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INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEADH/CEPDEC N.º 01/2014 

 
 

Regulamenta o auxílio e a assistência humanitária 
aos municípios em Situação de Emergência ou 
Estado de Calamidade Pública e dá outras 
providências. 

 
 
   A Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição do Estado do Espírito 

Santo, e o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, considerando a 

necessidade de agilizar os processos e procedimentos inerentes ao auxílio e a 

assistência humanitária aos municípios do Estado do Espírito Santo em situação de 

emergência ou estado de calamidade pública, 

 
   RESOLVEM: 

 

   Art. 1º O município que necessitar de auxílio do Governo do Estado, de 

forma complementar, para atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade 

social deverá encaminhar a solicitação para a Coordenadoria Estadual de Proteção e 

Defesa Civil – CEPDEC, acompanhada de relatório social de situação de emergência 

ou de estado de calamidade pública, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, 

assinado por Assistente Social devidamente identificado. 

 
  § 1º Para o auxílio que trata o caput do artigo é indispensável a 

Homologação da situação de emergência ou estado de calamidade pública, com  a 

devida publicação no Diário Oficial.  

 
   § 2º Os documentos encaminhados à CEPDEC deverão ser originais ou 

cópias autenticadas. 

 
   Art. 2º O auxílio do Governo do Estado pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos – SEADH será com a doação de colchões, 

cobertores, jogos de lençol, travesseiros, cestas de alimentos, telhas e kit’s para 

desinfecção de residência (kit de limpeza e higiene pessoal), cujos quantitativos 

seguirão o parâmetro abaixo: 

 
   I – colchões: um por cada pessoa desalojada ou desabrigada; 
 

   II – cobertor: um por cada pessoa desalojada ou desabrigada; 
 

III – jogo de lençol solteiro (03 peças): um por cada pessoa desalojada ou 

desabrigada; 
 

IV – travesseiro: um por cada pessoa desalojada ou desabrigada; 
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  V – cestas de alimentos: uma para até um grupo de 4 (quatro) pessoas 

desalojadas ou desabrigadas, observada a composição familiar; atendendo por 1 (um) 

mês; 
 

   VI – telhas onduladas de fibro cimento: quantidade suficiente para 

encobrir a área destelhada do imóvel que sirva de moradia da família desalojada ou 

desabrigada; 
 

   VII – kit para desinfecção de residência e higiene pessoal: um para cada 

residência.  

 
   Art. 3º O município deverá elaborar os cálculos dos bens a serem 

solicitados, baseados no art. 2º desta Instrução Normativa, por meio de Técnico 

Assistente Social, devidamente assinado por este e pelo Gestor Municipal (Secretário 

de Assistência).  

 

                    Parágrafo único: O município deverá encaminhar o Relatório Social 
conforme Anexo I. 
 
   Art. 4º A CEPDEC aferirá os cálculos e remeterá para a SEADH, a fim de 

que solicite a aquisição e entrega dos bens aos municípios solicitantes. O gabinete 

encaminhará à Subsecretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - 

SUBADES para parecer técnico e posterior encaminhamento à Subsecretaria de 

Estado para Assuntos administrativos - SUBAAD. 

 
   Art. 5º A SEADH viabilizará a entrega, após a devida solicitação, 

conforme cronograma de entrega previsto nas Atas de Registros de Preços vigentes da 

SEADH, de acordo com o artigo 1º. 

 
   Art. 6º A prestação de contas dos bens recebidos pelos municípios será 

encaminhada à SEADH, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do 

recebimento, conforme modelos de relatório de prestação de contas (Anexo II). 

 
  § 1º. Os documentos constantes do Anexo III (ficha cadastral) devem ser 

mantidos no acervo dos municípios, para disponibilização quando solicitados.  

 
        § 2º O termo de recebimento dos materiais emitido pela contratada, 

conforme modelo disponibilizado pela Secretaria, deverá ser enviado à SEADH, após a 

entrega dos materiais aos municípios afetados, para fins de controle, fiscalização e 

pagamento de fornecedor. 

 

  Art. 7º À SUBADES compete averiguar a correta destinação dos bens 

disponibilizados aos municípios, acompanhar, monitorar e analisar a respectiva 

prestação de contas. 
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  Parágrafo único.  Em caso de atraso na apresentação da prestação de 

contas ou rejeição da mesma, a SUBADES dará ciência do fato à Secretária de Estado 

de Assistência Social e Direitos Humanos e ao Coordenador Estadual de Proteção e 

Defesa Civil, e notificará o município inadimplente para que cumpra a Instrução 

Normativa, sob pena de suspensão de novas doações, até que ocorra o ressarcimento 

dos valores correspondentes à doação. 

 
  Art. 8º Quando o Governo do Estado considerar sumariamente a situação 

de emergência ou o estado de calamidade pública, conforme previsto no art. 23 da Lei 

Complementar nº 694/2013, alterada pela Lei Complementar nº 767/2014, e no art. 26 

de Decreto nº 3.430-R, de 06 de novembro de 2013, a SEADH e a CEPDEC, em 

conjunto, adotarão a seguinte ação de assistência humanitária: 

 
  I – doação de colchões, cobertores, jogos de lençol, travesseiros, cestas 

de alimentos e kit’s para desinfecção de residência (kit de limpeza e higiene pessoal) 

dentro dos seguintes parâmetros: 
 

a) colchões: um por cada pessoa desalojada ou desabrigada; 

 

b) cobertor: um por cada pessoa desalojada ou desabrigada; 

 

c) jogo de lençol solteiro (03 peças): um por cada pessoa 

desalojada ou desabrigada; 

 

d) travesseiro:  um por cada pessoa desalojada ou desabrigada; 

 

e) cestas de alimentos: uma para até um grupo de 4 (quatro) 

pessoas desalojadas ou desabrigadas, observada a 

composição familiar; atendendo por 1 (um) mês; 

 

f) kit para desinfecção de residência e higiene pessoal: um para 

cada residência.  

 
  Parágrafo único.  A CEPDEC deverá estabelecer no Formulário de 

Avaliação da Situação Anormal - FASA as quantidades de cada um dos itens doados, 

conforme a necessidade do município. 

 

  Art. 9º A SEADH somente efetivará a doação prevista no art. 8º após 

recebimento do Formulário de Avaliação da Situação Anormal - FASA emitido pela 

CEPDEC, com parecer favorável. 

   
  Parágrafo único.  A prestação de contas seguirá o previsto nos art. 6° e 
7° da presente Instrução Normativa. 
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  Art. 10. Fica revogada a Instrução Normativa Conjunta SEADH/CEDEC  

Nº 01/2013, de 14 de novembro de 2013. 

 

   Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

   Vitória, 08 de Dezembro de 2014. 

 

 

 
 
      NILDA LÚCIA SARTORIO                       CEL BM CARLOS MARCELO D’ISEP COSTA 
  Secretária de Estado de Assistência             Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil 
         Social e Direitos Humanos 
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ANEXO I 

RELATÓRIO SOCIAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

(baseado nos dados do FASA ou FIDE e no atendimento direto  

às famílias atingidas em situação de risco social) 

 
 

No (s) dia(s) ______, o Município de _________________ foi atingido por _______________, 
na (s)  localidade(s) de ____________________,   causando os seguintes danos: 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Identificadas as __________(nº) famílias atingidas que se encontram em situação de risco 

social, temos: 
 
______ grupos familiares compreendidas por até 4 (quatro) pessoas; 

______ grupos familiares compreendidas por 5 (cinco) ou mais pessoas; 
 

Portanto, solicitamos para atende-las: 
- __________ colchões; 
- __________cestas de alimentos; 

- __________ cobertores; 
-  __________ telhas; 

-  __________ kit para desinfecção de residências(kit de limpeza). 
 
Serão adotadas as seguintes providências : 

-___________familias inseridas no Cadastro Único para programas sociais-CADÚNICO; 
-___________familias encaminhadas para rede de serviços socioassistenciais do município 

(  ) CRAS  (  ) CREAS  (  )Unidade de acolhimento institucional  (  ) aluguel social  
(  ) outro  _________________ 

-___________familias encaminhadas para rede de serviços do município, sendo estes:  
(  ) educação    (  )saúde    (  ) segurança pública  (  ) Outra: ____________________ 
 

Informações adicionais: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Em, ____________________(Dia, Mês e Ano) 
________________________ 

Assistente social 
CRESS nº 

Contatos (email e tel) 

________________________ 

Secretário (a) Municipal de Assistência Social 
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ANEXO II 

 

MODELO DE RELATÓRIO SOCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

O Relatório Social deverá ser descrito abordando necessariamente os 

seguintes pontos: 

 - Quando e onde aconteceu a calamidade pública ou situação de emergência; 

 - Quantas pessoas foram atingidas e desalojadas e desabrigadas; Quais foram 

as medidas adotadas (Procedimentos);  

 - Quantitativo de recursos (material) recebido, data de recebimento por item; 

 - Qual a importância do Recurso (materiais) recebido;  

 - Quantitativo de família beneficiadas por item recebido; 

 - Informar a equipe técnica responsável pelo atendimento imediato e 

acompanhamento as famílias. 

  Este relatório deverá vir acompanhado de fotos e outros documentos que 

julgar necessário para fins de prestação de contas.   

Obs: Somente será aceito relatório social que constar a assinatura de 

assistente social do município com o devido carimbo do seu registro no 

conselho de classe, ratificado pelo gestor municipal (Secretário Municipal 

de Assistência Social) com respectivo carimbo. 
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Anexo III – Ficha Cadastral 
Cadastro de Famílias Beneficiadas com doações de materiais para  

Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública 
Numero de Pessoas na Família: (Quantidade de pessoas que compõem a família)__________________ 
 

1 - Responsável Familiar: (Nome) ___________________________________________________ 
1.1 - CPF ou NIS (Numero de Identificação Social)_________________________________________ 
2 – Nome dos demais membros da Família:__________________________________________ 
3 – __________________________________________________________________________ 
4 – __________________________________________________________________________ 
5 – __________________________________________________________________________ 
6 – __________________________________________________________________________ 
7 – __________________________________________________________________________ 
8 – __________________________________________________________________________ 
9 – __________________________________________________________________________ 
Quantidade de Cesta de Alimento Doada:_________ 

Data da Entrega:__________/___________/__________ 

Responsável pelo Recebimento (Nome Legível): 

______________________________________________ 

Quantidade de Travesseiro Doado:___________ 

Data da Entrega:__________/___________/__________ 

Responsável pelo Recebimento (Nome Legível): 

______________________________________________ 

Quantidade de Cobertor Doado:___________ 

Data da Entrega:__________/___________/__________ 

Responsável pelo Recebimento (Nome Legível): 

______________________________________________ 

Quantidade de Colchão Doado:___________ 

Data da Entrega:__________/___________/__________ 

Responsável pelo Recebimento (Nome Legível): 

______________________________________________ 

Quantidade de Kits de limpeza Doado:__________ 

Data da Entrega:__________/___________/__________ 

Responsável pelo Recebimento (Nome  Legível): 

______________________________________________ 

Quantidade de Telha Doada:___________ 

Data da Entrega:__________/___________/__________ 

Responsável pelo Recebimento (Nome Legível): 

_____________________________________________ 

Quantidade de Jogo de Lençol Doado:___________ 

Data da Entrega:__________/___________/__________ 

Responsável pelo Recebimento (Nome Legível): 

______________________________________________ 

 

 

 

Assinatura e Carimbo do(a) Assistente Social 

 
____________________________,______ de _______________________de _____________ 
                 Município                            Dia                        Mês                                  Ano 

Assinatura e Carimbo do Gestor Municipal (Secretário (a) de Assistência) 

 


