
Unidade
5

Envio para Aprovação

Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta Unidade, você deverá ser capaz de:

l	Entender todo o procedimento de envio para aprovação.
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Enviar para Aprovação

Caro estudante,

Nesta Unidade vamos entender como enviar toda a documentação 
necessária para que seja aprovada a solicitação de Estado de Cala-
midade Pública ou Situação de Emergência. Veremos aqui qual é o 
procedimento para obter a homologação do pedido.

Lembre-se de que seu tutor está pronto para ajudá-lo no que for ne-
cessário, portanto, não hesite em entrar em contato.

Bom trabalho!

O objetivo de “Enviar para Aprovação” é, especificamente, subme-
ter o processo para a homologação, na esfera estadual, ou o reconhecimen-
to, no âmbito da União.

Na aba “Enviar para Aprovação”, temos três opções:

l	pedido de reconhecimento ordinário e homologação estadual;

l	pedido de reconhecimento sumário e homologação estadual;

l	somente homologação estadual.

Na opção do item “Somente Homologação Estadual”, os municí-
pios encaminham os formulários para o estado avaliar e homologar ou 
não. Essa opção fica habilitada constantemente, pois cada Estado avalia o 
processo de acordo com os documentos solicitados. Você terá a liberdade 
de carregar qualquer formulário solicitado pelo Estado e que seja diferente 
dos que são apresentados neste sistema na aba “Anexo” no item outros 
documentos.
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Figura 44: Envio para aprovação  
Fonte: Brasil (2012)

Ao encaminhar o processo para homologação, observe que apare-
cerá na tela a mensagem “Processo confirmado como homologação esta-
dual”. Automaticamente será enviado um e-mail para o responsável no 
Estado avaliar o processo e para você será enviado também um e-mail 
com o número do protocolo do processo com a confirmação do pedido de 
homologação.

Figura 45: Homologação do processo  
Fonte: Brasil (2012)

O item “Pedido de Reconhecimento Ordinário e Homologação 
Estadual” é uma opção habilitada depois que você preencheu o FIDE, o 



91Unidade 5 — Envio para Aprovação

DMATE, o Relatório Fotográfico e depois de anexar o Decreto, o Ofício 
de Pedido de Reconhecimento e o Parecer da COMDEC. Ao clicar nesta 
opção, observe que aparecerá a seguinte mensagem “Processo confirmado 
como Reconhecimento Ordinário e Homologação”, em seguida será en-
viado um e-mail ao analista da divisão de reconhecimento e ao analista do 
Estado para que eles possam realizar suas avaliações; ao solicitante será 
enviado e-mail com protocolo confirmando o processo como Pedido de 
Reconhecimento Ordinário e Pedido de Homologação Estadual.

Figura 46: Reconhecimento do processo  
Fonte: Brasil (2012)

Figura 47: Confirmação de reconhecimento de processo  
Fonte: Brasil (2012)

Lembre-se de que já 
estudamos isso nas 

Unidades anteriores.
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O item “Pedido de Reconhecimento Sumário e Homologação Esta-
dual” é uma opção habilitada quando preenchemos o FIDE e anexamos o 
decreto e o ofício de pedido de reconhecimento. 

Figura 48: Pedido de reconhecimento ordinário e pedido de homologação estadual 
Fonte: Brasil (2012)

Ao clicar nesta opção, observe que aparecerá uma mensagem “Pro-
cesso confirmado como Reconhecimento Sumário e Homologação”, em 
seguida será enviado um e-mail ao analista da divisão de reconhecimento 
e ao analista do Estado para que eles realizem suas avaliações e para o 
solicitante é enviado um e-mail também com protocolo confirmando o 
processo do Pedido de Reconhecimento Sumário e Pedido de Homologa-
ção Estadual.

Figura 49: Processo confirmado 
Fonte: Brasil (2012)
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Lembre-se de que, se reconhecido o processo como Sumá-

rio, após o reconhecimento, o Município terá o prazo de dez 

dias para preencher os demais formulários que estiverem 

pendentes e que não foram incluídos no processo no pri-

meiro momento.

Após o envio para Reconhecimento Sumário ou Ordinário, você 
perceberá que as opções de envio ficarão desabilitadas e todas as telas 
do sistema estarão bloqueadas para edição, somente o FIDE permanecerá 
habilitado para incluir a evolução das consequências do desastre. Se o pro-
cesso foi somente homologação, as opções de Reconhecimento Ordinário 
ou Sumário poderão ser habilitadas conforme o preenchimento dos for-
mulários, isso ocorre, pois, se for constatado posteriormente a necessidade 
do reconhecimento, o processo poderá ser enviado à divisão de reconheci-
mento.

Figura 50: Botões de envio desabilitados 
Fonte: Brasil (2012)

Concluímos a leitura das instruções para o envio dos formulários, em 
seguida veremos que no menu opções podemos consultar registros. 
Então, vamos ao trabalho.
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Acompanhamento

Consultar registros: na opção “Consultar Registros”, você tem a 
possibilidade de consultar todos os processos referentes ao seu Município.

Figura 51: Consultar registros 
Fonte: Brasil (2012)

Quando você clicar na seleção “Consultar Registros”, logo abaixo 
aparecerá uma “caixa de seleção” com todos os processos abertos. 

Figura 52: Consultar registros – processos 
Fonte: Brasil (2012)
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Observe que primeiro aparecerá o Município, em seguida o CO-
BRADE, a data de envio para aprovação ou a data do registro e, por fim, 
o status do processo.

Figura 53: Status do processo 
Fonte: Brasil (2012)

O sistema possui os seguintes status do processo:

l	Registro.

l	Homologação, com os seguintes status:

•	Homologado pelo Estado. 

•	Estado não homologou.

l	Reconhecimento, Ordinário ou Sumário, e Homologação, com 
os seguintes status:

•	Aguardando análise do operador.

•	Em análise.

•	Aguardando ajustes do Município.

•	Aguardando Parecer do operador.

•	Processo não reconhecido pelo operador.

•	Reconhecido e aguardando aprovação da chefia.

•	Reconhecido e aguardando aprovação do Secretário.

•	Parecer negativo da Chefia.

•	Aguardando Publicação da Portaria.

Observe que 
está conforme 

os documentos 
preenchidos.
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•	Parecer Negativo do Secretário.

•	Aguardando Para Ser Arquivado.

•	Aguardando Para Ser Encerrado.

•	Reconhecido e arquivado.

•	Não reconhecido e arquivado.

•	Arquivado sem abertura do processo.

•	Reconhecido e aguardando plano de trabalho.

Ao selecionar um dos registros, em seguida aparecerá a tela com 
todas as abas do processo. Você poderá visualizar, de acordo com o status 
do processo, os seguintes formulários preenchidos pelo analista da divisão 
de reconhecimento.

Folha de Verificação Documental (FVD): check list utilizado pelo 
analista para aprovação ou reprovação da solicitação de reconhecimento.

Figura 54: FDV – reconhecimento  
Fonte: Brasil (2012)
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Figura 55: Check list – Análise da documentação – Consulta de registros  
Fonte: Brasil (2012)
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Parecer SEDEC: trata-se de um parecer técnico favorável ou não a 
respeito do reconhecimento da Situação de Emergência ou Estado de Ca-
lamidade Pública.

Figura 56: Parecer SEDEC 
Fonte: Brasil (2012)

No caso do Parecer ser Negativo, você perceberá que a aba ofício 
estará com o formulário disponível, esse ofício tem o objetivo de informar 
ao prefeito sobre a negativa do reconhecimento.
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Figura 57: Ofício 
Fonte: Brasil (2012)

No caso do Parecer ser Positivo, você perceberá o arquivo carregado 
na aba portaria, na qual, você poderá visualizar a portaria publicada no 
Diário Oficial da União.

Figura 58: Portaria 
Fonte: Brasil (2012)

Arquivamento: trata-se do termo informando que o processo foi ar-
quivado pela divisão de reconhecimento.
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Figura 59: Termo de arquivamento 
Fonte: Brasil (2012)

Quando for aprovado o Reconhecimento da Situação de Emergên-
cia ou Estado de Calamidade Pública será carregada a portaria publicada 
e a aba “pedido de recurso” estará disponível com o plano de trabalho de 
resposta (socorro e assistência) e o plano de trabalho de reconstrução. Es-
ses dois formulários são itens necessários para a solicitação de recurso de 
transferência obrigatória. 
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Figura 60: Pedido de recurso 
Fonte: Brasil (2012)

Esses formulários já fazem parte da segunda etapa de desenvolvi-
mento do sistema. Portanto, agora será necessária a solicitação do recurso, 
você deverá preencher o formulário, imprimi-lo, assiná-lo e enviá-lo à Se-
cretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) para análise e para a liberação 
do recurso.

Complementando...

Para saber mais sobre o assunto abordado nesta Unidade, acesse: <http://
www.integracao.gov.br/defesacivil/>. Acesso em: 28 nov. 2012.
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Resumo...
Nesta Unidade aprendemos a enviar toda a documentação necessá-
ria para que seja aprovada a solicitação de Estado de Calamidade 
Pública ou Situação de Emergência. Pudemos perceber todo o pro-
cedimento para obter a homologação do pedido e posteriormente 
receber os recursos para começar a reconstrução das áreas afetadas 
pelo desastre.

Chegamos ao final da Unidade 5, portanto, agora você pode respon-
der às questões propostas para você no Ambiente Virtual de Ensino
-Aprendizagem (AVEA). Caso haja alguma dúvida, por favor, entre 
em contato com o seu tutor, pois ele está esperando pelo seu contato.

Bons estudos!


