
Atuação do Mcid no desastre 
de Brumadinho/MG 

Brasília, de 13 de fevereiro de 2019. 



Data do desastre - 25 de janeiro de 2019:  

Comunicação do desastre pela Casa Civil; 

Contato do DPSE/SNAS com a gestão estadual e local para levantamento 
preliminar da situação; 

Reunião, na Casa Civil, do Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a 
Desastre, instituído pelo Decreto nº 9.691, de 25 de janeiro de 2019. 
 



Reuniões de articulação 
no território 

28/01/2019 
Visita do Ministro Osmar Terra e da 
Secretária Maria do Carmo Brant ao 
território e início da articulação com 
poder público local. 
 
30/01/2019 – 01/02/2019 
Visita de equipe da SNAS e SENARC para 
articulação dos fluxos de cadastros e 
atendimento dos atingidos. 
 
11/02/2019 – 13/02/2019 
Visita de equipe da SNAS e consultores 
do Ministério para articular atividade de 
capacitação das equipes locais e 
estabelecimento de fluxos e protocolos. 



Articulação com os atores locais: prefeitura de Brumadinho, 
Estado de MG, Ministério Público de MG e Vale. 

AÇÕES 

Antecipação do pagamento (1.506 mil famílias participantes 
do PBF); 
Prorrogação dos prazos para repercussões de bloqueio e/ou 
de cancelamento dos benefícios do PBF (Averiguação e 
Revisão Cadastral 2019). 

Elaboração de diagnóstico da situação de emergência e plano 
pós-emergência para o trabalho social com família (em 
andamento). 



Pactuação da estratégia de registro emergencial 

Formulário físico Instruções de preenchimento Sistema informatizado 

AÇÕES 



Regulamentação da antecipação do cronograma de pagamento do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) – Portaria Conjunta nº 91, 
de 11/02/2019 (DOU 12/02/2019) 

Liberação de R$ 300 mil para ampliação do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) no Município. 
  
Estabelecimento do Centro de Operações Emergenciais (COE) da 
assistência social 

COE 

Articulação com o MP/MG para convocação de profissionais do 
Processo Seletivo Simplificado do Município, que será custeada pela 
Vale – reforço para o registro emergencial e atendimento dos 
atingidos. 

AÇÕES 



Obrigada! 


