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Protocolo Municipal de Atendimento a Desastres, 
Situações de Emergência e Calamidades 

 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando a necessidade de organização das intervenções em situações de 
desastres naturais recorrentes em nosso município, a prefeitura deve planejar 
ações articuladas com diversas Secretarias, sob coordenação da Defesa Civil. 

Nesta organização um papel relevante tem a Assistência Social, conforme 
estabelecido no SUAS, com os equipamentos, Serviços Tipificados e Recursos 

Humanos. 

 

DESTACAMOS ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES: 

• Desastres - “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 
homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, 
materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais”; 

• Situação de Emergência - “situação anormal, provocada por desastres, 
causando danos e prejuízos que impliquem. o comprometimento parcial da 
capacidade de resposta do poder público do ente atingido”; 

• Calamidades Públicas - “situação anormal, provocada por desastres, 
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial 
da capacidade de resposta do poder público do ente atingido.” 

 

COORDENAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS: 

✓ Definir a equipe para a coordenação das ações emergenciais é o primeiro 
passo. A 

✓ equipe de atuação em situações de emergência deve ser definida em âmbito 
estadual e municipal por meio de instrumento legal, sendo 
obrigatoriamente formada por servidores com matrículas, garantindo sua 
continuidade nos órgãos públicos e sua convocação, sempre que 
necessário. 

✓ Nome dos componentes, matrícula, função/ocupação; 

✓ Mapeamento das áreas de risco de desastres naturais por meio dos 
relatórios atualizados de laudos e estudos da Defesa Civil local nas áreas 
previamente mapeadas como locais de risco ambiental; 

✓ Relatório dos gestores responsáveis sobre as ações em desenvolvimento 
com a população residente da área, sejam ações de treinamento em casos 
de emergência, seja cadastro local para reassentamento do público alvo, 
seja dos planos locais de habitação de interesse social e outros; 
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✓ Lista de identificação de locais para abrigos em caso de emergência com 
laudo da Vigilância Sanitária atestando as normas sanitárias e de 
acessibilidade. 

 

PAPEL DE CADA INSTITUIÇÃO E/OU SECRETARIA: 

 

AÇÕES DA DEFESA CIVIL: 

• Mapeamento e divulgação das áreas de risco no Município; 

• Solicitação de espaços públicos para abrigamento emergencial; 

• Serviço de abordagem para sensibilização da retirada de famílias em áreas 

• comprometidas em parceria com psicólogos e assistentes sociais; 

• Capacitação das equipes locais para abordagem da população residente em 

• áreas de risco ambiental. 

 

AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO:  

• Fiscalização permanente das áreas de risco e de proteção ambiental, 
prevenindo novas ocupações ilegais; 

• Articulação com concessionárias de serviço essenciais (água, luz, telefone) 
e outros; 

• Limpeza após liberação da área pela defesa civil;  

• Garantia de segurança para as equipes que irão atuar nos Plantões Sociais. 

 

AÇÕES DA HABITAÇÃO 

• Apresentação dos projetos municipais de urbanização e drenagem de áreas 
consideradas de risco ambiental; 

• Apresentação do déficit habitacional e das propostas para diminuição do 

• mesmo;  

• Elaboração de Propostas de Reassentamento considerando áreas não 

• edificáveis no município;  

• Divulgação de impactos dos programas de habitação de interesse social do 
município. 
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AÇÕES DA SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

• Campanha de divulgação das principais doenças de veiculação hídrica e 
outros temas pertinentes à saúde da população residente em 
assentamentos precários; 

• Ações e medicamentos para evitar ou tratar casos de hepatite A, 
Leptospirose e outras doenças características; 

• Acionar equipes médicas dos hospitais do entorno para atendimento, de 
acordo | com a demanda, atender com equipe de plantão próximo ao local 
do desastre; 

• Garantir equipe de saúde mental para apoio psicológico ás vitimas e às 
equipes de trabalho. 

 

AÇÕES DA EDUCAÇÃO  

• Disponibilizar escolas com infraestrutura e localização estratégica para 
abrigamento emergencial;  

• Disponibilizar quadras esportivas para servir de local de armazenamento de 
recursos, suprimentos e doações, sendo observado a logística dos abrigos; 

• Restabelecer o serviço de educação as famílias afetadas. 

 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

• Antes da intervenção - conhecimento do território e da população 
(diagnóstico);  

• Durante a intervenção — apropriação dos novos conhecimentos / acesso a 
bens 
e serviços; 

• Posterior a intervenção - fortalecimento de processos coletivos e 
acompanhamento sistemático.  

 

PAPEL DO PODER PUBLICO 

• LOAS. Art. 6º - “As ações na área de assistência social são organizadas em 
sistema descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e 
organizações de assistência social abrangidas por esta lei, que articule 
meios esforços e recursos, e por um conjunto de instâncias deliberativas 
compostas pelos diversos setores envolvidos nã área.” 

• LOAS. Art. 13 II - “Atender, em conjunto com os Municípios, as ações  

assistenciais de caráter de emergência.” 
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS 
(Tipificação dos Serviços Socioassistenciais - Resolução 109 de 11/11/2009) 

• Acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; 

• Manutenção em alojamentos provisórios, quando necessário; 

• Identificação das perdas e danos ocorridos; 

• Cadastramento da população atingida; 

• Articulação com a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para 
prover as necessidades detectadas;. 

• Inserção na rede socioassistencial e acesso a benefícios eventuais.  

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS HUMANOS 

• Cabe ainda à Assistência Social a gestão dos abrigos devendo atentar para 
que em cada abrigo seja coordenado por um Assistente Social ou Psicólogo 
e. apoiado por outros profissionais de nível superior como Sociólogos, 
Médicos, Enfermeiros e outros de ensino médio em regime de plantão. 

• Ainda deve contar com outros profissionais de apoio que podem contribuir 
com a organização do trabalho.  

 

ASSISTENCIA SOCIAL GESTÃO DE ABRIGOS 

 

• Acolhimento das famílias/indivíduos; 

• Espaço para higiene pessoal; 

• Espaço para preparo e consumo dos alimentos; 

• Espaço de convivência comunitária com espaços lúdicos para crianças; 

• Espaço para atividades técnicas de coordenação e de atendimento 
individualizado as famílias; 

• Espaço para armazenar as doações de vestuário, alimentos e outros, na 
impossibilidade de espaço no abrigo, o local deve ser de fácil acesso a fim 
de garantir a continuidade do consumo para as famílias presentes; 

• Ter contato direto com a Central de Abastecimento e Distribuição em nível 
municipal; 

• Organizar as atividades de voluntários encaminhados pela central, que 
devem ser identificados por crachá enquanto permanecerem nas 
dependências do abrigo, devendo seguir as orientações da coordenação. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEMBLEIA E REGRAS DE CONVIVÊNCIA COM AS 
FAMÍLIA 

A construção da rotina deve ser construída em assembleia, na qual se defina:  

• Uso do espaço comum;. 

• Local para abrigo dos animais de estimação; 

• Rodízio para limpeza das áreas comuns aos residentes;  

• Rodízio de horário para as famílias nas atividades como preparo dos 
alimentos, lavagem de roupas e outras atividades cotidianas, se possível 
evitando ações coletivas que restrinjam a individualidade das famílias; 

• Disponibilização de donativos a cada família para alimentação e cuidados 
com a higiene pessoal. 

 

ASSISTENCIA SOCIAL ASSEMBLÉIA E REGRAS DE CONVIVÊNCIA com AS 
FAMÍLIAS/ALIMENTAÇÃO 

Alimentação- o município pode definir outras formas de ofertar a alimentação como 
ser preparado por equipes especificas , ou em um espaço central para distribuição, 
é recomendável que as famílias sejam envolvidas em alguma das etapas da rotina 
de alimento.  

 

DESLIGAMENTO DOS ABRIGOS 

• Uma vez emitido o laudo da Defesa Civil atestando as condições de 
habitabilidade das casas de residentes nos abrigos, estes devem ser 
encaminhados às suas residências.  

• Deve ser garantido ainda o retorno à cidade de origem caso seja esse o 
desejo da família, devendo a equipe técnica oferecer à família referência de 
serviços e equipamentos da Assistência Social no local de destino para 
continuidade do acompanhamento psicossocial da mesma. 

 

A permanência nos abrigos deve considerar:  

• Rotina de convívio que permita o acompanhamento da equipe técnica;   

• O acompanhamento deve :   

✓ Avaliar o convívio e repactuação de regras se necessário;  

✓ Estabelecer alternativas à sua permanência no abrigo. 

 

A alteração do local de residência precisa referenciar a família aos equipamentos 
da assistência social mais próximas de seu novo local de moradia, assim como a 
ficha de evolução de acompanhamento familiar ser socializada com a equipe do 
novo território de referência da família. 
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BENEFICIOS  

Até que a família receba o auxilio aluguel social (se for o caso) devem ser 
garantidos outros benefícios (eventual), sem considerar duplicidade e 
incompatibilidade - de acordo com a necessidade apresentada e avaliação da A 
equipe técnica de referência. 

INSTRUMENTAIS 

• Cadastro Simplificado — Primeiro instrumental a ser utilizado destina-se à 
identificação e quantidade das vítimas e tem a principal função de 
levantamento de quantidade de vítimas, perdas materiais, perda de 
documentação civil, perdas por óbitos ocasionados pela situação de 
emergência e local de abrigamento temporário da família. Este cadastro 
simplificado deve gerar ações para atender todas as necessidades e 
benefícios eventuais necessários; 

• Cadastro socioeconômico e habitacional - deve ser aplicado nos abrigos 
formais ou nos locais em que as famílias que se encontram abrigadas 
temporariamente (casa de amigos e parentes), levantando informações 
como: dados gerais e documentais do responsável pela família, endereço 
completo da casa atingida ou em situação de risco, caracterização do imóvel 
para possível processo de indenização e/ou compra assistida, 
caracterização jurídico fundiária do imóvel, caracterização do entorno do 
imóvel, que pode ajudar no diagnóstico das causas dos riscos ambientais, 
composição familiar completa com a ocupação, renda e necessidades 
emergenciais. O cadastro permite ainda traçar um perfil de cada família, 
permitindo sua inserção no programa de aluguel social, indenização, compra 
assistida e reassentamento definitivo; 

 

• Acompanhamento de famílias abrigadas — instrumental a ser utilizado 
pelo coordenador de cada abrigo, que complementa as informações do 
cadastro socioeconômico e habitacional, informando o motivo de 
permanência ou saída do abrigo, os encaminhamentos ao Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS), que institucionaliza o 
acompanhamento da família. 

 

• Levantamento do perfil dos abrigos — instrumental que objetiva a 
verificação das condições do abrigo, quanto à estrutura física, os recursos 
materiais e humanos, e adequação dos recursos às demandas, sendo 
importante para à gestão municipal direcionar as ações necessárias.  
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DESAFIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Garantir a articulação do Serviço de Proteção em situações de calamidade pública  

com as demais ações, Programas e Projetos da Assistência Social e demais 
políticas setoriais em âmbito local e regional, proporcionando o acompanhamento 
sistemático das famílias vitimizadas.  

 

Ações Emergenciais 

Crianças e Adolescentes — Apropriação da portaria interministerial nº1, de Julho 
de 2011 que Institui o Protocolo Nacional para Proteção Integral de Crianças e 
Adolescentes em Situação de Riscos e Desastres e seu Comitê Gestor Nacional. | 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos - DOU 12/07/2012 — Nº134, Seção 1, 

pag.18) esforços e recursos, e por um conjunto de instâncias deliberativas 
compostas pelos diversos setores envolvidos na área.” 

LOAS. Art, 13 Ill - “Atender, em conjunto: com os Municípios, as ações 
assistenciais de caráter de emergência.” 

 


