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SOCORRO 

 (resgate, busca e salvamento) 

ASSISTÊNCIA 

  (ajuda humanitária, abrigos 

temporários) 
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SERVIÇOS ESSENCIAIS 

 (pontes provisórias) 
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(Reconstrua melhor) 

 

ANORMALIDADE – GESTÃO DE DESASTRE 

Recuperação 

Resposta 



AÇÕES DE DEFESA CIVIL – LEI 

12.608/2012 

RESPOSTA  

Após a ocorrência do desastre, a Defesa Civil estadual atua de maneira 

suplementar, coordenando os trabalhos de diversos órgãos, logística 

humanitária e homologação dos processos de situação de anormalidade 

(Emergência e Calamidade Pública). 
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 A primeira ação de resposta é de responsabilidade do MUNICÍPIO 

(COMPDEC).  

 

 Caso a sua capacidade de resposta ao evento adverso seja extrapolada, a 

COMPDEC acionará o ESTADO (SUPDEC).  Ação suplementar 

 

 Sendo ainda necessário, aciona-se a UNIÃO por meio da SECRETARIA 

NACIONAL DE DEFESA CIVIL (SEDEC). Ação complementar.  

 

 RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO: Art. 8º Competência dos 

Municípios (incisos I a XVI) 
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RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  

Art. 8º Competência dos Municípios: 

  

 I – (...);  

 

 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; 
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RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  

Art. 8º Competência dos Municípios: 

  

 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; 
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RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  

Art. 8º Competência dos Municípios: 

 

 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; 
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RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  

Art. 8º Competência dos Municípios: 

 

 IX - manter a população informada sobre áreas de risco e 

ocorrência de eventos extremos (...); 

 

 X – (...); 

 

 XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de 

Contingência de Proteção e Defesa Civil; 
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RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  

Art. 8º Competência dos Municípios: 

 

 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; 
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RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO  

Art. 8º Competência dos Municípios: 

 

 XV - estimular a participação de entidades privadas, associações 

de voluntários, (...) nas ações do SINPDEC e promover o 

treinamento (...) para atuação conjunta com as comunidades 

apoiadas; 

 

 XVI - prover solução de moradia temporária às famílias atingidas 

por desastres. 
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