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Apresentações Acordo inicial



Unidade 01: Conceitos Gerais

• Ações integradas em proteção e defesa civil

• Ações de Recuperação/Prevenção

• Reconstruir melhor

• Transferências voluntária e obrigatórias

• Cartão de Pagamento de Defesa Civil – atualização



AÇÕES INTEGRADAS EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



Ações de Resposta a Desastres



Ações de Recuperação

Medidas desenvolvidas após o desastre para retornar à 

situação de normalidade, que abrangem a reconstrução de 

infraestrutura danificada ou destruída, e a reabilitação do 

meio ambiente e da economia, visando ao bem-estar 

social;

▪ Compreendem um conjunto amplo de:

▪ Medidas estruturais

▪ Medidas não-estruturais



Ações de Prevenção

Medidas desenvolvidas antes do desastre com o objetivo 

de proporcionar a redução total do risco (risco zero) ou 

proporcionar a mitigação máxima para os efeitos de 

evento adverso;

▪ Compreendem um conjunto amplo de:

▪ Medidas estruturais

▪ Medidas não-estruturais



Diferença entre Restabelecimento e Reconstrução

RESTABELECIMENTO:

Visam garantir emergencialmente o 

funcionamento de serviços 

essenciais interrompidos.

Tem caráter de urgência, em geral 

são simples, de execução rápida e 

possuem baixo custo global

RECONSTRUÇÃO:

Objetivam o retorno do cenário 

destruído à normalidade que existia 

antes do desastre.

Tem caráter definitivo, necessidade 

de projetos completos e 

fundamentados em estudos 

técnicos preliminares, além de 

orçamento detalhado.



Diferença entre Restabelecimento e Reconstrução

EXEMPLOS DE OBRAS DE RESTABELECIMENTO:

• Construção de acessos alternativos;

• Viabilização de trafegabilidade em vias fundamentais;

• Restabelecimento do fornecimento de água, energia e serviços essenciais de comunicação;

• Remoção de escombros;

• Desobstrução de vias;

• Desmontagem de edificações e de obras de arte com estruturas comprometidas.

As obras de restabelecimento são 

realizadas por meio do Cartão de 

Pagamento de Defesa Civil (CPDC) no 

caso de repasse de recursos federais



Diferença entre Restabelecimento e Reconstrução

Cartão de pagamento de DC:

• O município precisa aprovar o processo de requerimento de recursos para resposta

• Uma vez aprovado a Nacional encaminha processo de abertura de conta no BB para o 

município, deposita o recurso nessa conta.

• O município por meio do representante legal assina os documentos da conta no BB da 

cidade.

• O BB gera o cartão e entrega ao representante com o saldo.

• O município realiza a contratação e pagamentos conforme processo aprovado

• O município presta contas e devolve o recurso não utilizado

As obras de restabelecimento são 

realizadas por meio do Cartão de 

Pagamento de Defesa Civil (CPDC) no 

caso de repasse de recursos federais



Ações de Recuperação

▪ Dentre as medidas e ações típicas de Recuperação, citam-se:

▪ Medidas para recuperar o setor produtivo local (linhas de crédito, isenção de 
impostos, medidas para recompor a capacidade produtiva de receita e oferta de postos 
de trabalho) 

▪ Medidas ambientais (recuperação de ecossistemas degradados)

▪ Reconstrução total ou parcial da infraestrutura, de edificações e instalações 
públicas.

Mas não atendem empreendimentos ou edificações de propriedade privada (exceção às 
unidades habitacionais de população vulnerável).



• “Reconstruir melhor” pressupõe incorporar aspectos

preventivos que melhorem as condições anteriores ao desastre.

RECONSTRUIR MELHOR (PREVENÇÃO)



• O apoio financeiro federal aos entes federados compreende duas

modalidades:

• Transferências voluntárias – transferência por meio de

convênios celebrados entre a União e o ente federado, realizados

através do Portal do SINCONV.

• Transferências obrigatórias – operação especial pela qual se

transferem recursos da União, por determinação constitucional ou

legal, aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Transferências voluntárias e obrigatórias



Para as metas aprovadas pela SEDEC não se 

usa o Cartão de Pagamento de Defesa Civil 

(CPDC) para a reconstrução. A conta onde 

serão depositados os recursos da transferência 

obrigatória é especifica para a reconstrução. 

NÃO SE DEVE USAR A CONTA DO CPDC.

Obs: Cartão de Pagamento de Defesa Civil – não se usa em reconstrução



Unidade 02: Condições para solicitar recursos

• Estaduais



Para solicitar recursos estaduais o município deve:

- Possuir órgão municipal de defesa civil (Lei de criação da COMPDEC)

- Portaria vigente de nomeação dos membros da COMPDEC

- Plano municipal de contingência vigente e atualizado

- Rubrica no orçamento anual destinada exclusivamente para atividades de defesa civil

- Fundo municipal de proteção e defesa civil (Lei de criação e decreto regulamentando o fundo)

- Conta exclusiva no Banestes para o fundo municipal

- Conselho do fundo municipal de proteção e defesa civil



Ações de prevenção/preparação:

As ações prevenção e preparação elegíveis são:

- Projetos educativos de divulgação

- Capacitação de recursos humanos

- Elaboração de trabalhos técnicos

- Projetos de proteção e mitigação de áreas risco

- Aquisição de materiais e equipamentos



Ações de recuperação:

As ações de recuperação compreendem aquelas relacionadas às medidas

desenvolvidas após o desastre para retornar à situação de normalidade, que abrangem a

reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída e a reabilitação do meio ambiente

e da economia, visando o bem estar social.



Transferência dos recursos

Os recursos serão transferidos diretamente aos fundos de defesa civil constituídos pelos

municípios cujos objetos permitam a execução das ações compreendidas no Decreto

3681, após a homologação estadual da situação de anormalidade e ou da comprovação

necessária à aprovação das metas para prevenção. A transferência é classificada como

obrigatória sem a necessidade de celebração de convênio.



Da solicitação de recursos para prevenção

Para solicitar recurso para projetos estruturantes o município deve apresentar ao

Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, até o 15º dia útil de janeiro:

- Ofício endereçado ao Coordenador

- Plano de trabalho do projeto

- Relatório de diagnóstico aderindo as metas do plano de trabalho aos mapas de risco

- Pareceres e laudos acessórios das secretarias

- Lei de criação do Fumpdec

- Decreto de criação do conselho municipal do Fumpdec



Análise técnica dos planos de trabalhos de prevenção

Será realizada com base nos documentos:

I - Enquadramento da meta com a ação

II - Avaliação da relevância:

- Identificação do risco de desastre;

- Aos setores e áreas do município com uso e ocupação humana;

- A existência de infraestrutura instalada;

- A possibilidade de impacto ao meio ambiente;

- A vulnerabilidade social e econômica



Análise técnica dos planos de trabalhos de prevenção

III – Aderência entre as coordenadas geográficas das metas com os mapeamentos das áreas de

risco do município;

IV – Custo global estimado de cada meta, baseado em valores pagos pela administração pública

em serviços e obras similares. (DER, SINAP, similares).



Da solicitação de recursos para recuperação

Para solicitar recurso para projetos de recuperação o município deve apresentar ao

Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, em até 90 dias após o desastre:

- Ofício endereçado ao Coordenador

- Plano de trabalho do projeto

- Relatório de diagnóstico aderindo as metas ao relatório fotográfico georreferenciado

- Homologação da situação de anormalidade do município pelo estado

- Pareceres e laudos acessórios das secretarias

- Lei de criação do Fumpdec

- Decreto de criação do conselho municipal do Fumpdec



Análise técnica dos planos de trabalhos de recuperação

Será realizada com base nos documentos:

I – Localização das metas em aderência com o FIDE

II – Aderência com o relatório de diagnóstico;

III – Avaliação da relevância quanto:

- À identificação do risco de desastre;

- Aos setores e áreas do município com uso e ocupação humana;

- A existência de infraestrutura instalada;

- A possibilidade de impacto ao meio ambiente;

- A vulnerabilidade social e econômica



Análise técnica dos planos de trabalhos de recuperação

III – Aderência entre as coordenadas geográficas das metas com os mapeamentos das áreas de

risco do município;

IV – Custo global estimado de cada meta, baseado em valores pagos pela administração pública

em serviços e obras similares. (DER, SINAP, similares).



Solicitação de recursos financeiros

Plano de trabalho (Anexo A):

▪ Descrição das ações de prevenção propostas

▪ Descrição sumária das obras, contendo de forma detalhada cada meta para a 
solução técnica, considerando as ameaças e vulnerabilidades, contendo 
coordenadas geográficas

▪ Custo global estimado

▪ Croqui e/ou desenho esquemático que caracterize a técnica proposta

▪ Termo de compromisso



Solicitação de recursos financeiros

Relatório de diagnóstico (anexo B):

▪ Justificativa quanto à relevância e pertinência da meta

▪ Relatório fotográfico atualizado da área de risco de desastre, georreferenciado

▪ Cartografias de risco (Mapeamento ou laudo)

▪ População a ser beneficiada (Laudo social)

▪ Confeccionar um relatório para cada meta do plano de trabalho



Da Transferência de Recursos Estaduais

Critérios para ranqueamento dos processos:

- Maior grau de risco

- Maior quantitativo de pessoas a serem beneficiadas

- Grau de vulnerabilidade social

- Elevado impacto ao meio ambiente

- Existência de infraestrutura e equipamentos públicos instalados



Do Prestação de contas

Deverá ser entregue em até 60 dias após o aceite final da obra pelo fiscal.

Deverá conter os seguintes documentos:

- relatório de cumprimento do objeto

- relatório de execução físico-financeira

- demonstrativo da receita.. E demais documentos do Art. 20 da portaria 02.

Os entes deverão manter a documentação pelo prazo de 5 anos.

O ente deverá avisar à CEPDEC caso receba recurso de outra fonte para a obra

proposta.



Unidade 03: Papel da COMPDEC na reconstrução/prevenção quando 

da transferência de recursos federais e estaduais

• Articulador

• Interlocutor

• Ser o requisitante do recurso junto a SEDEC

• Fiscalizador 
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ESTUDO DE CASO – RIO NOVO DO SUL























• A COMPDEC é o articulador com os órgãos setoriais do município para tratar de

aspectos relacionados à (não exclusivamente):

• Obras – desenvolvimento de projetos e execução.

• Financeiro – orientação quanto ao tipo de licitação, solicitação de

procedimento contábil-financeiro para apropriação de receita no orçamento

municipal, para integralizar os recursos federais transferidos pela União e os

oriundos de doações.

• Assistência social: solicitação de cadastramento dos afetados que

necessitam de habitações.

Papel da COMPDEC na reconstrução/prevenção: Articulador



• No que se refere aos recursos federais, a COMPDEC deve designar um

interlocutor.

Deve ser designado o interlocutor para 

providenciar documentação, 

acompanhar a tramitação da solicitação 

e solucionar eventuais pendências junto 

à SEDEC.

Papel da COMPDEC na reconstrução/prevenção: Articulador



• As funções dos agentes da COMPDEC para obtenção de apoio para as ações de

reconstrução e prevenção devem ser realizadas:

• Antes da Liberação dos Recursos:

• Reunião de documentos: Plano de Trabalho e Relatório de Diagnóstico.

• Após a Liberação dos Recursos:

• Acompanhamento da tramitação do processo.

• Atualizações do Plano de Trabalho (quando for o caso)

• Prestação de contas.

Papel da COMPDEC: requisitar o recurso



Após a aprovação dessa solicitação e a definição do valor pela SEDEC, os 

demais processos, elaboração de projetos básicos, certame licitatório, 

acompanhamento e fiscalização da execução das obras, costumam ser 

conduzidos por técnicos de outras unidades administrativas do ente 

requerente.

É necessário que o órgão municipal de proteção e defesa civil, ainda que não 

seja diretamente responsável, acompanhe todas as etapas abaixo:

• Planejamento (levantamento das necessidades);

• Execução (acompanhamento, fiscalização da execução das obras);

• Prestação de contas (comprovação da aplicação regular dos recursos).

Papel da COMPDEC : fiscalização



Papel da COMPDEC como órgão de articulação

• Ações a serem tomadas antes do desastre

• Ações a serem tomadas após o desastre



1. Garantir a habilitação financeira do município para eventual recebimento 

de recurso federal (rubrica orçamentária para DC).

2. Identificar as estruturas vulneráveis.

3. Efetuar e manter atualizado os mapas de risco do município.

4. Propor ações estruturantes e não estruturantes para redução do risco.

Antes da ocorrência do desastre:



1. Mapeamento de risco ou laudo de vistoria de análise de risco.

2. Fazer o levantamento das estruturas vulneráveis.

3. Solicitar apoio complementar com recursos financeiros federais, em 

qualquer tempo, e/ou estaduais, até o 15º dia útil de janeiro, 

apresentando:

1. Plano de Trabalho

2. Relatório de Diagnóstico

Antes da ocorrência do desastre para 

recebimento de recursos de 

prevenção:



Habilitação Financeira do Município para Recebimento do Recurso

ATENÇÃO:
No caso de transferência federal, 

mesmo que os recursos transferidos já 

estejam disponíveis na conta bancária 

específica, o município só poderá usá-

los se esses constarem no seu 

orçamento. Se constarem na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) do 

município.

Para que os recursos transferidos 

passem a integrar o orçamento do 

município, deve-se realizar a 

“APROPRIAÇÃO DA RECEITA”



Habilitação Financeira do Município para Recebimento do Recurso

1ª HIPÓTESE: Existência de rubrica 

destinada à “Proteção e Defesa Civil” 

ou “Transferências da União”.

Faz-se uma SUPLEMENTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, via Decreto do 

prefeito ou Projeto de Lei a ser 

aprovado pela Câmara de Vereadores.

Apropriação da receita é 

aprovar a adição de recursos 

orçamentários, alterando a LOA

2ª HIPÓTESE: Caso não haja rubrica 

orçamentária adequada.

Abre-se um CRÉDITO 

EXTRAORDINÁRIO, via Projeto de Lei 

a ser aprovado pela Câmara de 

Vereadores.



Identificação de estruturas vulneráveis

IMPORTANTE: 

Providenciar, manter atualizados

e guardar os documentos que comprovem as

condições de infraestrutura, edificações, instalações

e sistemas públicos que eventualmente

possam ser danificados/destruídos por desastres

(laudos, relatórios, outros documentos e fotos

georreferenciadas e datadas).



1. Providenciar o Reconhecimento Federal da Situação de Emergência ou 

Estado de Calamidade Pública (revisar as etapas)

2. Fazer o levantamento das estruturas danificadas pelo desastre e quais 

delas são elegíveis para obtenção de recurso federal.

3. Solicitar (EM ATÉ 90 DIAS) após o desastre, apoio complementar com 

recursos financeiros, apresentando:

1. Plano de Trabalho

2. Relatório de Diagnóstico

Após a ocorrência do desastre, para 

recebimento de recurso federal:



4. Elaborar Anteprojeto ou Projeto Básico das obras

5. Licitar e contratar

6. Acompanhar e fiscalizar a execução das obras.

7. Prestar conta dos recursos aplicados.

Após a ocorrência do desastre ou 

para obras de prevenção:



Levantamento de estruturas danificadas pelo DESASTRE

1ª ETAPA: Delimitar a área afetada pelo desastre e 

fazer o registro fotográfico dos danos.

2ª ETAPA: Fazer o levantamento das estruturas 

danificadas e destruídas.

• Comprovadamente afetadas pelo desastre.

• Descrição das condições estruturais de cada uma delas.

• Essas informações serão usadas posteriormente para a elaboração do Relatório de 

Diagnóstico

3ª ETAPA: Listar as demandas.

• Essas demandas serão contempladas no Plano de Trabalho



Obras e serviços de reconstrução elegíveis para recursos federais

Artigo 1° do Decreto Federal nº 7.257/2010:

VII - ações de reconstrução: ações de caráter definitivo destinadas a 

restabelecer o cenário destruído pelo desastre, como a reconstrução 

ou recuperação de unidades habitacionais, infraestrutura pública, 

sistema de abastecimento de água, açudes, pequenas barragens, 

estradas vicinais, prédios públicos e comunitários, cursos d’água, 

contenção de encostas, entre outras estabelecidas pelo Ministério da 

Integração Nacional;



Reconstrução de unidades habitacionais

• O pedido de reconstrução de unidades habitacionais será 

encaminhada à SEDEC, que fará a caracterização dos danos 

como consequência do desastre.

• Toda a execução fica por meio do Programa de Habitação da 

União.



Licitação pelo Regime Diferenciado de Contratação (RDC)

Nesse regime é possível contratar a mesma empresa para 

elaboração do projeto Executivo e a execução das obras, 

exigindo-se, apenas, o Anteprojeto para cada meta aprovada pela 

SEDEC.



Anteprojeto (contratação via RDC)

Muito embora o ANTEPROJETO seja necessário para licitar e 

contratar, ele não será encaminhado e nem analisado pela SEDEC 

nem tão pouco pela CEPDEC.

O Anteprojeto deve ser elaborado por um Responsável Técnico (RT),

isto é, profissional com registro apropriado para o serviço no CREA, 

com a emissão das Anotações de Responsabilidades Técnicas 

(ART) necessárias.



Licitação pela Lei 8.666/93

Neste caso é exigido o PROJETO BÁSICO.

O Projeto Básico é indispensável para licitar e contratar obras e 

serviços de engenharia no âmbito da Administração Pública (regida 

pela Lei 8.666).

Deverá ser elaborado um PROJETO BÁSICO  e respectivo 

orçamento para cada uma das metas constantes no Plano de 

Trabalho aprovadas pela SEDEC/MDR.



Licitação pela Lei 8.666/93

Muito embora o PROJETO BÁSICO seja necessário para licitar e 

contratar, ele não será encaminhado e nem analisado pela SEDEC 

ou CEPDEC.

O Projeto Básico deve ser elaborado por um Responsável Técnico 

(RT), isto é, profissional com registro apropriado para o serviço no 

CREA, com a emissão das Anotações de Responsabilidades 

Técnicas (ART) necessárias.



Revisão até agora 

(reconstrução):



Revisão até agora 

(prevenção):



Dispensa de Licitação

Lei 8.666, Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública , quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos;



Dispensa de Licitação

NA RECONSTRUÇÃO, NÃO É RECOMENDÁVEL A “DISPENSA DE

LICITAÇÃO”.

A experiência da SEDEC/MDR tem demonstrado que o prazo de 180 dias é

insuficiente para os levantamentos e estudos, principalmente se levar em

conta, a complexidade de algumas obras e os estudos para incorporar

aspectos preventivos na perspectiva de “reconstruir melhor”. A dispensa de

licitação considerada como vantagem pelo imediato início da execução das

obras é sempre superada pela desvantagem das improvisações geradas pela

falha nos projetos ou falta deles.



Unidade 04: Solicitar recursos Federais/Estaduais propriamente dito

• Solicitação de recursos financeiros à SEDEC

• Plano de Trabalho

• Relatório de Diagnóstico

• Análise Técnica e aprovação da SEDEC/CEPDEC.

• Transferência de recursos



Solicitação de recursos financeiros – documentos necessários

Em até 90 dias após o 

desastre ou 15º dia útil do ano:

• Plano de Trabalho 

• Relatório de Diagnóstico

Após a proposta vencedora do certame 

licitatório:

• Anexo C - Declaração de conformidade com o 

Decreto 7983/2013

• Anexo D/D1 - Declaração de conformidade do 

projeto ou anteprojeto

• Anexo E - Declaração de conformidade legal

• Anexo F - Declaração do responsável pelo 

pagamento

• Anexo G – (casos de dispensa de licitação)



Solicitação de recursos financeiros

Após assinatura do 

contrato:

• Anexo H - Informações 

referente ao contrato.

• Cópia da publicação do 

contrato.

• Cópia do ato formal de 

designação do fiscal do 

contrato.

• ART de execução e 

fiscalização.

Após a conclusão da obra:

• Anexo J - Termo de aceitação 

definitiva a obra ou serviço de 

engenharia.

Para liberação de parcelas:

• Anexo I - Declaração do fiscal 

de contrato para liberação de 

parcelas.

• Relatório de Progresso para 

liberação de parcelas.

Recursos federais



Solicitação de recursos financeiros

Plano de trabalho:

▪ Descrição das ações de prevenção propostas

▪ Descrição sumária das obras, contendo de forma detalhada cada meta para a 
solução técnica, considerando as ameaças e vulnerabilidades.

▪ Croqui e/ou desenho esquemático que caracterize a técnica proposta

▪ Termo de compromisso



Plano de Trabalho

Prefeitura municipal de ....

Esfera Administrativa:

Federal, estadual ou 

municipal

Somente do Banco do Brasil ou 

Caixa Econômica ou Banestes

Cidade onde se localiza a agência

Nome do prefeito

Prefeito municipal Prefeito municipal



Plano de Trabalho

Destina-se a identificar outros órgãos ou entidades que 

participarão do processo como executores ou intervenientes.



Plano de Trabalho



Plano de Trabalho



Plano de Trabalho

Meta: cada meta é uma obra a ser realizada.

Descrição: caracterização resumida da obra a ser construída. Deve 

estar bem claro a tipologia da obra e o tipo de material a ser utilizado. 

Exemplos:

• Reconstrução de ponte de concreto sobre o Rio Tupi.

• Projeto e reconstrução de ponte de concreto armado sobre o rio José.

• Construção de muro de gabião nas margens do rio das Almas.

Localização: localização georeferenciada. Em graus decimais, ou em 

graus, minutos e segundos.



Plano de Trabalho

Dimensões/Unidade: 

Servirá para estimar os custos apresentados. 

Deve-se seguir o padrão adotado pelo Departamento de Reabilitação e 

Reconstrução da SEDEC, sendo ele:

• Para pontes – m2

• estruturas de contenção – m2

• Estruturas de drenagem – metro linear

Custos:

O Decreto Federal 7.983/2013 estabelece as regras e critérios para 

elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia. Este 

decreto indica o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (SINAPI) ou tabela SICRO (DNIT) para obtenção de 

referência de custos. Para obras estaduais utiliza-se também as tabelas 

DER/IOPES



Plano de Trabalho

Engenheiro 

responsável

Prefeito



Solicitação de recursos financeiros

Relatório de diagnóstico (anexo B):

▪ Justificativa quanto à relevância e pertinência da meta

▪ Relatório fotográfico atualizado da área de risco de desastre, georreferenciado

▪ Cartografias de risco (Mapeamento ou laudo)

▪ População a ser beneficiada (Laudo social)

▪ Confeccionar um relatório para cada meta do plano de trabalho



Relatório de Diagnóstico

▪ É feito um Relatório de Diagnóstico para cada uma das metas do Plano de 
Trabalho.

▪ O Relatório de Diagnóstico deve demonstrar que a necessidade de realização da 
obra é decorrente do desastre reconhecido ou do risco instalado e mapeado.

▪ No caso de reconstrução, devem ser respondidas as seguintes perguntas:

▪ Como a estrutura foi afetada?

▪ Foi realizada alguma ação paliativa?

▪ Quantas pessoas foram diretamente atingidas?



Relatório de Diagnóstico (Reconstrução)



Análise técnica e aprovação da SEDEC

O Plano de Trabalho e o Relatório de Diagnóstico serão analisados com base 

na Portaria 384/2014, desde que apresentados em até 90 dias após o 

desastre.

Serão observados os seguintes aspectos:

Adequação técnica: se as metas estão adequadamente caracterizadas como 

objeto de reconstrução (podem ser solicitados documentos complementares)

Custo global estimativo de cada meta.



EXERCÍCIO

Com base no estudo de caso a ser 

apresentado, fazer o preenchimento do Plano 

de Trabalho e do Relatório de Diagnóstico para 

as seguintes metas:

1 – Ponte destruída.

2 – Estrada danificada. 30 minutos



Análise técnica a aprovação da SEDEC

Após a análise técnica do Plano de Trabalho e do Relatório de Diagnóstico, a 

SEDEC verificará a disponibilidade de dotação orçamentária.

Havendo disponibilidade orçamentária, a SEDEC estabelecerá o valor do 

apoio financeiro, emitirá o EMPENHO e informará ao município para que 

inicie o processo licitatório.



Transferência de recursos

Após o certame licitatório, o município deverá encaminhar a SEDEC:

▪ O Plano de Trabalho ATUALIZADO, contendo as metas aprovadas e os 

respectivos valores a serem contratados.
▪ Anexo C – declaração de que foi observado o Art. 16 do Decreto nº 7.983, de 2013.

▪ Anexo D - declaração de que o projeto e as especificações da proposta selecionada atendem a 
todos os aspectos técnicos necessários para a realização das obras e serviços, assinada pelo 
responsável técnico do ente contratante e atestada pelo responsável legal do ente federativo 
beneficiário.

▪ Anexo E - declaração de que o processo de contratação atendeu a todos os aspectos da legislação 
pertinente, atestada pelo responsável legal do ente federativo beneficiário.

▪ Anexo F - declaração do responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes das obras e 
serviços de aplicar os recursos na forma da legislação pertinente da Portaria 3033/2020.

Após o encaminhamento dos documentos acima, a SEDEC/MDR faz a 

transferência do recurso.



Transferência de recursos

Com a publicação da portaria que autoriza a transferência do recurso, o 

município pode assinar o contrato com a empresa vencedora do certame 

licitatório.

Feita a assinatura, o município deverá encaminhar os seguintes documentos 

à SEDEC:

▪ Anexo H da PORTARIA Nº 3.033, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2020

▪ Cópia da publicação do contrato

▪ Cópia do ato formal de designação do fiscal de contrato

▪ ART’s de execução e de fiscalização



Transferência de recursos

Com o encaminhamento do Anexo H, e demais documentos, a SEDEC irá 

fazer a liberação da parcela única ou 1ª parcela, dependendo do valor a ser 

repassado.

Parcela única – quando o valor total da transferência for menor que R$ 

1.000.000,00

Em duas parcelas ( 30% e 70%) – entre R$ 1.000.000,00 e R$ 5.700.000,00

Em três parcelas (30%, 40%, 30%) – maior que R$ 5.700.000,00



Transferência de recursos

A liberação das demais parcelas, quando o repasse não for em parcela única, 

se dará com a apresentação dos seguintes documentos:

Anexo I da PORTARIA Nº 3.033, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2020 (declaração do fiscal 

de contrato)

Relatório de Progresso com fotos e assinado (todas as folhas) pelo 

responsável legal do ente (prefeito).



Acompanhamento e fiscalização da execução

Com a emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo município, a contratada 

pode iniciar a execução da obra.

O acompanhamento, a fiscalização e o controle da execução das obras são 

de inteira responsabilidade do município.

A SEDEC poderá fiscalizar a obra, mediante visita técnicas:

▪ por amostragem.

▪ motivada por órgãos de controle (Ministério Público, judiciário).

▪ Motivada por denúncia de irregularidade na execução



Acompanhamento e fiscalização da execução

Nas visitas técnicas a SEDEC verificará:

▪ Correspondência das obras e serviços em execução com as metas 

previstas no Plano de Trabalho atualizado.

▪ O andamento da execução física das obras ou serviços, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro do contrato.



Acompanhamento e fiscalização da execução

Sempre que forem identificadas desconformidades, o ente beneficiário e o 

fiscal de contrato serão notificados para prestarem esclarecimentos em 30 

dias, contados da notificação.

Caso não haja esclarecimento ou correção, a SEDEC suspenderá a 

liberação de parcelas até que o ente apresente os esclarecimentos 

necessários ou corrija as desconformidades apresentadas.



Prestação de Contas

Objetiva verificar a aplicação regular dos recursos transferidos 

pela SEDEC e se dará pela conferência das metas aprovadas 

no Plano de Trabalho atualizado com as metas 

comprovadamente executadas e concluídas.



Prestação de Contas – documentação comprobatória

Segundo a PORTARIA Nº 3.033, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2020, o município deverá 

apresentar os seguintes documentos no prazo de 30 (trinta) dias a contar do término 

da vigência do instrumento firmado (aquela Portaria lá do início):

▪ Relatório de execução físico-financeira;

▪ Demonstrativo de execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos e 
eventuais saldos;

▪ Relação de pagamentos e de bens adquiridos, produzidos ou construídos;

▪ Extrato da conta bancária específica do período do recebimento dos recursos e 
conciliação bancária, quando for o caso;

▪ Relação de beneficiários, quando for o caso;

▪ Cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, quando for o 
caso, conforme ANEXO J da Portaria MI 384/2014.

▪ Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

▪ Relatório final de progresso com fotos.



Prestação de Contas – documentação comprobatória

A prestação de contas será 

realizada diretamente no sistema 

S2ID.



Prestação de Contas – documentação comprobatória

Decreto Federal nº 7.257, de 2010, Artigo 14, § 2o , ratificado pela Lei Federal nº 
12.340, de 2010, Art.5º, § 3o, com redação dada pela Lei Federal nº 12.983, de 
2014):

“Os entes beneficiários manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de 
aprovação da prestação de contas de que trata o § 2o, os documentos a ela 
referentes, inclusive os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos 
financeiros transferidos na forma desta Lei, sendo obrigados a disponibilizá-los, 
sempre que solicitado, ao órgão responsável pela transferência do recurso, ao 
Tribunal de Contas da União e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
federal.”
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SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES – S2ID

CADASTRAMENTO



SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES – S2ID

CADASTRAMENTO



SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES – S2ID

MENU DE OPÇÕES



ESTUDO DE CASO

Vamos olhar alguns pedidos de recursos de 

reconstrução no S2ID.



Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil 

(CEPDEC): defesacivil@bombeiros.es.gov.br

Departamento de Resposta da CEPDEC:

defesacivil.resposta@bombeiros.es.gov.br

Departamento de Prevenção da CEPDEC:

defesacivil.prevencao@bombeiros.es.gov.br

Plantão CEPDEC: 9-9975-2075

DÚVIDAS E/OU ESCLARECIMENTOS

mailto:defesacivil@bombeiros.es.gov.br
mailto:defesacivil.resposta@bombeiros.es.gov.br
mailto:defesacivil.prevencao@bombeiros.es.gov.br



