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TÍTULO I
IMPORTÂNCIA E OBJETIVOS
1 - Importância
O Programa de Preparação para Emergências e Desastres - PPED, estabelecido pela
Política Nacional de Defesa Civil e previsto no Orçamento da União, é um importante
programa estratégico, de âmbito nacional.
2 - Objetivos Gerais
Este programa, de muito longo prazo, tem os seguintes objetivos gerais:
incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos
desastres e das comunidades em risco;
otimizar o funcionamento do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, em todo o
território nacional;
minimizar as influências negativas relacionadas com as variáveis tempo e recursos,
sobre o desempenho do SINDEC;
facilitar uma rápida e eficiente mobilização dos recursos necessários ao restabelecimento
da situação de normalidade, em circunstâncias de desastres.
3 - Objetivos Específicos
O Programa de Preparação para Emergências e Desastres, ao maximizar o
funcionamento do SINDEC, contribui para otimizar:
a Prevenção dos Desastres, no que diz respeito à avaliação e à redução dos riscos de
desastres;
as Ações de Resposta aos Desastres, compreendendo as ações de socorro às
populações ameaçadas, assistência às populações afetadas e reabilitação dos cenários
dos desastres;
as atividades de reconstrução.

TÍTULO II
CONDICIONANTES
1 - Condicionantes Geográficos
O Brasil é um país de dimensões continentais, com 8.511.965 km2 e com uma população
de 153.725.670 habitantes (IBGE-1995).
Institucionalizado como República Federativa, é constituído por 26 Estados, 1 Distrito
Federal e 4.982 Municípios.
Os seguintes Municípios brasileiros têm mais de 1 milhão de habitantes:
São Paulo
SP
9.931.039
Rio de Janeiro
RJ
5.577.141
Salvador
BA
2.218.962
Belo Horizonte
MG
2.079.280
Fortaleza
CE
1.882.539
Curitiba
PR
1.386.692
Recife
PE
1.322.403
Porto Alegre
RS
1.292.899
Belém
PA
1.148.242
Manaus
AM
1.108.612
Os dez Municípios menos populosos do Brasil têm os seguintes habitantes:
Santa Rosa do Purus
AC
675
Borá
SP
726
Rio Quente
GO
794
Serra da Saudade
MG
820
Lajeado
TO
824
Anhangüera
GO
895
Doresópolis
MG
1.200
Guapiara
MG
1.217
Miguel Leão
PI
1.226
Galinhos
RN
1.226
Dos 49 Municípios brasileiros com menos de 2.000 habitantes, estão situados:
na Região Norte, 2 municípios;
na Região Nordeste, 6 municípios;
na Região Sul, 9 municípios;
na Região Centro-Oeste, 12 municípios;
na Região Sudeste, 20 municípios;
2 - Condicionantes Legais
O artigo 18 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1989, estabelece que:
A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.
§1ºBrasília é a Capital Federal.
§2ºOs Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
§3ºOs Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se para se anexarem a outros, ou
formarem novos Estados ou Território Federal, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei
complementar.
§4ºA criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a

continuidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos
os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às população diretamente interessadas.
O inciso XXVIII do Artigo 22, da referida Constituição, estabelece que:
Compete privativamente à União legislar sobre defesa territorial, defesa
aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional.
O artigo 13 do Decreto no 895, de 16 de agosto de 1993, que dispõe sobre a organização
do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC e dá outras providências, estabelece que:
Em situações de desastres, as atividades assistenciais e de recuperação serão de
responsabilidade do Governo do Município ou do Distrito Federal, cabendo ao
Estado e, posteriormente, à União, as ações supletivas, quando comprovadamente
empenhada a capacidade de atendimento da administração local.
§1oCaberá aos órgãos públicos, localizados na área atingida, a execução imediata das medidas que se fizerem necessárias.
§2oA atuação dos órgãos federais, estaduais e municipais, na área atingida, far-se-á sempre em regime de cooperação, cabendo a
coordenação ao órgão local de defesa civil.

TÍTULO III
INFLUÊNCIA DA VARIÁVEL TEMPO

1 - Velocidade de Reação
Numa república federativa, com a extensão territorial do Brasil, a centralização dos
recursos, além de contrariar a Constituição e a Política Municipalista, contribuiria para
retardar a prontidão das reações, em condições emergenciais.
Ao se estudar, nas condições do cenário brasileiro, a influência das variáveis tempo e
recursos, sobre as ações de restabelecimento da situação de normalidade, constata-se a
necessidade de que se promova um esforço articulado de preparação, com o objetivo
de minimizar as influências negativas dessas variáveis e de otimizar o funcionamento do
SINDEC.
É importante ressaltar que, de acordo com a doutrina brasileira de defesa civil, os
recursos necessários ao restabelecimento da situação de normalidade, devem estar
disponíveis no Sistema Nacional de Defesa Civil e não nos Órgãos de Coordenação do
Sistema.
Nos casos de desastres de nível IV e III, os recursos locais não são suficientes para
garantir o restabelecimento da situação de normalidade e torna-se necessária a
suplementação com recursos estaduais e federais.
Como o tempo de reação do dispositivo local é de capital importância para que os
danos e os prejuízos sejam reduzidos, as autoridades administrativas municipais devem
ter uma clara compreensão de que é mais importante otimizar a aplicação dos
recursos mobilizados localmente, do que aguardar recursos suplementares do
Estado e da União, que podem tornar-se disponíveis, quando já não são tão
importantes.
É absolutamente necessário que as autoridades locais considerem que os desastres
devem ser encarados como um desafio à capacidade de reação do governo em interação
com as comunidades bem informadas e preparadas, e não como um pretexto para
receberem recursos oriundos de créditos extraordinários.
2 - Prioridade da Programação
A importância e o nível de prioridade do Programa de Preparação para Emergências e
Desastres relaciona-se com a necessidade de garantir respostas adequadas e oportunas

do SINDEC, em nível local, estadual e nacional, em circunstâncias de desastres.
A implementação do PPED, ao otimizar o funcionamento do SINDEC, em âmbito
nacional, contribuiu para intensificar as atividades relativas ao planejamento antecipado
das ações, à articulação e coordenação sistêmica e para a redução de perigosas
improvisações por ocasião das atividades relacionadas com o restabelecimento da
situação de normalidade.
TÍTULO IV
PRINCIPAIS PROJETOS DO PPED
1 - Apresentação
De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil, no Brasil, o Programa de
Preparação para Emergências e Desastres é constituído por dois Subprogramas e onze
projetos. O Subprograma de Preparação Técnica e Institucional é constituído pelos
seguintes Projetos Gerais:
Desenvolvimento Institucional;
Desenvolvimento de Recursos Humanos;
Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
Mudança Cultural;
Motivação e Articulação Empresarial;
Informações e Estudos Epidemiológicos sobre Desastres;
Monitorização, Alerta e Alarme.
O Subprograma de Preparação Operacional e de Modernização do Sistema é
constituído pelos seguintes Projetos Gerais:
Planejamento Operacional e de Contingência;
Proteção da População contra Riscos de Desastres Focais;
Mobilização de Recursos;
Aparelhamento e Apoio Logístico.
2 - Importância
O Programa de Preparação para Emergências e Desastres - PPED é de extrema
importância para implementar o desenvolvimento do SINDEC, na medida em que
garante a otimização do Sistema e a preparação da cidadania para a redução dos
desastres.
É necessário que, nos três níveis do SINDEC, haja um amplo e generalizado
conhecimento dos projetos que constituem o PPED. A participação dos diferentes
escalões do SINDEC nesses projetos variará em função das características,
possibilidades e interesses locais.
Como o Plano Diretor de Defesa Civil é um continuum, as permanentes atividades de
articulação nos três níveis do Sistema, permitirão a gradual implementação dos projetos
estabelecidos, em função do planejamento global do País, e dos recursos disponíveis.
3 - Desenvolvimento do Programa
Os projetos que constituem o Subprograma de Preparação Técnica e Institucional
serão desenvolvidos nos capítulos seguintes.
Dos projetos que constituem o Subprograma de Preparação Operacional e de
Modernização do Sistema:
Planejamento Operacional e de Contingência foi desenvolvido extensivamente na
Terceira Parte deste Manual;
Mobilização de Recursos e Aparelhamento e Apoio Logístico foram abordados, quando do
Planejamento Operacional, e são complementados nesta Quarta Parte do Manual;
Proteção da População contra Riscos de Desastres Focais é o objeto da Quinta Parte
deste Manual, relativa a desastres tecnológicos.
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TÍTULO I
FINALIDADE E OBJETIVOS
1 - Finalidade
Implementar e articular o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, nos três níveis de
governo e em todo o território nacional, e coordenar o funcionamento do mesmo.
2 - Objetivos Gerais
–Promover o desenvolvimento, a articulação, a modernização e a permanente atualização
do SINDEC, em todo o território nacional e nos três níveis de governo.
–Difundir técnicas de planejamento e de gerenciamento e também normas e
procedimentos relacionados com a redução dos desastres e com a garantia da segurança
global da população, no âmbito do SINDEC.
–Incrementar o reaparelhamento, a modernização e a interiorização de órgãos setoriais,
responsáveis pelo desenvolvimento de ações relacionadas com a minimização de
desastres e com o restabelecimento da situação de normalidade, com prioridade para os
órgãos especializados no controle e no combate de sinistros.
3 - Objetivos Específicos
–Contribuir para a preservação da memória institucional e para o desenvolvimento de
órgãos técnicos dotados de equipes capacitadas e altamente motivadas;

–Promover o aperfeiçoamento, a constante atualização e a difusão da doutrina de defesa
civil;
–Contribuir para a implementação do Programa de Preparação para Emergências e
Desastres - PED, nos três níveis do SINDEC e em todo o Território Nacional.
TÍTULO II
ARTICULAÇÃO DO SINDEC
1 - Articulação Interna
O SINDEC foi concebido como uma estrutura matricial, que se desenvolve nos três
níveis de governo e por todo o território nacional, com o objetivo de reduzir os desastres
naturais, antropogênicos e mistos e de promover a segurança global da população
contra os desastres de maior prevalência no País.
Para atingir um objetivo geral de tal amplitude, o SINDEC articula-se em três sentidos ou
dimensões:
–No Sentido Vertical
Integrando os órgãos de articulação e de coordenação sistêmica, nos três níveis de
governo.
–No Sentido Horizontal
Articulando os órgãos setoriais e de apoio que integram o SINDEC, nos três níveis de
governo, e coordenando as ações dos mesmos.
–No Sentido de Profundidade
Promovendo a estruturação de órgãos focais de coordenação intra-sistêmica, nos
diferentes organismos setoriais que integram o Sistema.
Esses órgãos focais, além de aprofundarem a coordenação intrasistêmica, reforçam os
mecanismos de articulação e de coordenação vertical.
O Projeto de Desenvolvimento Institucional está contribuindo para a implementação dessa
imensa estrutura matricial tridimensional, com as características de um sólido(1)e com as
dimensões do Brasil..
2 - Articulação Externa
Considerando o mais importante princípio da termodinâmica e da teoria geral dos
sistemas, segundo o qual “todo o sistema, fechado sobre si mesmo, tende à
mesmice e à estagnação”, o SINDEC foi concebido como um sistema aberto e entrópico.
Por essas razões, o SINDEC articula-se externamente com:
os demais sistemas integrantes do Governo, em nível federal, estadual e municipal;
organizações internacionais, relacionadas com a redução de desastres;
organizações internacionais, responsáveis pela monitorização global de fenômenos
adversos e pela previsão de desastres;
sistemas de defesa civil ou de proteção civil de outros países;
órgãos de apoio ao Sistema;
organizações não-governamentais - ONGs, relacionadas com a redução de desastres;
clubes de serviço e organizações comunitárias;
instituições de ensino, pesquisa e extensão;
agências financiadoras de projetos, nacionais, internacionais e estrangeiras.
TÍTULO III
FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA
1 - Diretrizes Gerais
A Política Nacional de Defesa Civil estabeleceu as seguintes diretrizes gerais
relacionadas com o assunto.
Diretriz no 1
1No Dicionário Aurélio, “Sólido” tem os seguintes significados: aquilo que é maciço, consistente, coeso, rígido, resistente,
estável, robusto, firme, seguro, sério, duradouro, digno de confiança e que não se deixa destruir por força externa. É ideal que
todos esses significados se apliquem ao SINDEC.

Atribuir a um único Sistema - o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC a
responsabilidade pelo planejamento, articulação, coordenação e gestão das atividades
de Defesa Civil, em todo o território nacional.
Compete ao SINDEC a responsabilidade de promover a defesa permanente contra os
desastres naturais, antropogênicos e mistos, de maior prevalência no Brasil, e garantir a
segurança global da população contra desastres.
Diretriz no 2
Implementar a organização e o funcionamento de Comissões Municipais de Defesa Civil COMDEC, em todo o território nacional, enfatizando a necessidade e a importância da
resposta articulada e oportuna do órgão local.
O SINDEC, por intermédio das Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC e dos
Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC, articulados por todo o território nacional,
tem por objetivo garantir uma reação articulada e oportuna das administrações locais, em
circunstâncias de desastres, e um minucioso planejamento preventivo.
Diretriz no 3
Apoiar os Estados e os Municípios na implementação de Planos Diretores de Defesa Civil,
com a finalidade de garantir a redução dos desastres em seus territórios.
Os Planos Diretores são implementados por intermédio de:
uma criteriosa avaliação dos riscos de desastres e hierarquização dos mesmos;
projetos de redução dos riscos de desastres de maior prevalência;
bem conduzidos e articulados projetos de preparação para emergências e desastres;
planos bem articulados com o objetivo de restabelecer a situação de normalidade, em
circunstâncias de desastres.
Diretriz no 4
Implementar a interação entre os órgãos governamentais e as comunidades locais,
especialmente por intermédio das Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC e de
Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC, com a finalidade de garantir uma
resposta integrada de toda a sociedade.
Compete ao SINDEC implementar as relações interativas entre os governos locais e as
comunidades, utilizando as COMDEC e os NUDEC como fóruns de debates, com a
finalidade de garantir uma posição consensual da cidadania brasileira, no que se refere à
redução dos desastres, e uma ampla participação da sociedade no Programa de
Preparação para Emergências e Desastres.
A segurança global da população brasileira só se tornará realmente efetiva quando for
aceita como dever do Estado, direito e responsabilidade da cidadania. Por isso, é
importante a interação entre os projetos de desenvolvimento institucional com os de
mudança cultural.
2 - Importância da Memória Institucional
Antecedentes
Num exame retrospectivo, constata-se que, após muitas décadas de esforço, foram
poucos os avanços na redução das vulnerabilidades da sociedade brasileira aos
desastres, mesmo contra aqueles de natureza cíclica e de caráter sazonal, como as
secas, as inundações e os escorregamentos de solo.
Contribuem para esta situação a falta de continuidade dos programas e a pouca
preocupação com a memória institucional.
Todas as Constituições do Brasil, a partir da Constituição de 1824, reconhecem as
importantes repercussões dos desastres sobre a sociedade e reconhecem que as ações
relacionadas com a redução de desastres são da competência do Estado.
Na grande maioria das vezes, os dispositivos constitucionais ocupam-se quase que
exclusivamente com as ações relacionadas com o restabelecimento da situação de
normalidade após a ocorrência dos desastres e, só recentemente, os pensadores políticos
estão despertando para a necessidade de que se promova a defesa permanente contra

os desastres e para a importância dos Programas de Prevenção e de Preparação Contra
Emergências e Desastres.
A falta de continuidade dos programas fica bem caracterizada na construção da barragem
de Cedro, primeira obra construída para minimizar a seca no Nordeste. Embora a decisão
de construí-la tenha ocorrido durante a seca de 1877-78, ainda no Segundo Império, a
barragem só foi concluída em 1906, sete anos após a Proclamação da República.
Importância
Na grande maioria dos países desenvolvidos, instituições centenárias são
responsabilizadas pelo desenvolvimento de programas de muito longo prazo e vêm
mantendo a continuidade dos mesmos, independentemente das mudanças de governo.
Exemplo típico desta continuidade e da preocupação com a preservação da memória
institucional é caracterizado pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano e pela
Administração do Vale do Tenessee.
O Governo dos Estados Unidos da América concluiu que os Batalhões de Engenharia e
de Construção do Exército Americano só se manteriam atualizados com as técnicas de
construção pesada, caso fossem permanentemente empenhados nestas atividades, nas
épocas de paz. Daí a institucionalização do Corpo de Engenheiros do Exército.
Esta Instituição recebeu a missão de planejar e promover a defesa contra inundações
catastróficas, construir barragens para aproveitamentos hidrelétricos e aumentar a
disponibilidade de recursos hídricos de superfície, mediante a interligação de bacias e a
transposição de recursos hídricos excedentes.
No início da Década de Trinta, o Presidente Roosevelt institucionalizou a Administração
do Vale do Tennessee, com a missão de prevenir as inundações frequentes na área e de
promover o desenvolvimento da região.
Após mais de 60 anos, o vale do Tennessee está totalmente controlado, inúmeros rios
estão sendo aproveitados em programas de irrigação e o Corpo de Engenheiros e a
Administração do Vale do Tennessee continuam fiéis às suas missões.
Como a preservação da memória institucional é indispensável para a continuidade
das missões, é necessário que seja desenvolvido um grande esforço para que a
memória institucional do SINDEC seja preservada e para que o mesmo se mantenha fiel
a sua missão.
TÍTULO IV
IMPLEMENTAÇÃO DO SINDEC EM NÍVEL ESTADUAL
1 - Responsabilidades dos Governadores de Estado e, no que couber, do Governador do Distrito Federal
Os governadores são responsáveis, em suas respectivas áreas de jurisdição, pela:
garantia da segurança global da população, especialmente em circunstâncias de
desastres naturais, humanos e mistos;
promoção da defesa permanente contra os desastres de maior prevalência, em seus
respectivos Estados e no Distrito Federal;
redução dos desastres, através de programas e de projetos de prevenção de desastres,
preparação para emergências e desastres, resposta aos desastres e
reconstrução;
implementação do SINDEC, em nível estadual, e promoção do Sistema, em nível
municipal;
supervisão do funcionamento do SINDEC, em nível estadual;
homologação de situações de emergência e de estados de calamidade pública,
decretados pelos Prefeitos Municipais, desde que em acordo com critérios
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC.
2 - Implementação do Sistema
Compete aos Governadores implementar o SINDEC, em nível estadual, promover sua

implementação, em nível municipal, além de supervisionar o funcionamento do Sistema,
no âmbito do Estado.
Também é da competência dos Governadores promover a articulação do Órgão de
Coordenação do Sistema, em nível estadual, com os órgãos Setoriais e com os órgãos de
Coordenação, nos níveis municipais e federal.
É desejável que o SINDEC, em nível estadual, se organize em coerência com a estrutura
matricial desenvolvida em âmbito nacional. Por esse motivo, preconiza-se que o
SINDEC, em nível estadual, seja constituído pelos seguintes órgãos:
Órgão Superior
Conselho Estadual de Defesa Civil - CONEDEC, com constituição e atribuições
semelhantes, mas não conflitantes com as do Conselho Nacional de Defesa Civil CONDEC.
O Conselho Estadual tem atribuições de conselho deliberativo, conselho consultivo e de
estado-maior diretorial. Na condição de conselho deliberativo, suas atribuições são
complementares às do CONDEC e não devem ser conflitantes com as daquele órgão.
Na condição de conselho consultivo e de estado-maior diretorial, o Conselho Estadual
contribui para a articulação do Órgão Central com os órgãos setoriais e facilita a
coordenação das ações sistêmicas.
É aconselhável que os órgãos setoriais do Sistema, de nível federal, sejam representados
no Conselho Estadual, quando tiverem Instituições importantes para o funcionamento do
Sistema, sediadas no território do Estado.
Órgão Central do SINDEC em Nível Estadual
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, responsável pela articulação,
coordenação e gestão técnica do SINDEC, em nível estadual.
É aconselhável que o Coordenador Estadual de Defesa Civil tenha acesso direto ao
Governador do Estado, grande capacidade de articulação e delegação de competência
para decidir, em nome do Governador, em situações de crise.
É aconselhável, também, que a Direção do Órgão seja exercida por profissionais de
grande capacidade técnica e experiência em redução de desastres.
A solução mais racional para o problema consiste na dissociação dos cargos:
o cargo de Coordenador Político do Sistema, em nível estadual, é exercido por uma
autoridade de alto escalão, da confiança do governador. Esta autoridade pode ser um
Secretário de Estado ou o Vice-Governador.
o cargo de Diretor Executivo do Órgão Central do Sistema, em nível estadual, é
exercido por um profissional altamente competente e com grande experiência técnica.
Órgãos Regionais de Coordenação
Coordenadorias Mesorregionais de Defesa Civil - COMEDEC e Coordenadorias
Microrregionais de Defesa Civil - COMIDEC, responsáveis pela articulação, coordenação
e gerência técnica do SINDEC, em nível mesorregional e microrregional, e pelo apoio de
planejamento aos municípios que necessitarem. São nas Coordenadorias Regionais que
são desenvolvidos os planos interativos das chamadas Comunidades Irmanadas.
É aconselhável que, quando possível, os Órgãos Regionais de Coordenação sejam
constituídos de representantes do(a):
Defesa Civil;
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Estado;
Secretaria de Apoio ao Planejamento Municipal;
Associações de Prefeitos;
Prefeituras Locais;
Secretaria de Saúde;
Secretaria de Educação;
Secretaria da Agricultura e de Órgãos de Extensão Rural;
Secretaria de Promoção Social;
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