
RESOLUÇÃO 03/2016 – GMG 
FORNECIMENTO DE AJUDA HUMANITÁRIA 

Montes Claros 

2017 

2º WORKSHOP PARA MUNICÍPIOS 
AFETADOS PELA SECA/ESTIAGEM EM MG 



ASPECTOS INICIAIS 

União 

Apoiar Estados e 
Municípios 

Coordenar o 
SINPDEC 

Estado 
Executar a 
PNPDEC no 

Estado 

Apoiar os 
Municípios 

Município 
Mapear 
áreas de 

risco 

Fiscalizar 
áreas de 
desastre 

Realizar 
simulad

os 

Avaliar 
danos 
pós-

desastre
s 

Asssistir 
pessoas 

 Etc. 



ASPECTOS INICIAIS 

• Resultado de eventos adversos 

• Danos humanos, materiais ou ambientais, ou 
econômicos 

Desastre 

• Situação de anormalidade 

• Comprometimento parcial da capacidade de resposta 

Situação de 
Emergência 

• Situação de anormalidade 

• Comprometimento substancial da capacidade de 
resposta do município 

Estado de 
Calamidade Pública 

• Assistência imediata aos afetados pelos desastres 

• Fornecimento de itens de ajuda-humanitária Assistência 



MATERIAIS FORNECIDOS 
cesta de alimentos 

transporte e distribuição de água para consumo 
humano 

kit de limpeza 

kit de higiene pessoal 

lona 

colchão 

kit dormitório 

outros que possam estar disponíveis 



MATERIAIS FORNECIDOS 
cesta de alimentos 

transporte e distribuição de água para consumo 
humano 

kit de limpeza 

kit de higiene pessoal 

lona 

colchão 

kit dormitório 

outros que possam estar disponíveis 



IMPORTANTE! 

Art. 4º - O fornecimento dos recursos mencionados no art. 

3º destina-se exclusivamente às ações de defesa civil, 

sendo vedada a sua utilização para qualquer outro fim, sob 

pena de responsabilidade, nos termos da legislação 

vigente. 

  

Parágrafo único: em caso de constatação de irregularidade 

ou desvio na aplicação dos recursos fornecidos, a 

Cedec/MG comunicará aos órgãos competentes para as 

providências decorrentes. 



REQUISITOS 
Art. 4º - [...] 
Estar afetado por desastre, nos termos da legislação de 
proteção e defesa civil nacional; 
  
II – Preencher as informações sobre o desastre no 
Formulário de Informações sobre o Desastre (FIDE), 
disponível no Sistema S2ID, da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil (SEDEC); 
  
III – Estar com situação de emergência ou estado de 
calamidade pública decretada e em vigência na data do 
pedido; 



Art. 4º - [...] 
 
IV – Estar com a decretação de situação de emergência 
ou de estado de calamidade pública homologada ou 
em fase de análise pela Cedec/MG; 
  
V – Prestar contas sobre a distribuição dos recursos, 
fornecendo dados de identificação das famílias, 
entidades ou comunidades atendidas, conforme 
modelo do Anexo B desta Resolução; 
  
VI – Atender ao disposto no art. 6º desta Resolução. 

REQUISITOS 



IMPORTANTE!! 

Alguns requisitos podem ser dispensados 
em casos excepcionais 

REQUISITOS 



SOLICITAÇÃO 

ANEXO B – Formulário de 

solicitação de ajuda 

humanitária 

file:///F:/ANEXO B - Resolução 03.2016.docx


PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Formulário para Prestação de 

Contas 

file:///F:/ANEXO C - Resolução 03.2016.docx


FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO PEDIDO AJUDA HUMANITÁRIA 



PROTEÇÃO E DEFESA    CIVIL    SOMOS    

TODOS    NÓS ! 

Cap PM João Paulo Fiúza da Silva 
Assessoria de Desenvolvimento Setorial/Cedec 
Email: defesacivil@defesacivil.mg.gov.br 
Site: www.defesacivil.mg.gov.br 
(31) 3915-0274/ 0226.  Plantão 24h: (31) 99818-2400 


