2018

Segundo dados do Perfil dos Municípios Brasileiros produzidos pelo IBGE em 2010,
possuíam estrutura organizacional de Assistência Social.1
A sinalização de maior presença institucional da assistência social do que de defesa
civil nos municípios evidencia a necessidade de um debate maior sobre a qualidade e
efetividade do atendimento que esta política pública pode ofertar nos cenários de desastre.
Afinal, famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social têm sua condição
repentinamente intensificada diante de eventos ameaçantes.
Em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias e perante os diagnósticos dos
meses de dezembro e janeiro, a Subsecretaria de Programas Sociais/SESAPS estruturou

DENSIDADE PLUVIOMETRICA em MM:

apenas 59,26% dos municípios possuíam unidade de Defesa Civil, enquanto 99,9%
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uma equipe multiprofissional para compor a Sala de Situação de Emergência e Calamidade
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*FONTE: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET

Pública, com participação efetiva de órgãos estratégicos na área da Saúde, de Segurança e
da Administração Municipal, com a finalidade de estabelecer ações de pronta atuação nas

4.3.

PROBABILIDADE DE CHUVAS NO TRIMESTRE DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

4.4.

Médias de Chuvas por período – Estação 83689 – Barbacena – MG*

situações de vulnerabilidade social advindas de desastres.
A Sala de Situação de Emergência e Calamidade Pública, atuará com base na
Instrução Normativa Nº 02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional
e na Lei Municipal N° 4.826/2016 que regulamenta a concessão dos Benefícios Eventuais.

2. INTRODUÇÃO
SIENA, M, A Política de Assistência Social em Cenário de Desastres Relacionados às Chuvas, Texto
apresentado no III Seminário de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, São
Carlos: UFSCAR, 2012 (em PDF). Disponível em
<https://iiiseminarioppgsufscar.files.wordpress.com/2012/04/siena_mariana.pdf>
1

Mapa de Localização de Pluviométricos automáticos em Barbacena
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Com a intervenção humana, somada às mudanças climáticas, os desastres naturais
vêm aumentando significativamente no Brasil. Milhares de Municípios já sofreram com os
efeitos negativos causados por eventos naturais extremos e que estão cada vez mais
frequentes.
Nesta ótica, a Subsecretaria de Programas Sociais - SUBPS, através da Secretaria
Municipal de saúde e Programas Sociais - SESAPS, diligenciou em criar uma Equipe de
Situações de Emergências, visando mitigar as vulnerabilidades sociais advindas de
desastres, estabelecendo um protocolo de ações a serem seguidas em tais situações.
O presente Protocolo estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos

*A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define Normais como “valores médios calculados para um período
relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo três décadas consecutivas” e padrões climatológicos normais
como “médias de dados climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 anos. No caso de estações para as
quais a mais recente Normal Climatológica não esteja disponível, seja porque a estação não esteve em operação durante
o período de 30 anos ou por outra razão qualquer, Normais Provisórias podem ser calculadas. Normais Provisórias são
médias de curto período, baseadas em observações que se estendam sobre um período mínimo de 10 anos.

envolvidos direta ou indiretamente na prevenção e na resposta a emergências e desastres
relacionados a estes eventos naturais para deslizamentos de grande impacto, inundações e
alagamentos ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos do município de Barbacena.
Constam ainda na composição deste plano geral, fluxos de planejamento singular de
cada secretaria e órgãos mencionados, sendo que o exemplar original deste Protocolo ficará
arquivado no Gabinete do Prefeito e disponibilizado por meio eletrônico através do portal
virtual do município de Barbacena.

4.2.

3. FINALIDADE

5

DIAGNÓSTICO DE CHUVAS EM JANEIRO DE 2019
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5. FLUXOS DE AÇÕES EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE

Decretação da Situação de Emergência ou Estado de Calamidade

Considerando a Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016, o município
declarou Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública?

O Protocolo de Situações de Emergência e Calamidades no âmbito da Assistência Social
tem como escopo as seguintes ações:
● Atuar em Situação de Emergência devido a ocorrência de desastre de pequena e média
intensidade, com danos humanos e/ou prejuízos econômicos que não afetam a
capacidade de resposta, superável pelos próprios entes governamentais do Município;
● Atuar conjuntamente, em Situação de Calamidade Pública, com a Defesa Civil e demais
órgãos públicos para o restabelecimento da normalidade;
● Atuar em decorrência de eventos naturais como: ventos fortes, chuvas de granizo,
enchentes, escorregamentos de encostas, incêndios ou desmoronamentos de habitações,
provocando rupturas momentâneas ou definitivas do acesso à moradia, perda de
documentos e pertences pessoais, agravando as situações de vulnerabilidade social;
● Atuar no acolhimento imediato das famílias, no auxílio de alojamentos provisórios em
espaços públicos, no cadastramento da população atendida e na promoção da inserção
na rede socioassistencial e acesso, quando for o caso, a benefícios eventuais.

Chuvas em Barbacena ano 2019*
Janeiro de 2019
Dias de Chuva:
01/01/2019: 0,8 mm
02/01/2019: 0,2 mm
04/01/2019: 33,6 mm
05/01/2019: 0,2 mm
15/01/2019: 16,6 mm
16/01/2019: 13,4 mm
17/01/2019: 5,6 mm
18/01/2019: 0,2 mm
21/01/2019: 16,2 mm
22/01/2019: 0,2 mm

Média em Janeiro:
290,6 mm

Para saber o
tipo/grau do
dano, ver
Instrução
Normativa nº

Município possui
órgão de Proteção e
Defesa Civil?

Sim

2/2016.

Prefeito municipal declarou
a Situação de Emergência
ou Estado de Calamidade
Pública por meio de
decreto?

Sim

Não

Município possui acesso
(login e senha) ao Sistema
Integrado de Informações
Sobre Desastres - S2ID?

Importante:

Total em Janeiro:
87,0mm
Percentual:
29,93%

Não
Órgão de Defesa Civil
Estadual deve ser acionada
para auxiliar no
levantamento de dados e
elaboração do decreto de
Situação de Emergência ou
Estado de Calamidade
Pública.

Sim

Município deve
realizar o
cadastro no
S2ID.

Não

Independente de haver situação de
emergência ou calamidade é importante que
o município se organize para:
• Instituir uma coordenação municipal de
defesa civil ou, em caso emergencial, indicar
uma referência de defesa civil municipal;
• Elaborar um Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil (com o apoio do SUAS
municipal), conforme Lei nº 12.340/2010;

Município registrou a ocorrência no
S2ID, anexando toda a documentação
necessária?

Acessar o S2ID
(https://s2id.mi.gov.br/)
e lançar as informações.

Sim

Homologação
(aprovação) da
situação foi
realizada pelo
Estado?

Homologação
(aprovação) da
situação foi
realizada pelo

4. DIAGNÓSTICO
4.1.

Diagnóstico de Chuvas em Barbacena em Dezembro de 2018
6

9

2

Sim

Não

Governo Federal publica
Portaria de Reconhecimento no
Diário Oficial da União.

O Município deve realizar
solicitação no S2ID de
reconsideração do pedido de
reconhecimento (recurso).
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• Prever em lei a utilização de benefícios
eventuais e, ainda, no Plano de Serviço para
utilização do Piso Mineiro.

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE NOVEMBRO DE 2019
Ações iniciais (Assistência Social) após a decretação da
situação de emergência ou calamidade

Governo Federal?

Identificação do
público prioritário no
município

Criança e
adolescente

Como?

Quem?

Quando?

Observações

Ação
compartilhada

Curto Prazo

A Defesa Civil iniciará inserção
das informações no sistema da
Defesa Civil Estadual.

–

DIA 1
Gestantes e
nutrizes

• Acionar o Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil Municipal;
Acionar Defesa Civil
Municipal e órgãos
estaduais de Defesa
Social para apoio

Pessoas com
deficiência

Pessoas idosas

Modelo de Plano de Ação (ou Plano de Resposta)
O que?

Ações de resposta
• Disponibilizar profissionais da rede socioassistencial para o reforço do atendimento às pessoas com deficiência e famílias atingidas pelas
situações de riscos e desastres;
• Articular as equipes da proteção social básica e da proteção social especial para inclusão de pessoas com deficiência e suas famílias no
cadastro único e nos serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e benefícios adicionais, quando necessário;

• Contatar os órgãos de Defesa
Social: Policia Militar (190), Corpo de
Bombeiros Militar (193) e Plantão da
Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil-Cedec (31 9818-2400) para
apoio.

Prestar o socorro às
vítimas

• Socorrer vítimas, encaminhado
para local seguro. Conforme Plano
de Contingência de Proteção e
Defesa Civil Municipal.

Ação de outro
órgão

Curto Prazo

Acionar poder
executivo municipal

• Comunicar e reunir os
representantes do executivo
municipal para as ações de resposta
visando restabelecer a normalidade.

Ação
compartilhada

Curto Prazo

Formar Grupo
Coordenador das
ações de resposta

• Grupo intersetorial. Estabelecer um
local seguro para deliberações e
orientações das equipes nas ações
de resposta.

Ação
compartilhada

Curto Prazo

Providenciar a
instalação de local
para acolhimento
dos desabrigados (se
houver)

• Antes: levantar locais.
• Durante: instalação de abrigos
temporários, com equipe
multidisciplinar. Planejamento para
cada 7 dias.
• Deve ter: recepção; cadastro;
acautelamento de bens; triagem
saúde; disposição famílias no espaço;
almoxarifado (kits); regras de
convivência; horários; informações;
lista cadastrados.
Estabelecer fluxos para o
acolhimento.

• Estabelecer fluxos para o acolhimento de famílias com pessoas com deficiência desabrigadas e sua distribuição nos abrigos temporários,
acampamentos ou outras formas de acolhimento, sob a coordenação compartilhada com a proteção e defesa civil e o apoio das demais áreas;
• Assegurar a permanência ininterrupta de técnico de referência capacitado, preferencialmente assistente social ou psicólogo da rede
socioassistencial, nos abrigos temporários ou acampamentos com pessoas com deficiência;
• Adotar providências imediatas para localização da família nuclear ou extensa de pessoas com deficiência, principalmente as com
deficiência intelectual desacompanhadas, com vistas à reintegração familiar;
• Acompanhar as famílias selecionadas e capacitadas para acolherem temporariamente pessoas com deficiência, principalmente as com
deficiência intelectual desacompanhadas, por meio dos profissionais do serviço de família acolhedora, do serviço de proteção social especial
do SUAS e da Justiça competente;
• Cadastrar pessoas com deficiência e suas famílias que tiveram suas residências danificadas, bem como as que foram acolhidas em casas
de parentes, amigos ou voluntários e que necessitam de apoio material ou atendimento social;

Curto Prazo

Desafios:
• Assegurar que não haja
exposição midiática de pessoas
acolhidas ou vitimadas;
• Estimular a participação das
pessoas em atividades de
manutenção dos abrigos
temporários ou acampamentos;
• Cuidados com
armazenamento e preparação
de alimentos, higiene, descarte
de lixo;
• Assegurar a permanência
ininterrupta de técnico de
referência capacitado;
• Crianças e adolescentes
desacompanhados (só podem
ser acolhidos com ordem
judicial);
Preservar individualidade das
famílias.

• Proceder encaminhamentos para subsidiar custos com o sepultamento de pessoas com deficiência ou suas famílias e para eventuais
benefícios sociais;
• Garantir acompanhamento psicossocial para pessoas com deficiência e suas famílias que tenham sofrido perdas familiares, bem como
proceder encaminhamentos para eventual concessão de benefícios sociais;
• Desenvolver ações para o retorno progressivo das atividades de rotina da rede socioassistencial, de forma a preservar a referência e
continuidade do atendimento e acompanhamento das pessoas com deficiência nos serviços;
• Articular com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com base no Decreto nº 7.223, de 29 de junho de 2010, a antecipação do
cronograma de pagamento do Benefício de Prestação Continuada - BPC da assistência social enquanto perdurar o estado de calamidade
pública;
• Tomar as medidas necessárias para garantir a antecipação do cronograma de pagamento, e mediante opção do beneficiário, o
pagamento de uma renda mensal do benefício ao beneficiário do BPC;
• Acompanhar o processo de antecipação do pagamento do BPC, nos casos de estado de calamidade pública decorrentes de desastres
naturais, reconhecidos pelo Governo Federal, aos beneficiários domiciliados nos Municípios atingidos, enquanto durar a situação;

Ação
compartilhada

• Sugere-se que este grupo seja
formado por duas frentes de
trabalho: operacional e
administrativa. a integração
dessas duas equipes é
fundamental para a eficácia da
operação e obtenção dos
objetivos buscados.
• A SMAS deverá ter
representantes nas duas
frentes.
• Acionar poder judiciário e MP.

• Orientar os beneficiários do BPC sobre os procedimentos adotados para o seu recebimento, a antecipação do cronograma de pagamento
do benefício e a possibilidade do beneficiário optar pela antecipação de pagamento da renda de um mês do benefício;
• Possibilitar meio de identificação do beneficiário do BPC que tenha perdido sua documentação para fins de recebimento do benefício e
da antecipação de uma renda mensal do benefícios.
Fonte: Protocolo Nacional Conjunto Para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas Com Deficiência em Situação de Riscos e
Desastres, 2013.
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Ações iniciais (Assistência Social) após a decretação da
situação de emergência ou calamidade

Ações iniciais (Assistência Social) após a decretação da
situação de emergência ou calamidade

Criança e
adolescente

Identificação do
público prioritário no
município

Gestantes e
nutrizes

Criança e
adolescente

Pessoas com
deficiência

Pessoas idosas

Identificação do
público prioritário no
município

Gestantes e
nutrizes

Realizar
acolhimento/ escuta
das pessoas
atingidas

• Antes: capacitação rede pública e
privada.
• Durante: Pode ser realizada no
abrigo temporário ou no local em
que as vítimas estejam sendo
recebidas.
• Deve ter: Divisão de equipe
(escalas); acolhimento sofrimento,
queixas; iniciar identificação de
demandas emergenciais.

Ação exclusiva
SUAS

Curto Prazo

Desafios:
Preparação da equipe para lidar
com situações de perda e
emergência.
Evitar processo de
revitimização.

Cadastramento das
pessoas atingidas

• Antes: definição instrumentos.
• Durante: importância de
identificação do público prioritário –
crianças e adolescentes; idosos;
pessoas com deficiência; gestantes;
famílias que perderam parentes; uso
de medicamento constante;
familiares hospitalizados;
necessidade alimentar.
• Deve ter: Divisão de equipe; iniciar
identificação de demandas
emergenciais.

Ação
compartilhada

Curto Prazo

Desafios:
• Diferença entre cadastro da
assistência social e da defesa
civil;
• Uso das informações;
• Sigilo;
• Cadastro das vítimas para
indenizações (se for o caso)

Cadastramento das
pessoas
desaparecidas

• Conforme Plano de Contingência
de Proteção e Defesa Civil Municipal.

Ação de outro
órgão

Curto Prazo

–

Pessoas com
deficiência

Pessoas idosas

Ações de resposta
Ações de resposta

• Disponibilizar profissionais da rede socioassistencial para o reforço do atendimento às crianças, adolescentes
e famílias atingidas pelas situações de riscos e desastres, quando necessário, utilizando a realocação ou permutas
de servidores, contratações emergenciais, entre outras;

− Disponibilizar profissionais da rede socioassistencial para o reforço do atendimento às
gestantes e nutrizes, bem como de suas famílias atingidas pelas situações de riscos e desastres;

• Articular as equipes da proteção social básica e da proteção social especial para inclusão das famílias e de
crianças adolescentes nos serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e benefícios
adicionais, quando necessário;

− Articular as equipes da proteção social básica e da proteção social especial para inclusão
de gestantes e nutrizes e suas famílias no cadastro único e nos serviços socioassistenciais,
programas de transferência de renda e benefícios adicionais, quando necessário;

• Estabelecer fluxos para o acolhimento de famílias com crianças e adolescentes desabrigados e sua distribuição
nos abrigos temporários, acampamentos ou outras formas de acolhimento, sob a coordenação compartilhada
com a proteção e defesa civil e o apoio das demais áreas;

− Estabelecer fluxos para o acolhimento de famílias com gestantes e nutrizes desabrigadas e
sua distribuição nos abrigos temporários, acampamentos ou outras formas de acolhimento,
sob a coordenação compartilhada com a proteção e defesa civil e o apoio das demais áreas;

• Assegurar a permanência ininterrupta de técnico de referência capacitado, preferencialmente assistente
social ou psicólogo da rede socioassistencial, nos abrigos temporários ou acampamentos com crianças e
adolescentes;

− Assegurar a permanência ininterrupta de técnico de referência capacitado,
preferencialmente assistente social ou psicólogo da rede socioassistencial, nos abrigos
temporários ou acampamentos com gestantes e nutrizes;

• Encaminhar provisoriamente crianças e adolescentes com familiares não localizados para serviço de
acolhimento específico da rede socioassistencial, mediante guia de acolhimento expedido pela autoridade
judiciária, ou, excepcionalmente pelo conselho tutelar, desde que com comunicação ao juizado e defensoria
pública, respeitando, quando possível, a proximidade do serviço com a comunidade de origem;

− Adotar providências imediatas para localização da família nuclear ou extensa de pessoas
com deficiência, principalmente as com deficiência intelectual desacompanhadas, com vistas
à reintegração familiar;

• Adotar providências imediatas para localização da família nuclear ou extensa de crianças e adolescentes
desacompanhados, com vistas à reintegração familiar;

− Apoiar a promoção do atendimento prioritário e humanizado às gestantes, de acordo com
a idade gestacional, bem como o início ou continuidade do acompanhamento pré-natal,
inclusive com oferta de medicamentos necessários e cuidados de saúde para gestantes de risco
habitual e alto risco;

• Acompanhar as famílias selecionadas e capacitadas para acolherem temporariamente crianças e adolescentes
desacompanhados, por meio dos profissionais do serviço de família acolhedora ou do serviço de proteção social
especial do SUAS, e das varas da infância e juventude;

− Apoiar a disponibilização de atendimento seguro e humanizado à mulher durante a
gestação e no momento do parto, incluindo transporte seguro, quando necessário;

• Cadastrar famílias com crianças e adolescentes que tiveram suas residências danificadas, bem como as que
foram acolhidas em casas de parentes, amigos ou voluntários e que necessitam de apoio material ou psicossocial;

− Apoiar a identificação e a quantificação de lactantes, promovendo ações de orientação e
apoio, visando a não interrupção da amamentação, pelo período recomendado, assegurada a
devida proteção a seus dados pessoais.

• Garantir a continuidade do acompanhamento no centro de referência especializado de assistência social –
CREAS - dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e suas famílias, bem como das novas
situações que possam ocorrer que demandem acompanhamento pela equipe desta unidade de referência do
suas;

Fonte: Protocolo Nacional Conjunto Para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e
Pessoas Com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, 2013.

DIA 2
Decretação da
situação de
calamidade ou
emergência

• Inserir de informações no sistema,
conforme orientações da Defesa Civil
estadual.
• Publicar o decreto do prefeito
municipal.

Ação de outro
órgão (Defesa
Civil)

Curto Prazo

–

Acionar demais
órgãos do governo
estadual: SES e
SEDPAC

• Acionar secretaria estadual de
saúde e de direitos humanos. Estes
setores possuem ações de apoio
específicas para serem tomadas.

Ação de outro
órgão

Curto Prazo

–

• Proceder encaminhamentos para subsidiar custos com o sepultamento de crianças, adolescentes ou suas
famílias, inclusive mediante a concessão de benefício eventual;
• Garantir acompanhamento psicossocial para crianças, adolescentes e suas famílias que tenham sofrido
perdas familiares bem como proceder encaminhamentos para benefícios sociais, quando for o caso; e
• Desenvolver ações para o retorno progressivo das atividades de rotina da rede socioassistencial, de forma a
preservar a referência e continuidade do atendimento e acompanhamento dos usuários nos serviços.
Fonte: Protocolo Nacional Conjunto Para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas Com
Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, 2013.
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Ações iniciais (Assistência Social) após a decretação da
situação de emergência ou calamidade

Criança e
adolescente

Identificação do
público prioritário no
município

Abrigamento provisório

Atendimento às pessoas atingidas em função de situações de emergência ou
calamidade
Grupo
Assistente Social

Gestantes e
nutrizes

Pessoas com
deficiência

Pessoas idosas

Ações de resposta

Grupo
Psicólogos

• Orientar as famílias quanto aos seus direitos garantidos
constitucionalmente;

 Disponibilizar profissionais da rede socioassistencial para o reforço do atendimento às pessoas
idosas e famílias afetadas pelas situações de riscos e desastres, quando necessário, utilizando a
realocação ou permutas de servidores e contratações emergenciais;
 Articular as equipes da proteção social básica e da proteção social especial para inclusão das
pessoas idosas nos serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e benefícios
adicionais, quando necessário;
 Estabelecer fluxos para o acolhimento de famílias com pessoas idosas desabrigadas e sua
distribuição nos abrigos temporários, acampamentos ou outras formas de acolhimento, sob a
coordenação compartilhada com a proteção e defesa civil e com os conselhos e movimentos
sociais locais que trabalham com as pessoas idosas;
 Assegurar a permanência de técnico de referência capacitado, preferencialmente assistente
social ou psicólogo da rede socioassistencial, nos abrigos temporários ou acampamentos com as
pessoas idosas;
 Acompanhar as famílias selecionadas e capacitadas para acolherem temporariamente pessoas
idosas desacompanhadas, por meio dos profissionais do serviço de família acolhedora ou do
serviço de proteção social especial do SUAS;
 Encaminhar provisoriamente as pessoas idosas com familiares não localizados para serviço de
acolhimento específico da rede socioassistencial, mediante guia de acolhimento expedido pela
autoridade judiciária ou pelo conselho municipal, desde que comunicada a Defensoria Pública
respeitada, quando possível, a proximidade do serviço com a comunidade de origem;
 Adotar providências imediatas para localização da família nuclear ou extensa da pessoa idosa
desacompanhada, com vistas à reintegração familiar;
 Cadastrar famílias com pessoas idosas que tiveram suas residências danificadas, bem como as
que foram acolhidas em casas de parentes, amigos ou voluntários e que necessitam de apoio
material ou psicossocial;
 Proceder encaminhamentos para subsidiar custos com o sepultamento de pessoas idosas ou
suas familias, inclusive mediante a concessão de benefício eventual;

Fonte: Protocolo Nacional Conjunto Para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e
Pessoas Com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, 2013.

Desafios:
• Organização dos voluntários;
• Correta armazenagem;
• Critérios para doação
(limites?);
• Triagem (pessoas não
atingidas).

Ação
compartilhada

Curto Prazo

Desafios:
• Lei do Serviço Voluntário:
deverá ser assinado um Termo
de Adesão entre a organização
e o voluntário.
• Aproveitar conhecimentos e
habilidades;
•Organização do trabalho;
• Criar canal de divulgação e
comunicação com voluntários.

Ação de outro
órgão
(comunicação da
prefeitura)

Curto Prazo

É fundamental assegurar
comunicação clara e objetiva às
vítimas e orientar as famílias
sobre os riscos de retorno às
áreas isoladas pela proteção e
defesa civil.

Curto Prazo

Importante observar quais
gastos podem ser realizados
com o recurso originado de
cada pasta.

• Antes: definição de local; pessoas
de referência; capacitação.
• Durante: definição de fluxo e
critérios; responsável; formalizar
fluxo e critérios (controle externo);
alinhamento da equipe da prefeitura
e de voluntários.

Ação
compartilhada

Organizar grupos de
voluntários

• Antes: local; pessoas de referência;
cadastramento de voluntários.
• Durante: convocar voluntários
cadastrados e/ou entidades de
voluntariado; alinhamento da equipe
da prefeitura e de voluntários.
A pessoa interessada em atuar numa
situação de desastre deve procurar a
Defesa Civil do município ou uma
entidade local
organizadora das atividades
voluntárias.

Elaborar Plano de
Comunicação da
prefeitura

• O plano de comunicação é uma das
ferramentas-base para o trabalho
de assessoria de imprensa, em que
são planejadas as ações de troca de
informações com os atores
envolvidos.
• É importante que as informações
sejam passadas com clareza para os
atingidos, mídia, órgãos envolvidos,
voluntários e demais cidadãos
interessados.

• Auxiliar no diagnóstico de transtornos psiquiátricos que
porventura surjam no decorrer do abrigo, bem como
encaminhar aos Serviços de Saúde Mental, caso necessário;
• Prevenir, na medida do possível, transtornos psíquicos,
através de atuações como: prover informações, possibilitar a
expressão de vivências e sentimentos, escutar de forma
acolhedora, implicar a comunidade no processo de elaboração
das perdas e reconstrução da vida, favorecer o relacionamento
entre pessoas próximas e a coesão familiar;

• Facilitar recursos para a viabilização das famílias ao retorno
da vida cotidiana;
• Encaminhar as famílias para programas de assistência
disponíveis no município;

• Identificar sujeitos e grupos vulneráveis e dedicar-lhes
atenção especial;

• Acionar os órgãos de defesa (Conselho Tutelar, Ministério
Público) quando os direitos das crianças, adolescentes, idosos e
pessoas com deficiência não forem respeitados;

• Atuar no manejo das reações inesperadas, das alarmantes e
dos transtornos decorrentes direta ou indiretamente do
desastre.

• Orientar e facilitar o procedimento para retirada de
documentação que porventura tenha sido perdida ou destruída
em decorrência do desastre;
• Orientar e facilitar o procedimento para retirada de
benefícios socioassistenciais (BPC, BF, aluguel social - se previsto
na legislação municipal);
• Orientar quanto ao sepultamento gratuito, caso a situação
assim exija.

Fonte: Administração de Abrigos Temporários. Secretaria de Estado da Defesa Civil do Rio de Janeiro, 2006.

Outras informações importantes:

DIA 3

•

Triagem social: acolhida inicial dos desabrigados; entrevista com o objetivo de: coletar dados para análise da situação
da família; coletar informações que viabilizem o retorno das famílias para suas vidas cotidianas; iniciar as orientações
gerais sobre o funcionamento do abrigo;

•

Agentes psicossociais: voluntário capacitado para atuar em situações de desastre, prestando apoio social e
psicológico às comunidades desabrigadas;

•

Ações continuadas: é importante que seja assegurada a continuidade da rotina dos serviços socioassistenciais em
funcionamento no município.

 garantir acompanhamento psicossocial para pessoas idosas que tenham sofrido perdas
familiares bem como proceder encaminhamentos para benefícios sociais, quando for o caso;
 Desenvolver ações para o retorno progressivo das atividades de rotina da rede
socioassistencial, de forma a preservar a referência e continuidade do atendimento e
acompanhamento dos usuários nos serviços.

Curto Prazo

Divulgar e organizar
recebimento e
distribuição de
donativos

• Avaliar e mobilizar os recursos de saúde mental disponíveis
no município;

• Garantir a plena informação e discussão sobre as
possibilidades, limitações e consequências das situações
apresentadas;
• Realizar o levantamento socioeconômico das famílias a fim
de informar às autoridades locais a real situação dos acolhidos;
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3

Acionar governo
federal e estadual
para captação de
recursos

• Cada política pública tem fluxos e
procedimentos a seguir.
Detalharemos os procedimentos
relativos ao SUAS na próxima parte.

Ação de
compartilhada
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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE NOVEMBRO DE 2019
DIA 5

Realizar
acompanhamento
das pessoas e
famílias
desabrigadas e
desalojadas

ARTICULAÇÃO EM REDE: - Órgão da Defesa Civil; - Órgãos e serviços públicos
municipais, distrital, estaduais e federal; - Organizações não governamentais e redes

• Organizar escalas para equipe. •
Identificar necessidades
emergenciais e tomar as medidas
necessárias para garantir a proteção
integral das vítimas.
• Avaliar a necessidade de
encaminhamento para outros
serviços.
• Promover o rastreamento e a
reunificação familiar.
• Encaminhar para inserção do PAIF
ou PAEFI, de acordo com
necessidade.
• Prestar apoio nas ações de
desligamento das crianças,
adolescentes e suas famílias dos
abrigos temporários ou
acampamentos .
• Comunicar ao Poder Judiciário e ao
Ministério Público casos de crianças
e adolescentes órfãos ou sem
referencial familiar após o desastre,
para encaminhamentos cabíveis

Garantir
continuidade dos

• Organizar divisão de tarefas equipe
SUAS;
• Elaborar Plano de Impacto:
identificar necessidades de recursos
humanos e materiais para atender as
novas demandas decorrentes da
situação de calamidade e
emergência;
• Analisar articular as equipes da PSB
e PSE;
• Garantir acompanhamento
psicossocial para crianças,
adolescentes e suas famílias que
tenham sofrido perdas familiares
bem como proceder

serviços

encaminhamentos para benefícios

socioasisstenciais já
existentes

sociais, quando for o caso;
• Proceder encaminhamentos para
concessão de benefício eventual,
quando for o caso.
• Adequar oferta das atividades do
SCFV.
• Desenvolver ações para o retorno
progressivo das atividades de rotina
da rede socioassistencial, de forma a
preservar a referência e
continuidade do atendimento e
acompanhamento dos usuários nos
serviços.
• Atuar junto com CMAS e conselhos
de direitos.

Reprogramação de Saldos

IMPACTO SOCIAL ESPERADO:

Desafios:
• Sobrecarga da equipe técnica;
• Importância do apoio
psicossocial;
• Identificação de possíveis
Ação exclusiva

Médio/longo

SUAS

Prazo

sociais de apoio.

Plano de Impacto:
Na eventual identificação de saldos dos recursos federais
ou estaduais no FMAS, a SEDESE poderá oferecer apoio
técnico ao município para o planejamento de sua
utilização.

situações de violação de
direitos;
• Buscar formas alternativas de
acolhimento a famílias
desabrigadas;
• Garantir convivência familiar
e comunitária.

CONTRIBUIR PARA: - Minimização de danos; - Proteção social a indivíduos e
famílias; - Reconstrução das condições de vida familiar e comunitária.

Os principais eixos sugeridos são:
•

Contratação de pessoal temporária, para garantir
proteção social aos atingidos e continuidade dos
serviços já existentes (de acordo com legislação
municipal);

•

Aquisição de materiais de consumo e permanentes
que possam ter sido perdidos na ocorrência;

•

Concessão de benefícios eventuais.

Desafios:
• Sobrecarga da equipe técnica;
• Importância do apoio
psicossocial;
Ação de

Médio/longo

• Monitorar casos de violação

compartilhada

Prazo

de direitos;
• Articular com projetos e
programas de habitação
popular retorno das famílias às
moradias.
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Utilização de recursos

Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
7. CONCLUSÃO

6 . EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE

Recursos do Governo Federal
Serviço de Proteção em Calamidades Públicas e
Emergências

Conforme determina a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais2,

Por derradeiro, temos que a sistematização de ações conjuntas e

aprovado por Resolução 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, o

ordenadas em um cenário em que decisões têm que ser tomadas rapidamente

Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências é
atribuição da Alta Complexidade dentro da Proteção Social Especial.

1º

2º

Ser elegível (município
deve estar em estado de
calamidade pública ou
estado de emergência,
devidamente reconhecido
pelo Ministério da
Integração);

3º
Preencher Requerimento
para solicitação de
cofinanciamento federal
para o serviço de proteção
em situações de
calamidades públicas e
emergências, composto
por: Exposição de Motivos;
Quadro de intensidade e
Quadro de vulnerabilidade
para os primeiros 3 meses;
Período estimado de
permanência da situação
(em meses); Benefícios
Eventuais regulamentados;

Ter realizado o aceite do
governo federal (aberto de
forma continuada);

DESCRIÇÃO: O serviço promove apoio e proteção à população atingida por

4º

situações de emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios,
atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas. Assegura a

Enviar os documentos: (a) o
decreto de
reconhecimento da
situação pelo Ministério da
Integração, (b) o
requerimento com a
exposição de motivos
constante no Anexo II e (c)
o termo de aceite
celebrado pelo gestor local.

•
•
•

para a minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades

eventos climáticos por conta da ocupação habitacional irregular sem a devida

verificadas.

infra-estrutura.

USUÁRIOS: Famílias e Indivíduos: - Atingidos por situações de emergência e

A política de atendimento aos afetados em desastres não pode se ater

calamidade pública (incêndios, desabamentos, deslizamentos, alagamentos, dentre

somente a “cestas básicas e colchões”, devendo o Poder Público garantir apoio

consideradas de risco, por prevenção ou determinação do Poder Judiciário.
OBJETIVOS: - Assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de

Recursos do Governo Federal

Recursos do Governo Federal

Adiantamento do pagamento do benefício do
Programa Bolsa Família

Adiantamento do pagamento do benefício do
BPC

Embora tais eventos sejam previsíveis, muitas vezes são inevitáveis, nos
restando garantir a efetividade de ações para amparar a sociedade, e em
especial a população vulnerável, a qual é quase sempre a mais atingida por

e se encontram temporária ou definitivamente desabrigados; - Removidos de áreas

segurança; - Manter alojamentos provisórios, quando necessário; - Identificar perdas e

O valor do cofinanciamento é calculado a partir de uma série de critérios elencados no Anexo I da Portaria MDS nº
90/2013.
O valor de referência atual é R$20.000,00 reais mensais, transferidos fundo a fundo, para cada grupo de 50 pessoas.
Esse valor sofre modificações segundo os critérios elencados anteriormente e vai se recompondo na medida em que o
número de pessoas aumenta devido ao ganho de escala na resposta.

efeitos danosos advindo de desastres.

realização de articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial

outras) que tiveram perdas parciais ou totais de moradia, objetos ou utensílios pessoais,

Importante:

para se evitar maiores prejuízos irá contribuir em muito para a mitigação dos

danos ocorridos e cadastrar a população atingida; - Articular a rede de políticas públicas

psicológico, assistencial e viabilizar as garantias aos direitos básicos
propiciando a dignidade da pessoa humana.
Por fim, a Assistência Social sempre será referência e proativa em
situações emergenciais, e não pode se negligenciar em ser pioneira em
políticas públicas socioassistenciais.

e redes sociais de apoio para prover as necessidades detectadas; - Promover a inserção
na rede socioassistencial e o acesso a benefícios eventuais.
PROVISÕES:
AMBIENTE FÍSICO: Alojamento provisório para repouso e restabelecimento
pessoal, com condições de salubridade, instalações sanitárias para banho e higiene
pessoal, com privacidade individual e/ou familiar; espaço para realização de refeições;

Reconhecida a situação de emergência ou
calamidade, os beneficiários do BPC podem sacar o
benefício no 1º dia do cronograma de pagamento,
enquanto durar o estado de calamidade pública.

As ações iniciais, válidas por dois meses, são:
•
•

Pagamento do benefício para famílias do
município afetado, já no primeiro dia do
calendário de pagamentos do PBF;
Saque sem cartão e sem documentos, por
Declaração Especial de Pagamento.

espaço para estar e convívio, com acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo
com as normas da ABNT.

Além disso, os beneficiários podem optar por receber
o valor de mais uma renda mensal do benefício,
diretamente no banco ou correspondente bancário
em que recebem. O ressarcimento desse valor extra
se iniciará três meses após o seu recebimento, e pode
ser até 36 parcelas, sem juros ou taxas.

Importante: Mas, para que essas medidas sejam
adotadas, é necessário que o município faça
solicitação à coordenação estadual do PBF.

RECURSOS MATERIAIS: Materiais de consumo para o desenvolvimento do
serviço: alimentos, artigos de higiene, cobertores, dentre outros. Estrutura para guarda
de pertences e de documentos.
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Utilização de recursos

Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
RECURSOS HUMANOS: De acordo com a NOB-RH/SUAS.

Recursos do Governo
Estadual

TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Proteção social proativa;
escuta; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; orientação
sociofamiliar; referência e contrarreferência; informação, comunicação e defesa de
direitos; acesso à documentação pessoal; articulação da rede de serviços

A

B

socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de
defesa de direitos; mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização para o
exercício da cidadania; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;

Flexibilização na utilização nos recursos do Piso

Adiantamento do repasse Piso Mineiro

Mineiro

diagnóstico socioeconômico; provisão de benefícios eventuais.
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: Segurança de sobrevivência a riscos

•

•

•

circunstanciais: - Ser socorrido em situações de emergência e de calamidade pública.

Os recursos do Piso Mineiro podem ser utilizados
para oferta de todos os serviços tipificados e
concessão de benefícios eventuais.

Segurança de Acolhida: - Ter acesso a provisões para necessidades básicas; - Ter
acesso a espaço provisório de acolhida para cuidados pessoais, repouso e alimentação

Caso município avalie a necessidade, pode
destinar os recursos para qualificar os serviços já
existentes, para implantação do Serviço de
Proteção em Calamidades Públicas e
Emergências e concessão de benefícios
eventuais.
Se no Plano de Serviços tiverem sido indicados
outros serviços, basta comunicar a gestão
estadual da realocação.

•

O município pode solicitar o adiantamento do
pagamento do Piso Mineiro à SEDESE.

ou dispor de condições para acessar outras alternativas de acolhimento. Segurança de

•

A liberação do pagamento será realizada após
análise do caso específico e conforme
regulamentação a ser publicada.

intersetoriais para a solução da situação enfrentada, em relação a abrigo, alimentação,

convívio ou vivência familiar, comunitária e social: - Ter acesso a serviços e ações
saúde e moradia, dentre outras necessidades.

BARBACENA. Gabinete do Prefeito. Lei 4.826/2017 de 05 de setembro de 2017.
Disponível
em
:
http://barbacena.mg.gov.br/arquivos/atos_11-092017_dirooficial.pdf
__________. Gabinete do Prefeito. Decreto 8.244/2017 de 20 de dezembro de
2017. Disponível em : http://barbacena.mg.gov.br/arquivos/atos_11-092017_dirooficial.pdf
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos
Jurídicos. DECRETO Nº 7.223, DE 29 DE JUNHO DE 2010. Disponível em
:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7223.htm
______. Ministério da Integração Nacional. INSTRUÇÃO NORMATIVA No - 2,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016. Acesso em 11 de fevereiro de 2019.
Disponível
em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2016&jor
nal=1&pagina=87&totalArquivos=168

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO:

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Disponível
em <http://www.cemaden.gov.br>

CONDIÇÕES: Famílias e indivíduos atingidos por situações de emergência e

Instituto
Nacional
de
Meteorologia
em<http://www.inmet.gov.br/portal/>

calamidade pública.
FORMAS DE ACESSO: Por notificação de órgãos da administração pública
municipal, da Defesa Civil e pela identificação da presença nas ruas.
UNIDADE: Unidades referenciadas ao órgão gestor da Assistência Social.
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Na ocorrência das situações de emergência
e de calamidades públicas, mediante a mobilização de equipe de prontidão escalonada
pelo regime de plantão, a ser acionada em qualquer horário e dia da semana.
ABRANGÊNCIA: Municipal.
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Administração para Abrigos Temporários. 1ª ed. / Secretaria de. Estado da
Defesa Civil do Rio de Janeiro. – Rio de Janeiro: SEDEC-. RJ, 2006. 244p.
Disponível em <
defesacivil.rj.gov.br/images/sedec-arquivos/manual_abrigo_sedec_rj.pdf

–

IMET.

Disponível

Protocolo Nacional Conjunto Para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes,
Pessoas Idosas e Pessoas Com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres,
2013.
Disponível
em
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-eadolescentes/protocolo-de-desastres>
SIENA, M, A Política de Assistência Social em Cenário de Desastres
Relacionados às Chuvas, Texto apresentado no III Seminário de PósGraduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos:
UFSCAR,
2012
(em
PDF).
Disponível
em
<https://iiiseminarioppgsufscar.files.wordpress.com/2012/04/siena_mariana.pdf
>
Sistema Integrado de
<https://s2id.mi.gov.br/>

Informações

sobre

Desastres.

Disponível

em:

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Diponível em: <
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificac
ao.pdf>
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