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_______
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Fonte: https://www.dw.com/pt-br/1915-dirig%C3%ADveis-bombardeiam-londres/a-297928
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Cronologia no Brasil e no Mundo
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2005 a 2015

2015 a 2030



Conjunto de ações 
preventivas, de socorro, 
assistenciais e recuperativas 
destinadas a evitar desastres 
e minimizar seus impactos 
para a população e 
restabelecer a normalidade 
social.

Fonte: Decreto Nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, da Presidência da República.

Proteção e 
Defesa Civil é:



A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
(PNPDEC) estabelece que a proteção e defesa
civil em todo o território nacional abrange as
ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação. O conjunto dessas
ações é um processo contínuo, integrado,
permanente e interdependente,
configurando uma gestão integrada em
proteção e defesa civil.

Fonte: Noções básicas em Proteção e Defesa Civil e em Gestão de Riscos – Livro Base,
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SEDEC, 2017, p. 22

Art 3º Lei Federal nº 12.608/2012

Legislação Federal



Atenção:
As ações de resposta ao desastre
não se limitam ao socorro às
vítimas.
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SISTEMA NACIONAL

SISTEMA ESTADUAL

SISTEMA MUNICIPAL

 Sobreposição de esforços;

 Não hierárquico;

 Apoio mútuo.

Art 4º, I,   Lei Federal nº 12.608/2012

Atuação articulada



INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PNPDEC; DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC E O CONSELHO
NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CONPDEC; AUTORIZA A CRIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DE DESASTRES; ALTERA AS LEIS NºS 12.340,
DE 1O DE DEZEMBRO DE 2010, 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001, 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, 8.239, DE 4 DE OUTUBRO DE 1991, E 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996;
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I - expedir normas para implementação e execução da PNPDEC;
II - coordenar o SINPDEC, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III - promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de desastres de qualquer origem, sua incidência, extensão e
consequência;
IV - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de identificação de ameaças,
suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação;
V - instituir e manter sistema de informações e monitoramento de desastres;
VI - instituir e manter cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;
VII - instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública;
VIII - instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil;
IX - realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, bem como dos riscos biológicos, nucleares e
químicos, e produzir alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desastres, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
X - estabelecer critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de situações de emergência e estado de calamidade pública;
XI - incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres e de núcleos multidisciplinares de ensino
permanente e a distância, destinados à pesquisa, extensão e capacitação de recursos humanos, com vistas no gerenciamento e na
execução de atividades de proteção e defesa civil;
XII - fomentar a pesquisa sobre os eventos deflagradores de desastres; e
XIII - apoiar a comunidade docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de
prevenção de desastres.

Art. 6º Compete à União



Art. 7º Compete aos Estados

I - executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;
II - coordenar as ações do SINPDEC em articulação com a União e os Municípios;
III - instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil;
IV - identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades,
em articulação com a União e os Municípios;
V - realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os
Municípios;
VI - apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública;
VII - declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência; e
VIII - apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas de risco, na elaboração dos Planos de
Contingência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais.



Art. 8º Compete aos Municípios

I - executar a PNPDEC em âmbito local;
II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os Estados;
III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal;
IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;
VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade pública;
VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto
risco ou das edificações vulneráveis;
VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e
segurança;
IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e
sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres;
X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre;
XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;
XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre;
XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;
XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no Município;
XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e
associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com
as comunidades apoiadas; e
XVI - prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.



Art. 9º Compete à União, aos Estados e aos Municípios:

I - desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre 
no País;
II - estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres;
III - estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres;
IV - estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais situados em áreas de risco;
V - oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil; e
VI - fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e monitoramento de desastres.



SOBRE A ASSISTÊNCIA:
Art. 5º São objetivos da PNPDEC:
(...)

II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres;

Art. 8º Compete aos Municípios:
(...)

VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população 
em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (Sedec)

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR/COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (Cedec-MG)

CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (Conpdec)

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (Compdec)

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (Conpdec)

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEOS  COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (Nupdec)

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC

REGIONAIS DE DEFESA CIVIL (REDEC)



Art. 2º – O GMG tem como
competência planejar, coordenar
e executar atividades de [...],
proteção e defesa civil, [...].

[...]

XIII – coordenar, por meio da
Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil – Cedec – o Sistema
Estadual de Proteção e Defesa
Civil, nas ações de prevenção,
mitigação, preparação, resposta e
recuperação, em consonância
com o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil – Sinpdec;

Governança da Defesa Civil em Minas Gerais

Decreto n. 47.777/2019



Grupo Estratégico de Resposta – GER
Decreto NE n. 497 de 25/10/2019

OBJETIVO:

Promover a mobilização e a

ação coordenada dos órgãos e

entidades estaduais frente às

consequências decorrentes de

CHUVAS no âmbito do Estado.

AÇÕES DE RESPOSTA



* Lei 23.304/2019: Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências - Art. 56:

§ 1º O Chefe do Gabinete Militar do Governador, escolhido dentre os oficiais da ativa do último posto da PMMG, será o Coordenador Estadual de Defesa Civil.

§ 3º As Unidades Regionais de Defesa Civil têm sede nas Regiões da PMMG, subordinando-se tecnicamente ao Coordenador Estadual de Defesa Civil e operacionalmente ao respectivo Comandante 

Regional.

**Decreto 48095/2020: regulamenta a estrutura orgânica, a competência e a composição das Unidades Regionais de Defesa Civil, previstas no § 3º do art. 56 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019

• Executar e supervisionar as políticas públicas e as
ações de proteção e defesa civil em âmbito regional;

• Fomentar, coordenar, orientar e monitorar a
elaboração do mapeamento de risco e planos de
contingência em conformidade com as diretrizes do
GMG;

• Apoiar tecnicamente a criação dos Compdecs.

UNIDADES REGIONAIS DE DEFESA CIVIL -
REDEC

Coordenador Regional: Cmt da RPM
Agente Regional: militar da PMMG, designado a
atividade de proteção e defesa civil



Grave perturbação do 
funcionamento de uma 

comunidade ou 
sociedade, em qualquer 
escala, devido a eventos 
adversos que interagem 

com as condições de 
exposição, 

vulnerabilidade e 
capacidade, levando a 

perdas e impactos 
humanos, materiais, 

econômicos e 
ambientais. UNISDR, 2017, online)

DESASTRE



O Contexto dos Desastres

Além das perdas humanas, 
o desastre acarreta 
retrocesso econômico.



EVENTO ADVERSO CENÁRIO VULNERÁVEL DANOS E PREJUÍZOS+ +

= DESASTRE

Fonte: Instrução Normativa Nº 36/2020 – Governo Federal

DESASTRE



NÚMEROS DE VÍTIMAS FATAIS
SÉRIE HISTÓRICA 2015 A 2022
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CAUSA DOS ÓBITOS NO PERÍODO CHUVOSO 

SÉRIE HISTÓRICA 2015 A 2022
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NÚMERO DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS

SÉRIE HISTÓRICA 2017 A 2022
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Fonte: GMG/CEDEC



SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E 

CALAMIDADE PÚBLICA



PORTARIA FEDERAL Nº 260/2022

“Estabelece procedimentos e critérios para o reconhecimento federal e para a
declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal.”



DESASTRE NÍVEL I

 Danos humanos, materiais e ambientais;

 Prejuízos econômicos e sociais;

 Restabelecimento com recursos mobilizados a nível local.

 Declaração de SE (apenas Registro no S2ID).
Fonte: Portaria Nº 260/2022 - MDR.



DESASTRE NÍVEL II

 Danos humanos, materiais e ambientais;

 Prejuízos econômicos e sociais expressivos;

 Complementação com aporte de recursos dos demais 

entes federativos;

 Declaração de SE e envio para Reconhecimento.
Fonte: Portaria Nº 260/2022 - MDR.



DESASTRE NÍVEL III

 Vultuosos danos humanos, materiais e ambientais;

 Prejuízos econômicos e sociais expressivos;

 Relevante comprometimento do funcionamento das

instituições públicas locais;

 Mobilização das três esferas do SINPDEC;

 Declaração de ECP e envio para Reconhecimento.
Fonte: Portaria Nº 260/2022 - MDR.



RECONHECIMENTO

 Admitir a necessidade de adoção de medidas

administrativas excepcionais;

 Requisito previsto em lei para transferências de

recursos (União aos demais entes);



RECONHECIMENTO - OBJETIVO

Viabilizar apoio complementar para ações de socorro,

assistência, restabelecimento e recuperação das áreas

atingidas pelo desastre.

4) Recuperação de áreas
atingidas pelo desastre.

1) Socorro;

2) Assistência Humanitária
à população atingida;

3) Restabelecimento de
serviços essenciais;



No S2ID é possível:
 Registrar desastres ocorridos no

município/estado;
 Consultar e acompanhar os

processos de reconhecimento
federal de SI ou ECP;

 Consultar e acompanhar os
processos de transferência de
recursos para ações de resposta;

 Consultar e acompanhar os
processos de transferência de
recursos para ações de
reconstrução;

 Buscar informações sobre
ocorrências e gestão de riscos e
desastres com base em fontes de
dados oficial.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - S2ID 
 Gerido pela SEDEC
 Objetivo: qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil, por meio

da informatização de processos e disponibilização de informações sistematizadas.



SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

DESASTRES (S2ID)

RECONHECIMENTO FEDERAL DO DESASTRE.

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA:
1 – ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA e;
2 – RESTABELECIMENTO  DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA:
3 - RECONSTRUÇÃO.



IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NA GESTÃO DOS DESASTRES



Lei Orgânica da Assistência Social
Lei 8.742/93

Art. 4º - A assistência social rege-se pelos seguintes princípios:

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica;

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas;

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços
de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer
comprovação vexatória de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.



ASSISTÊNCIA AOS AFETADOS POR 
DESASTRES



Doação de ajuda humanitária

Via Sistema de Defesa Civil - SDC
ANEXO B DA 
RESOLUÇÃO 

03/2016



DEPÓSITO CENTRAL



(31) 99819-2400

PLANTÃO DE EMERGÊNCIAS CEDEC – 24H



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CEDEC



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CEDEC



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CEDEC

Número 
total de 
alertas

2242



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CEDEC



Concluindo: 
O slogan “Defesa Civil somos todos
nós!” traduz a responsabilidade das
instituições em prestar serviços antes,
durante e pós desastre, tendo por
prioridade:
1 Evitar danos humanos;
2 Construir cidades resilientes;
3 Contribuir para uma nação próspera.



Defesa Civil somos todos nós!
OBRIGADO!

Maj PM Carlos Eduardo Lopes
(31) 985242359
carlos.Eduardo@defesacivil.mg.gov.br


