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Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Gabinete da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
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OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/SEDEC (MDR)/GAB-Sedec (MDR)

Brasília, 19 de março de 2020.

Ao Departamento de Ar5culação e Gestão- DAG
Ao Departamento de Obras e Proteção e Defesa Civil - DOP
Ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD

Assunto:  Orientações  quanto  à  decretação  de  situação  de  anormalidade  –  CORONAVIRUS

(COVID-19).

Prezados, 

1. Considerando o desastre instalado em todo o país, decorrente da infestação viral do
Coronavírus COVID-19, fica orientado o seguinte:

a) O s estados e municípios só devem decretar situação de emergência baseado no
desastre COBRADE 1.5.1.1.0, se houver casos confirmados da doença;

b) Os decretos devem ser registrados no Sistema Integrado de Informações sobre
Desastres-S2ID, contudo sem envio processual para solicitação de reconhecimento
federal;

c) O decreto de situação de emergência em saúde pública de interesse nacional e
outros que serão publicados de abrangência nacional já cumprirão os obje5vos do
reconhecimento federal para os fins que se des5nam.

d) As demandas de insumos para fazer  frente  à  resposta  ao desastre deverão,  a
princípio, serem encaminhadas via Sistema de Saúde;

2. Em virtude da complexidade social,  econômica,  jurídica  e  ambiental  as  orientações
sempre que necessário serão atualizadas.

3. A  presente  orientação  deve  ser  publicada  na  página  da  Defesa  Civil  Nacional  para
difusão da informação junto ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
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Atenciosamente,

ALEXANDRE LUCAS ALVES

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Lucas Alves, Secretário(a) Nacional de
Proteção e Defesa Civil, em 19/03/2020, às 13:01, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 1792440 e o código CRC 70623907.
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