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Integrar o Gabinete de
Crise ou instância de
acompanhamento e

execução das ações de
resposta emergencial

Verificar junto à Defesa
Civil Municipal as ações
previstas no Plano de

Contingência de Proteção
e Defesa Civil Municipal

Com o mapeamento das áreas
de risco, definir e divulgar os

pontos de apoio e de referência
para a população (entidades,
escolas, postos de saúde ou

outros fora da área de risco e
de fácil acesso à população)

Sendo necessário, definir
locais onde serão
instalados abrigos

temporários

Manter equipes de
prontidão e alocá-las nos

pontos de apoio e de
referência instituídos no

município

Realizar atendimentos
psicossociais às pessoas e

famílias atingidas, além de apoiar
a Defesa Civil na sensibilização
para remoção dessas famílias,

considerando os públicos
prioritários

Em caso de desabrigados
ou desalojados, realizar o

levantamento das
demandas emergenciais 

Garantir continuidade dos
serviços e benefícios de

assistência social já
existentes no município

Verificar junto ao
Prefeito a Decretação da
Situação de Emergência e
publicação da Portaria ou

Decreto Municipal

Verificar junto à Defesa Civil,
se for o caso, a solicitação de

reconhecimento da situação de
emergência no Sistema S2ID

https://s2id.mi.gov.br/

Identificar recursos (municipais,
estaduais e federais) possíveis de

utilização para o pagamento de
benefícios eventuais. Fazer aceite
dos recursos federais (de acordo

com os critérios)
http://bit.ly/30KCqMJ

Para possíveis doações
entre em contato com o

Servas

Atenção Gestores de Assistência Social! 

Envie mensagem de texto para o número:
e informe o CEP da residência para receber alertas da Defesa Civil.

|

Tel.: (31) 3349 - 2400
E-mail: servas@servas.org.br

Em situações de emergência - Período Chuvoso, sigam as orientações abaixo

Fale com o Governo de Minas Gerais
Plantão Subsecretaria Estadual de Assistência Social:
Plantão Defesa Civil Estadual:

(31) 98414-3074
(31)99818-2400 / 3915-0199 / 3916-9645
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