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RECOMENDAÇÃO Nº 08/2021/FAMEM 

 

      São Luís, 6 de abril de 2021 

 

ASSUNTO: RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO 

DE EMERGENCIA E ESTADO DE CALAMIDADE 

EM MUNICÍPIO -  PROCEDIMENTOS PARA A 

AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (ADA) 

A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE E RISCO ALIMENTAR 

 

Excelentíssimo Sr(a) Prefeito(a) 

 

A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, por 

intermédio de seu Departamento Jurídico, no uso de suas atribuições estatutárias, vem 

por meio deste, expedir a presente recomendação voltada a adoção de procedimentos 

com vistas ao recebimento de alimentos decorrentes da Portaria MC 618/21. 

O Ministro de Estado da Cidadania editou Portaria MC nº 618, de 22 de 

março de 2021, dispondo sobre procedimento para Ação de Distribuição de Alimentos 

nas localidades em situação de emergência ou estado de calamidade, sejam elas 

decorrentes de desastres a exemplos de secas e enchentes, ou ainda, decorrentes dos 

efeitos nefastos da Pandemia do Covid-19 e suas variantes. 

O ato administrativo pretende alcançar as famílias em situação de 

vulnerabilidade1 decorrente do temporário estado de calamidade pública, promovendo a 

distribuição de alimentos em caráter emergencial, com vistas a garantir a segurança 

alimentar das famílias afetadas, a consolidar-se através da distruição de alimentos 

aquiridos as custas do Governo Federal. 

O benefício pretendido será recebido através de cestas básicas 

emergênciais, cujo quantitativo será solicitado pelo ente publico com base na demanda 

local, através do envio de formulário presente ao anexo II da Portaria 618/2021. 

 

 
                                                           
1 Exposição socioeconômica ou ambiental de um cenário sujeito à ameaça do impacto de um evento adverso natural, 
tecnológico ou de origem antrópica 
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Para a habilitação ao referido benefício, o município em situação prevista 

na refeida portaria, deverá buscar o reconhecimento, pelo Governo Federal, do estado 

de calamidade pública2 ou da declaração de emergência3 por ele emitida. 

Exige, ainda, a portaria ministerial, que para o atendimento do pleito 

alimentar emergencial os municípios solicitantes deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

I – Normativo de reconhecimento da situação de emergência ou do 

estado de calamidade pública do ente federado por parte do Governo Federal, na forma 

do que dispõe da Lei nº 12.608/2012 (Programa Nacional de Acesso à Alimentação) e 

do Decreto 10.593/20204;   

II – Termo de Aceite para Recebimento das Cestas Emergenciais, 

assinado pelo(a) Prefeito(a) ou Governador(a) demandante, contendo os compromissos 

e responsabilidades para execução da distribuição dos alimentos, cujo documento se 

constitui imprescindível para o recebimento das aludidas cestas; 

III – requisição formal da demanda por meio do preenchimento do 

Formulário de Demanda, conforme Anexo II da referida Portaria; 

A portaria ministerial informa, também, que a distribuição de alimentos 

será coordenada pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva – SISP, para 

onde deverão ser encaminhados os documentos acima indicados por meio de ofício ao 

email gabinete.seisp@cidadania.gov.br  

As famílias em situação de insegurança alimentar serão identificadas pela 

gestão municipal, que deverá guardar a relação dos beneficiários, contendo o Número de 

Identificação Social – NIS ou o CPF. 

O município se responsabilizará, também, pela retirada dos alimentos, 

sua distribuição no prazo de 15 dias e prestar contas da distribuição das cestas 

emergenciais no prazo de 60 dias, encaminhando ao Ministério da Cidadania o Relatório 

de Execução a ser disponibilizado pelo órgão. 

Atente-se o gestor demandante, por fim, que a distribuição de alimentos 

contemplados pela aludida portaria deverá obedecer todo o regramento nela contido, 

sob pena de vir a ser responsabilizado pelo ressarcimento do valor das cestas 

emergenciais.  

                                                           
2 Recomendação 07/2021 FAMEM 
3 Recomendação 07/2021 FAMEM 
4 Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec e do 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - Conpdec, sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema 
Nacional de Informações sobre Desastres, e sobre os critérios e as condições para declaração e reconhecimento da 
situação de emergência ou do estado de calamidade pública. 
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Nesse contexto, os municípios que desejam participar desse ato de apoio 

à distribuição de alimentos às famílias em estado de vulnerabilidade deverão apresentar 

Decreto de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública que estejam em 

plena vigência, ou seja, devidamente reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa 

Civil (Sedec/MDR). Necessário, também, que o município interessado providencie o 

cadastro no Sistema Integrado de Informações sobre Desastre (S2ID), para análise e 

reconhecimento da Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. 

O cadastro no S2ID obedece o seguinte roteiro: 

1 – Enviar ofício original e digitalizado com a solicitação de cadastro 

para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme modelo disponibilizado 

no site da Sedec. 

2 – O ofício deverá ser anexado no endereço eletrônico s2id.mi.gov.br., 

na opção “Município/Estado” e clicando no link “Não possuo cadastro”. 

3 – Após a inserção do ofício, preencher os dados e enviar sua 

solicitação de cadastro e aguardar a confirmação do acesso ao S2ID em mensagem 

enviada para o email informado no ofício. 

Consoante orientação da SEDEC, acaso o cadastro não seja realizado em 

dois dias úteis, a Secretaria deve ser contatada sobre o evento pelo telefone (61) 2034-

4627. 

Confirmado o cadastro no S2ID deve-se proceder consoante seguinte 

orientação: 

1 - Acesse o sistema no endereço s2id.mi.gov.br (para acessar o Sistema, 

solicitamos que copie e cole o endereço no seu navegador), clique 

em"Município/Estado", insira o e-mail informado no ofício, insira a senha cadastrada, 

preencha todos os formulários e anexe todos os documentos 

obrigatórios/complementares para fins de reconhecimento federal. 

2 - Após o preenchimento do item anterior, solicite a Homologação 

Estadual pela aba "Anexos". 

3 - Após o retorno do processo para o município, poderão ser solicitadas 

eventuais correções no processo, bem com a adição de documentos 

obrigatórios/complementares, a pedido do Órgão de Proteção e Defesa Civil Estadual. 

4 - Com o processo conferido e Homologado pela Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil, envie-o para Reconhecimento Federal clicando no botão 

"Enviar para Reconhecimento" na aba "Anexos". 
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5 - Após a análise da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o 

processo poderá ser retornado para o município, com a solicitação de eventuais 

correções, bem com a adição de documentos obrigatórios/complementares, a pedido 

desta Secretaria. 

A solicitação do cadastro no sistema S2ID deve obedecer a Portaria 526, 

de 06 de setembro de 2012, consoante modelo I, adiante anexo. 

As solicitações do reconhecimento de Situação de Emergência ou Estado 

de Calamidade Pública deverão observar o conteúdo normativo da Lei nº 12.608/2012; 

Decreto nº 10.593/2020; e Instrução Normativa nº 36/2020, conforme modelos II, III, 

IV, V, VI e VII, adiante anexos. 

Por oportuno, faz mister lembrar que a distribuição de alimentos, aqui 

tratada, tem natureza emergencial, de caráter temporário, ou seja, não se caracteriza 

como ação continuada. 

Oportuno, também, lembrar que esse ato de auxílio na distribuição de 

alimentos às famílias em estado de vulnerabilidade não pode caracterizar-se em 

promoção pessoal ou política de qualquer pessoa, e deve alcançar os beneficiários 

independentemente de convicção religiosa, política ou filosófica, raça, sexo, cor e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

Não é demais repetir que os municípios que receberem as cestas 

emergenciais deverão prestar contas da ação de distribuição no prazo máximo de 

sessenta dias corridos da distribuição, por meio de relatório de execução em modelo 

disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. 

Por fim, pugna-se pela devida atenção de todos os gestores municipais, 

face à importância desse ato de solidariedade para com as famílias que se encontram em 

estado de vulnerabilidade neste momento de dificuldades de toda ordem, em decorrência 

do estado de calamidade imposto pela pandemia do COVID-19, ou por conta de 

eventuais desastres previstos na legislação da espécie. 

Convicto da adesão de todos os gestores municipais a esse ato de 

solidariedade agradecemos, desde logo, a compreensão da importância desse gesto de 

cada um. 

Para eventuais esclarecimentos contatar o Departamento Jurídico da 

FAMEM, por meio dos telefones (98) 2109-5416 / 5417. 

 

Departamento Jurídico da FAMEM 

http://www.famem.org.br/
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ANEXO I 

Modelo de Ofício Municipal – Cadastramento S2ID 

PREFEITURA MUNICIPAL [Inserir o nome do Município] 

[Inserir endereço com CEP] 

[Inserir números de telefone e e-mail] 

 

Ofício nº. [Inserir o número do ofício] 

 

[Inserir local], [Inserir dia] de [Inserir mês] de [Inserir ano]. 

 

Ao Senhor 

[Inserir o nome do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil] 

Secretário Nacional de Defesa Civil 

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º Andar – Brasília-DF 

CEP: 70067-901  

Telefone: (61) 2034-5869 

 

Assunto: Portaria nº 526, de 06 de setembro de 2012, referente ao cadastramento de usuários no 

S2ID. 

 

Senhor Secretário Nacional, 

 

1. Por meio da Portaria nº 526, de 06 de setembro de 2012, foi estabelecido que as 

solicitações de reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública serão 

feitas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID. 

2. Com base no Art. 6º, a legitimidade do acesso ao S2ID deverá ser garantida por meio 

do cadastramento individual dos usuários no Sistema. 

3. Assim, cumprindo o que se pede no §1º, do Art. 6º, informo abaixo os dados do (s) 

seguinte (s) servidor (s) responsável (eis) pela inserção de informações no Sistema referente a este 

Município: 

Nome completo:  

CPF:  

E-mail: (para cada cadastrado usar um e-mail individual) 

Telefone institucional:  

Nº de celular:  

Nome do Órgão de Defesa Civil:  

Endereço do Órgão de Defesa Civil: 

 

Atenciosamente, 

http://www.famem.org.br/


 

Av: Dos Holandeses, Qd. 08, Casa 06, Calhau, CEP: 65.071-380, São Luís-MA 

Site: www.famem.org.br  Fone: (98)2109-5400 

[Inserir o nome do Prefeito (a) ou o 

nome do Coordenador (a) 

Municipal de Proteção e Defesa Civil] 
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ANEXO II 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE [Inserir o nome do município] 

[Inserir endereço com CEP] 

[Inserir números de telefone e o e-mail] 

 

Ofício nº [Inserir o número do ofício] 

 

[Inserir local], [Inserir dia] de [Inserir mês] de [Inserir ano]. 

 

 

A Vossa Excelência o Senhor 

Renato Newton Ramlow 

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil 

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º Andar – Brasília-DF 

CEP: 70067-901 

Telefone: (61) 2034-5869 

 

Assunto: Solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência. 

 

Senhor Secretário, 

 

1. Por meio do Decreto nº [Inserir o número do Decreto Municipal], de [Inserir o dia] 

de [Inserir o mês] de [Inserir o ano], o Chefe do Executivo Municipal declarou situação de 

emergência nas áreas do município de [Inserir o nome do município], discriminadas no Formulário 

de Informações do Desastre – FIDE. 

http://www.famem.org.br/
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2. Com 

base nas informações 

constantes no sistema S2ID e atendendo ao que preceitua os incisos I a III do § 1º do artigo 6º da 

Instrução Normativa nº 02/2016, do Ministério da Integração Nacional, seguem as informações 

sobre o desastre: 

 

Escrever: 

i) a data e tipo de desastre; 

ii) os motivos pelos quais a autoridade do poder executivo municipal ou estadual 

deseja o reconhecimento; 

iii) as medidas já tomadas para enfrentamento do desastre; a(s) especificação(ões) 

do(s) auxílio(s) federal(is) complementar(es) para recursos financeiros, materiais e 

humanos; 

iv) as especificações dos benefícios federais solicitados e o respectivo amparo legal. 

 

3. Dessa forma, solicita-se o reconhecimento federal da situação de anormalidade 

declarada. 

 

Atenciosamente, 

[Inserir o nome do (a) Prefeito (a) /Assinatura] 

Prefeito (a) Municipal 
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ANEXO III 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE [Inserir o nome do município.] 

[Inserir o nome do órgão municipal de defesa civil] 

 

PARECER TÉCNICO Nº: [Inserir o nº do Parecer] 

 

Interessado: Prefeitura Municipal de [inserir o nome do município] 

Assunto: Decretação e reconhecimento de situação de emergência 

Referência: [inserir o nº do decreto municipal] 

Desastre: [Inserir o nome do desastre seguido do número da COBRADE (conforme IN/MI nº 1/2012)] 

 

 

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este item deve conter um pequeno histórico do desastre o qual deve incluir o tipo de desastre 

conforme classificação COBRADE, o momento/hora do dia/noite em ocorreu o desastre e uma breve 

descrição dos danos verificados em campo pela defesa civil municipal. 

 

DA DESCRIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS 

Este item deve conter uma descrição mais detalhada dos danos verificados, aos moldes de um 

laudo de vistoria, contendo: 

 

Infraestrutura ou 

imóvel afetado 

Tipo de dano Nº 

danificados 

Nº destruídos Breve descrição do dano 

Imóvel 1 rachadura 1 - Provocada por deslizamento na 

localidade M 

Ponte X Queda no rio - 1 Provocada por enxurrada do riacho N 

Poço do local Y Poço seco - - Provocada por seca/estiagem 

 

Para desastres extensos os danos materiais podem ser agrupados da seguinte forma: 

http://www.famem.org.br/
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Vias/estradas ou 

logradouros 

afetados 

Tipo de dano Nº 

danificados 

Nº destruídos Breve descrição do dano 

Rua AA Imóveis 

derrubados 

- 40 Provocado por escorregamento de 

detritos do morro KK 

Estrada BB Rachaduras 

no asfalto 

20 km - Inundação prolongada 

Açude JJ Nível crítico - - Provocado por seca/estiagem 

 

DA ANÁLISE 

Realizar a análise do impacto dos danos descritos para o município levando-se em conta os 

aspectos econômicos, sociais ou ambientais das localidades afetadas da seguinte forma: 

a) Demonstrar a relação dos danos materiais informados com os danos humanos, inclusive 

se há abrigos abertos por motivo do desastre; 

b) Demonstrar a relação dos danos humanos/materiais com os danos ambientais, se houver; 

c) Demonstrar como os danos humanos/materiais afetam a economia local (urbana e rural); 

d) Demonstrar a necessidade de auxílio complementar do governo federal, apontando as 

áreas /ações que ainda carecem de recursos (humanos, materiais e financeiros), as quais 

demonstram o comprometimento da capacidade de resposta do município. 

 

DA CONCLUSÃO 

Com base na avaliação criteriosa das informações apresentadas nos documentos, conclui-se 

que os requisitos estabelecidos na IN/MI nº 02/2016 para a decretação de situação de 

emergência foram cumpridos. 

Desta forma, sugere-se a decretação de situação de emergência, e posterior remessa da 

documentação ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil para fins de reconhecimento da 

Situação de Emergência declarada no município, caso haja necessidade de ajuda complementar 

por parte do Governo Federal ou a concessão de algum direito ou benefício que tenham como um 

dos critérios, o reconhecimento federal. 

 É o parecer. 

                                        

[Inserir o nome do município], [Inserir o dia] de [Inserir o mês] de [Inserir o ano.] 
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[Inserir o nome do responsável pelo órgão de proteção e defesa civil do município] 

[Inserir o cargo] 
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ANEXO IV 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE [Inserir o nome do município] 

[Inserir endereço com CEP] 

[Inserir números de telefone e o e-mail] 

 

Ofício nº [Inserir o número do ofício] 

 

[Inserir local], [Inserir dia] de [Inserir mês] de [Inserir ano]. 

 

 

A Vossa Excelência o Senhor 

Renato Newton Ramlow 

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil 

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º Andar – Brasília-DF 

CEP: 70067-901 

Telefone: (61) 2034-5869 

 

Assunto: Solicitação de exclusão de registro do S2ID. 

 

 

Senhor Secretário, 

 

4. Por meio do Protocolo nº [Inserir o número do Protocolo do S2ID], o município de 

[Inserir o nome e a UF do município] realizou equivocadamente o registro de uma ocorrência de 

desastre. 
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5. Declaro que estou ciente que a exclusão do registro não terá como ser desfeita e 

não eximirá o usuário municipal que fez o registro de qualquer responsabilidade que o registro 

tenha gerado. 

6. Assim, solicito a exclusão do registro conforme número de protocolo citado 

anteriormente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

[Inserir o nome do (a) Prefeito (a) /Assinatura] 

Prefeito (a) Municipal 
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ANEXO V 

 

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SINPDEC 

 

Formulário de Informações do Desastre – FIDE 

 

 

 

1. Identificação 

UF:  Município:  

População (Habitantes): PIB (Anual): Orçamento (Anual): Arrecadação (Anual): 

 R$ R$ R$ 

Receita Corrente Líquida – RCL 

Total Anual: R$  Média Mensal: R$  

 
2. Tipificação  3. Data de Ocorrência 

COBRADE Denominação (Tipo ou Subtipo) Dia Mês Ano Horário 

      

 

4. Área Afetada/Tipo de Ocupação 
Não Existe/ 

Não Afetada 
Urbana Rural 

Urbana e 

Rural 

Residencial     

Comercial     

Industrial     

Agrícola     

Pecuária     

Extrativismo Vegetal     

Reserva Florestal ou APA     

Mineração     

Turismo e Outras     
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Descrição das Áreas Afetadas (Especificar se Urbana e/ou Rural): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Causas e Efeitos do Desastre - Descrição do Evento e Suas Características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Danos Humanos, Materiais ou Ambientais 

6.1 –  

Danos 
Humanos 

Tipo Nº de Pessoas 

Mortos   

Feridos  

Enfermos  

Desabrigados  

Desalojados  
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Desaparecidos  

Outros Afetados  

Total de Afetados  

Descrição dos Danos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

6.2 –  

Danos 
Materiais 

 

Tipo Quantidades 
Destruídas 

Quantidades 
Danificadas 

Valor 
(R$) 

Unidades Habitacionais    

Instalações Públicas de Saúde    

Instalações Públicas de Ensino    

Instalações Públicas Prestadoras de Outros Serviços    

Instalações Públicas de Uso Comunitário    

Obras de Infraestrutura Pública    

Descrição dos Danos Materiais: 

 

 

 

 

 

 

6.3 –  

Danos 
Ambientais 

 

Tipo 
População do Município 

Atingida 

Contaminação do Ar 

(    ) 0 a 5% 

(    ) 5 a 10% 

(    ) 10 a 20% 

(    ) Mais de 20% 
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Contaminação da Água 

(    ) 0 a 5% 

(    ) 5 a 10% 

(    ) 10 a 20% 

(    ) Mais de 20% 

Contaminação do Solo 

(    ) 0 a 5% 

(    ) 5 a 10% 

(    ) 10 a 20% 

(    ) Mais de 20% 

Diminuição ou Exaurimento Hídrico 

(    ) 0 a 5% 

(    ) 5 a 10% 

(    ) 10 a 20% 

(    ) Mais de 20% 

Incêndio em Parques, APA’s ou APP’s 

Área Atingida 

(    ) Até 40% 

(    ) Mais de 40%  

Descrição dos Danos Ambientais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prejuízos Econômicos Públicos e Privados 

7.1 – 

Prejuízos 

Econômicos 
Públicos 

Serviços Essenciais Prejudicados 
Valor Para 

Restabelecimen

to (R$) 

Assistência Médica, Saúde Pública e Atendimento de Emergências Médicas  

Abastecimento de Água Potável  

Esgoto de Águas Pluviais e Sistema de Esgotos Sanitários  

Sistema de Limpeza Urbana e de Recolhimento e Destinação do Lixo  

Sistema de Desinfestação/Desinfecção do Habitat/Controle de Pragas e 

Vetores 

 

Geração e Distribuição de Energia Elétrica  

Telecomunicações  
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Transportes Locais, Regionais e de Longo Curso  

Distribuição de Combustíveis, Especialmente os de Uso Doméstico  

Segurança Pública  

Ensino  

Valor Total dos Prejuízos Públicos  

Descrição dos Prejuízos Econômicos Públicos: 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 –  

Prejuízos      
Econômicos 
Privados 

 

Setores da Economia Valor (R$) 

Agricultura  

Pecuária  

Indústria  

Comércio  

Serviços  

Valor Total dos Prejuízos Privados  

Descrição dos Prejuízos Econômicos Privados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Instituição Informante 

Nome da Instituição: 

Endereço: 

CEP: 

E-mail:  

Nome do Responsável: 
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Cargo: Assinatura e Carimbo 

 

 

Telefones: 

(   ) 

(   ) 

Dia Mês A
n
o 

   

 

9. Instituições Informadas SIM 
N
Ã
O 

Órgão Estadual de Proteção e Defesa Civil   

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – Sedec   

 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec 

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º Andar 

CEP: 70.067-901 - Brasília/DF 

Telefone Plantão: 0800 644 0199 
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ANEXO VI 

 

 

 SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SINPDEC 

 DECLARAÇÃO MUNICIPAL DE ATUAÇÃO EMERGENCIAL - DMATE 

 Município:  UF:  

 1. Caracterização de Situação de Emergência ou Calamidade Pública:  SIM NÃO 

A magnitude do evento superou  a capacidade de gestão do desastre pelo poder público municipal    

Os danos e prejuízos comprometeram a capacidade de resposta do poder público municipal ficou e está 

comprometida? 

  

Os prejuízos econômicos públicos foram causados por esse desastre   

Os prejuízos econômicos públicos desse desastre foram separados dos privados   

Informe, resumidamente, esses danos e prejuízos: 

 

 
 

 2. Informações Relevantes sobre o desastre 

HISTÓRICO DE DESASTRE 
SIM NÃO 

Este tipo de evento já ocorreu anteriormente   

Este tipo de evento ocorre anual e repetidamente   

Se este tipo de desastre ocorre repetida e/ou anualmente cite as ações preventivas e explique porque ainda exige ação 

emergencial 

 

 

 3. Informações sobre capacidade gerencial do Município 

 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/TÁTICO/OPERACIONAL MUNICIPAL 
SIM NÃO 

Já foi efetuado o mapeamento das áreas de risco neste Município   

O município possui COMDEC ou órgão correspondente   

Existe Plano de Contingência para o tipo de desastre ocorrido   

Foram realizados simulados de evacuação  da população nas áreas de risco do município   

Esse desastre foi previsto e tem recurso orçamentário na LOA atual   

Existe um programa/projeto para enfrentamento desse problema com inclusão no PPA   
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Órgãos e Instituições Estaduais apoiam a Defesa Civil Municipal   

Informe as dificuldades do município para a gestão do desastre 

 

 

 

 4. Medidas e Ações em curso: Indicar as medidas e ações de socorro, assistência e de reabilitação do cenário 

adotadas pelo Estado. 

 4.1 Mobilização e Emprego de Recursos Humanos e Institucionais 

Indicar o emprego com: “S” para SIM, “N” para NÃO. Marcar “NA” com um “X” caso necessite apoio. 

 PESSOAL / EQUIPES EMPREGADAS 

S/N NA QUANT. 

Apoio a Saúde e Saúde Pública    

Avaliação de Danos    

Reabilitação de Cenários (obras públicas e serviços gerais)    

Assistência médica    

Busca, resgate e salvamento    

Segurança pública    

Ajuda humanitária    

Promoção, assistência e comunicação social    

Outros    

 

 

Descrever outros e/ou detalhar, quando for o caso, o pessoal e equipes já empregados ou mobilizados. 

  

 

 

 4.2 MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS MATERIAIS: 

Indicar o emprego com: “S” para SIM, “N” para NÃO. Marcar “NA” com um “X” caso necessite apoio. 

 MATERIAL / EQUIPAMENTO EMPREGADO 

S/N NA QUANT. 

Helicópteros, Barcos, Veículos, Ambulâncias, Outros meios de transporte    

Equipamentos e Máquinas    

Água Potável/ Alimentos/Medicamentos    

http://www.famem.org.br/


 

Av: Dos Holandeses, Qd. 08, Casa 06, Calhau, CEP: 65.071-380, São Luís-MA 

Site: www.famem.org.br  Fone: (98)2109-5400 

Material de Uso pessoal (asseio e higiene, utensílios domésticos, vestuário, calçados, etc)    

Material de Limpeza, desinfecção, Desinfestação e Controle de Pragas e Vetores    

Outros    

Descrever e/ou detalhar, quando for o caso, os materiais e equipamentos já empregados ou providenciados. 

 

 

 

 4.3. MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Indicar o emprego com: “S” para SIM, “N” para NÃO. Marcar “NA” com um “X” caso necessite apoio. 

 VALOR FINANCEIRO EMPREGADO 

S/N NA VALOR (R$) 

Oriundos de Fonte Orçamentária Municipal    

Oriundos de Fonte Extra orçamentária Municipal    

Oriundos de Doações: Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas, ONG    

Oriundos de Outras fontes    

Descrever e/ou detalhar 

 

 

 

5. INFORMAÇÕES PARA CONTATO 

Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

Telefone: (     )   

Celular:  (     )   

Fax: (     )   

E-mail: 

 

Local e Data :                         ,           de                      de 201_ 
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ANEXO VII 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

MUNICÍPIO: 

UF: 

DATA DO DESASTRE: 

DESASTRE: (Conforme Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 

LEGENDA: Pequena explanação sobre a foto, contendo localidade, data, fato observado.  

(Coordenadas do GPS) 
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LEGENDA: Pequena explanação sobre a foto, contendo localidade, data, fato observado.  

(Coordenadas do GPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FOTO 
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