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I Conferência Nacional de 
Defesa Civil e Assistência 

Humanitária:
Por uma ação integral e contínua.

Vamos construir uma 
política pública para 
o fortalecimento da 
defesa civil no país.

Mais informações: Ouvidoria - 0800 61 0021 | www.defesacivil.gov.br

De 23 a 25 de março / Brasília - DF.

Participação da sociedade desde o planejamento;

Reativação do Fundo Nacional da Defesa Civil;

Criação da carreira de agente.

Entre os temas que serão 
discutidos estão:

Seja um Parceiro da Defesa Civil. Conheça também o Alerta 199.
www.alerta199.com.br
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Brasília-DF, 23 de março de 2010.

Seja bem-vindo(a) a Brasília! 

A Comissão Organizadora Nacional saúda você, Conferencista 

da Etapa Nacional da 1a Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência 

Humanitária (CNDC). É chegada a hora de deliberar sobre as diretrizes nacionais 

que visem ao aperfeiçoamento das ações de defesa civil. 

Realizadas as etapas municipais e estaduais, você tem o compromisso 

de debater e aprovar as propostas apresentadas pela sociedade brasileira, que se 

mobilizou em mais de 1.029 Municípios e 18 Estados e o Distrito Federal. 

É um momento histórico no Brasil, em que se propõe intensificar a 

parceria entre o governo e a sociedade na construção de uma Política de Estado de 

Defesa Civil, que irá estabelecer estratégias e instrumentos a serem implementados 

pelos governos municipais, estaduais e federal, com vistas a reestruturar e fortalecer 

o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) em todo o País. 

Este Manual tem por objetivo reunir orientações e informações a 

respeito do maior evento de Defesa Civil do País. 

A Comissão Organizadora Nacional deseja-lhe um bom trabalho e 

encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Comissão Organizadora Nacional
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Desastres provocados por fenômenos climáticos acontecem com frequência 
e o governo trabalha no fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil. Não 
ficaremos limitados a agir apenas nos momentos emergenciais. Vamos implantar 
programas de prevenção nas áreas vulneráreis a enchentes, deslizamentos, 
inundações, estiagens e outros acidentes.

Esta é a determinação do Presidente Luis Inácio Lula da Silva que está 
sendo cumprida pelo Ministério da Integração Nacional. Um número expressivo 
de municípios realizaram suas conferências municipais, bem como a maioria 
dos Estados. Chegamos à etapa final, de âmbito nacional, em Brasília, na qual 
contaremos com a participação de mais de mil delegados.

O Sistema Nacional de Defesa Civil será mais eficaz com a participação 
da sociedade e mediante medidas de prevenção e esclarecimento à população. É 
necessário fortalecer as ações que visem à redução dos riscos e dotar as comunidades 
de mais segurança para enfrentar desastres de qualquer natureza. Vamos criar 
mecanismos para a rápida liberação de recursos para socorro, assistência à população 
e reconstrução das regiões atingidas 

O presidente Lula determinou a regulamentação do Fundo Nacional de 
Defesa Civil com recursos orçamentários próprios destinados  ao atendimento às 
vitimas e regiões atingidas por desastres. Hoje os recursos são liberados por meio de 
Medidas Provisórias do Presidente, sujeitas à tramitação no Congresso.

A sistematização das ações vai possibilitar o fortalecimento do Sistema 
Nacional de Defesa Civil e a capacitação das pessoas que atuam na área. O trabalho 
de Defesa Civil será permanente e não apenas por parte dos elementos diretamente 
ligados ao atendimento das vítimas e áreas atingidas.

Uma comunidade consciente das técnicas de redução de risco e socorro material 
e psicológico às vítimas tem mais condições de enfrentar as consequências de um 
eventual desastre provocado por fenômenos climáticos ou de qualquer natureza.

Dotado de uma política pública específica, verbas disponíveis, recursos 
materiais e humanos o governo estará preparado para dar assistência à população 
e às regiões atingidas. É isso que o Ministério da Integração está fazendo, por 
determinação do presidente Lula.    

GEDDEL VIEIRA LIMA
Ministro de Estado da Integração Nacional

Política Pública de Defesa Civil
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Muitos brasileiros, como os leitores deste documento, podiam dizer, até ontem, que a reali-
zação desta I Conferência Nacional de Defesa Civil era apenas um sonho, um ideal inalcançável. 

Muitos dos brasileiros, igualmente, sabem que os sonhos são possíveis e alcançáveis. 
Vimos, nos últimos meses, a Defesa Civil ocupar lugar de destaque na agenda 

política, na pauta da imprensa, nas conversas cotidianas e tornar-se tema de investigação 
científica de universidades, institutos e centros de pesquisa de vários Estados. Sabemos, 
porém, que essa visibilidade está associada aos últimos desastres que fizeram vítimas de 
Norte a Sul do País.

O crescimento desordenado das cidades, a ocupação de áreas ambientalmente 
vulneráveis e os impactos das mudanças climáticas demandam ações integradas e o 
diálogo constante entre todos os setores dispostos a construir uma sociedade atenta aos 
riscos naturais, ambientais e tecnológicos. Precisamos gerenciar riscos, porque não se pode 
idealizar modelos ou formatos de gestão de desastres, como tampouco podemos quantificar 
social, cultural e politicamente os seus impactos.

A construção dessa sociedade demanda esforços imensuráveis, uma vez que culturas 
são construídas ao longo de processos históricos, ora favoráveis, ora não.

E este é o momento favorável. Prova disto tem sido o apoio do Presidente Luis 
Inácio Lula da Silva  e do Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, à 
concretização desta Conferência.

A Defesa Civil Nacional, ao olhar o ontem, reconhece com humildade o tamanho deste 
passo que, para alguns, pode parecer pequeno, mas para a maioria dos brasileiros é o começo 
da construção de uma história, a da efetivação de políticas públicas que permitirão reduzir o 
impactos sociais, econômicos e culturais de uma sociedade exposta aos mais diversos riscos.

Amanhã, todos, Defesa Civil, comunidade científica, imprensa, movimentos sociais, 
instituições de classes e demais representantes da sociedade poderemos dizer, com orgulho, 
que sentamos à mesma mesa e  evidenciamos que o respeito à pluralidade política, cultural, 
social, científica e profissional não só é possível como de vital importância para a formação 
de uma cultura de enfrentamento dos riscos.

Todo o começo é difícil, mas conseguimos dar o primeiro passo para preparar 
cultural, social, política e cientificamente o brasileiro para gerenciar os riscos aos quais 
a sociedade moderna o expôs.

IVONE MARIA VALENTE
Secretária Nacional de Defesa Civil

Coordenadora-Geral  da 1a CNDC
Presidente da Comissão Organizadora Nacional

Defesa Civil, entre o ontem e o hoje
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PROGRAMAÇÃO DA 1ª CNDC

LOCALATIVIDADESHORÁRIO

SecretariaCredenciamento14h às 17h

Plenária de Abertura - Instalação da 1ª CNDC

Palavras do Presidente da República 

Palavras do Ministro da Integração Nacional

Palavras da Secretária Nacional de Defesa Civil

Auditório
17h às 18h

23 — TERÇA-FEIRA

AuditórioLeitura e aprovação do RegulamentoA partir das 18h

23 — TERÇA-FEIRA

Painel I – Eixo I. Desafios para a efetivação da 

defesa civil no século XXI: Estado, Sociedade, Clima, 

Desigualdade e Desenvolvimento

PAINELISTAS
(1) Marcus Vinícius — UFBA

(2) Airton Bodstein de Barros — UFF

(3) Luiz Cavalcanti — INMET

Moderador: Francisco Gaetani — Ministério do Planejamento

Painel II – Eixo II. Políticas públicas de atenção integral 

ao cidadão: o paradigma da Assistência Humanitária

PAINELISTAS
(1) José Magalhães — CÁRITAS

(2) Rejane Lucena — COMDEC/Jaboatão dos Guararapes

(3) Guilherme Franco Netto — Ministério da Saúde

Moderador: Armin Braum (Moderador) — SEDEC

Painel III – Eixo III. Mobilização e participação da 

sociedade na prevenção e no controle social sobre a 

efetivação da política pública de Defesa Civil

PAINELISTAS
(1) Cilene Victor — Com Ciência Ambiental/ABJC 

(2) Marcio José Dertoni — Petrobras 

Moderador: Gerson Luiz Almeida — SNAS/PR

INTERVALO PARA ALMOÇO

SalasDebates e Votações nos GTs13h30 às 19h30

25 — QUINTA-FEIRA

Salas Instalação dos GTs, orientações e leitura das Propostas10h30 às 12h

SalasConclusão dos Debates e das Votações nos GTs8h às 12h

23 — TERÇA-FEIRAINTERVALO PARA ALMOÇO

Auditório 
Salão I

Auditório 
Salão 2

Auditório  
Salão 3

9h às 10h

12h às 13h30

Informes
Plenária Final - votações das diretrizes, das moções e 

da Carta Nacional de Defesa Civil 

Encerramento dos trabalhos

AuditórioA partir das 15h

ATENÇÃO: A COMISSÃO ORGANIZADORA SOLICITA AOS PARTICIPANTES DA 1ª CNDC EMPENHO PARA O CUMPRIMENTO 

RIGOROSO DOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS, A FIM DE PERMITIR O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS.

12h às 15h
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DECRETO DE 27 DE OUTUBRO DE 2009

Convoca a 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, 
da Constituição,

D E C R E T A: 
Art.1º Fica convocada a 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária, a realizar-

se em Brasília, Distrito Federal, entre os dias 23 e 25 de março de 2010, com o tema “Conferência Nacional de 
Defesa Civil e Assistência Humanitária – Por uma Ação Integral e Contínua”.

Parágrafo único. A 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária será presidida pelo 
Ministro de Estado da Integração Nacional e, em suas ausências ou impedimentos, pela Secretária Nacional de 
Defesa Civil do respectivo Ministério.

Art.2º O Ministro de Estado da Integração Nacional constituirá, mediante portaria, comissão organizadora 
com vistas à elaboração do regimento interno e organização da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e 
Assistência Humanitária.

Parágrafo único. O regimento interno de que trata o caput será aprovado pelo Ministro de Estado da 
Integração Nacional e disporá sobre a organização, funcionamento e forma de escolha dos delegados da 1ª 
Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária, que será precedida de etapas municipais e 
estaduais preparatórias, a serem realizadas, respectivamente, até 19 de dezembro de 2009 e 6 de março de 2010.

Art.3º A 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária terá como objetivos:
I - realizar a análise das ações do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, previstas no Decreto nº 

5.376, de 17 de fevereiro de 2005;
II - definir diretrizes para a reorganização do SINDEC e das ações de defesa civil, com ênfase nos princípios 

da prevenção e assistência humanitárias como políticas de Estado para a garantia do desenvolvimento social; e
III - definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação social no planejamento, gestão e 

operacionalização do SINDEC.

Art.4º As despesas com a realização da etapa nacional da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e 
Assistência Humanitária correrão à conta de recursos orçamentários do Ministério da Integração Nacional.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de outubro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Geddel Vieira Lima

Publicado no Diário Oficial da União, nº 206, quarta-feira, 28 de outubro de 2009
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PORTARIA Nº 435, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009

Constitui a Comissão Organizadora da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária 
e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso de suas atribuições, e tendo em 
vista o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e no Decreto de 27 de 
outubro de 2009, resolve:

Art.1º Constituir a Comissão Organizadora Nacional da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil - 
CNDC, que contará com 36 cadeiras, incluindo representantes da sociedade civil, de agentes de Defesa Civil e 
de gestores públicos.

Art.2º As cadeiras da Comissão Organizadora serão compostas pelas entidades previstas no Anexo I da 
presente Portaria.

§1º As entidades a que se refere o caput deste artigo deverão indicar para integrar a Comissão um 
representante e dois suplentes à Coordenação Executiva para os casos de ausência ou impedimento no prazo de 
10 dias, a contar da publicação desta Portaria.

§2º A ausência injustificada de um representante da entidade por duas reuniões da Comissão Organizadora 
Nacional enseja seu desligamento da Comissão.

Art.3º A Comissão Organizadora Nacional será presidida pelo Ministro de Estado da Integração 
Nacional.

Parágrafo único. Em sua ausência ou impedimento, a presidência da Comissão Organizadora Nacional 
caberá à Secretária Nacional de Defesa Civil, Coordenadora Geral da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil.

Art. 4º. São membros natos da Comissão Organizadora Nacional:
I - o Ministro de Estado da Integração Nacional;
II - a Secretária Nacional de Defesa Civil;

Art.5º Compete à Comissão Organizadora Nacional:
I - coordenar, supervisionar e promover a realização da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil, 

respondendo por seus aspectos técnicos e políticos;
II - atuar junto à Coordenação Executiva, formulando, discutindo e propondo as iniciativas referentes à 

organização da 1ª Conferência Nacional Defesa Civil;
III - acompanhar as atividades da Coordenação Executiva devendo esta, em cada reunião ordinária, 

realizar breve apresentação das ações realizadas durante o período;
IV - elaborar proposta de regimento interno da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil;
V - formular, avaliar e validar propostas de temário central, dos eixos temáticos, do método de realização 

da 1ª CNDC e da elaboração do relatório das três Etapas;

12



VII - deliberar sobre os nomes dos expositores(as) e dos debatedores(as) das mesas redondas, dos critérios 
para participação, da definição dos convidados(as) nacionais e internacionais e dos roteiros de orientação dos 
expositores(as) das mesas redondas;

VIII - acompanhar, orientar e monitorar o trabalho das Comissões Organizadoras nos Estados, Distrito 
Federal e Municípios;

IX - elaborar o roteiro de discussão para as etapas municipais, estaduais e do Distrito Federal.
X -  receber os relatórios das etapas municipais, estaduais e do Distrito Federal, bem como validar o 

relatório consolidado da Etapa Nacional;
XI - promover contato formal com as comissões do Congresso Nacional afetas ao tema de Defesa Civil 

e com o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Públicos da União e dos Estados - CNCG, 
visando divulgar o evento e informá-los sobre o andamento da organização da 1ª CNDC;

XII - definir o número de delegados da Etapa Nacional e sua distribuição por Unidade Federada, o 
percentual de delegados eleitos de entidades nacionais e realizar o julgamento dos recursos relativos ao 
credenciamento de delegados;

XIII - discutir e deliberar sobre outras questões afetas à 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e não 
previstas nos itens anteriores, submetendo-as ao Ministério da Integração Nacional.

Art.6º A Comissão Organizadora Nacional contará com uma Coordenação Executiva, composta por 
representantes de órgãos do Ministério da Integração Nacional, para prestar assistência técnica e apoio operacional 
na execução de suas atividades.

Art.7º A Comissão Organizadora Nacional realizará reuniões mensais para debater e deliberar sobre 
aspectos relacionados à 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil.

Parágrafo único. Caso seja necessário, poderão ser convocadas reuniões extraordinárias.

Art.8º Poderão ser convocados convidados para reuniões específicas da Comissão Organizadora 
Nacional.

Art.9º Ao final dos trabalhos, a Comissão Organizadora Nacional deverá apresentar Relatório Final, com 
a Prestação de Contas de suas atividades ao Ministério da Integração Nacional, contendo descrição, avaliação e 
sugestões de aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas.

Art.10 As despesas da Comissão Organizadora Nacional correrão por conta de recursos orçamentários 
próprios do Ministério da Integração Nacional.

Art.11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GEDDEL VIEIRA LIMA

Publicada no Diário Oficial da União, nº 218, Seção 1, segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - página 45 
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ANEXO I

Sociedade Civil
 01  —  Central Única dos Trabalhadores
 02  —  Cáritas Brasileira
 03  —  Movimento Nacional de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas
 04  —  Conselho das Mulheres Brasileiras
 05  —  Força Sindical
 06  —  União de Negros pela Igualdade
 07  —  Congresso Nacional Afro-Brasileiro
 08  —  União Geral dos Trabalhadores
 09  —  Movimento dos Atingidos por Barragens
 10  —  Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
 12  —  Confederação Nacional das Associações de Moradores
 13  —  Grande Oriente do Brasil
 14  —  Central de Movimentos Populares.
 15  —  Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
 16  —  Entidades representativa de afetados por desastres dos municípios

Agentes de Defesa Civil
 17  —  Coordenadoria Municipal de Penha - Santa Catarina
 18  —  Coordenadoria Municipal de Guarulhos - São Paulo
 19  —  Coordenadoria Municipal de Ponta Porá - Mato Grosso do Sul
 20  —  Coordenadoria Municipal de São Francisco do Conde/Bahia
 21  —  Coordenadoria Municipal de Simplício Mendes/Piauí
 22  —  Coordenadoria Estadual de Defesa Civil da Bahia
 23  —  Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Tocantins
 24  —  Superintendência Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso
 25  —  Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Rio Grande do Sul
 26  —  Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São Paulo

Conselhos Federais
 27  —  Conselho Federal de Psicologia
 28  —  Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura

Demais Poderes
 29  —  Ministério Público Federal
 30  —  Um representante do Legislativo

Representantes do Conselho Nacional de Defesa Civil
 31  —  Conselheiro do CONDEC do Ministério da Justiça
 32  —  Conselheiro do CONDEC do Ministério da Saúde,
 33  —  Conselheiro do CONDEC do Ministério das Relações Exteriores
 34  —  Conselheiro do CONDEC do Ministério do Meio Ambiente
 35  —  Conselheiro do CONDEC do Ministério das Cidades
 36  —  Conselheiro do CONDEC da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria 

Geral da Presidência da República
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Gabinete do Ministro

Portaria n° 20, de 20 de  janeiro de 2010
Publicada no D.O.U de 22.1.10, seção 1, pág. 112

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso de suas atribuições, e tendo em 
vista o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e no Decreto de 27 de 
outubro de 2009, resolve: 

Art. 1º  Designar os membros do Comitê Executivo da 1ª Conferência Nacional de Defesa  Civil e 
Assistência Humanitária, composta por representantes de órgãos do Ministério da Integração Nacional, para 
prestar assistência técnica e apoio operacional na execução das atividades.

Art. 2º Compete ao Comitê Executivo:
I - elaborar proposta de programação e pauta das reuniões da Comissão Organizadora Nacional;
II - implementar as deliberações da Comissão Organizadora Nacional;
III - organizar a Etapa Nacional da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária; 
IV - estimular, apoiar e acompanhar as Etapas Municipais, Estaduais e do Distrito Federal nos seus 

aspectos preparatórios;
V - organizar atividades preparatórias para discussão do temário da 1ª Conferência Nacional de Defesa 

Civil e Assistência Humanitária;
VI - definir a pauta, os expositores, os relatores, facilitadores, convidados e observadores para a Etapa 

Nacional da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária;
VII - receber e sistematizar os relatórios provenientes das Etapas Municipais, Estaduais e do Distrito 

Federal, bem como das Conferências Livres e demais atividades de mobilização para Etapa Nacional;
VIII - validar todas as etapas da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária;
IX - coordenar a divulgação da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária;
X - participar da elaboração do documento sobre o temário central, do relatório final e anais da 1ª 

Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária;
XI - sistematizar o relatório final.

Art.3º São membros do Comitê Executivo:
I - Ivone Maria Valente, como Coordenadora Geral da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e 

Assistência Humanitária;
II - Luís Felipe Lopes de Lima Lins, como Secretário Executivo da 1ª Conferência Nacional de Defesa 

Civil e Assistência Humanitária;
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a) Marcela Afonso de Oliveira Silva, membro da Secretaria Executiva;  
b) Marcela Augusto Sampaio, membro da Secretaria Executiva;    
c) Maria Cristina Dantas, membro da Secretaria Executiva;  
d) Paulo César de Souza Santos, membro da Secretaria Executiva; 
e) Reinaldo Santos Pereira, membro da Secretaria Executiva;  
f) Abdon Sardinha da Costa e Silva, membro da Secretaria Executiva.  

III - Maria Inez Resende Cunha, como Relatora Geral da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e 
Assistência Humanitária;

a) Maria Hosana Bezerra André, membro da Relatoria;
b) Chamile Tourinho da Cruz Marques, membro da Relatoria. 

IV - Cléia Lima Martins, como Coordenadora de Comunicação da 1ª Conferência Nacional de Defesa 
Civil e Assistência Humanitária; 

a) Greicy Pessoa de Oliveira, membro da Coordenadoria de Comunicação;
b)  Verônica de Souza Figueiredo, membro da Coordenadoria de Comunicação; 
c)  Dayane Regina Batisaco Ferreira, membro da Coordenadoria de Comunicação;
d)  Daniel Falcão Lemes, membro da Coordenadoria de Comunicação; 
e)  Eliane Margareth Schneider Bearzi, membro da Coordenadoria de Comunicação.

V - Nívea Beatriz Cussi Sanchez, como Coordenadora de Infraestrutura da 1ª Conferência Nacional de 
Defesa Civil e Assistência Humanitária; 

VI - Daniela da Cunha Lopes, como Coordenadora de Mobilização da 1ª Conferência Nacional de Defesa 
Civil e Assistência Humanitária;

a)  Cristianne da Silva Antunes, membro da Coordenadoria de Mobilização; 
b)  Neiva Renck Maciel, membro da Coordenadoria de Mobilização; 
c)  Elizângela de Oliveira Menezes, membro da Coordenadoria de Mobilização; 
d)  Luiz Gonzaga de Castro,  membro da Coordenadoria de Mobilização; 
e)  Verena Martins Lellis, membro da Coordenadoria de Mobilização;  
f)  Carla Pessoa Fernandes, membro da Coordenadoria de Mobilização; 
g)  Adelaide Nacif, membro da Coordenadoria de Mobilização.  

Parágrafo único. A Coordenadora Geral da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência 
Humanitária poderá solicitar o apoio de outros órgãos do Ministério da Integração Nacional, bem como de 
outros órgãos do Poder Público, para compor o  Comitê Executivo.

Art. 4º  Fica aprovado o Regimento Interno da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil, na forma do 
anexo I, da presente Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entre em vigor na data da sua publicação.

GEDDEL VIEIRA LIMA
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ANEXO I

REGIMENTO DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL 
DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º A 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA 
- 1ª CNDC, convocada pelo Decreto Presidencial de 27 de outubro de 2009, tem por objetivos:

I - Avaliar a situação da Defesa Civil, de acordo com os princípios e as diretrizes do Sistema Nacional de 
Defesa Civil - SINDEC, previstos no Decreto nº 5.376, de 17/2/2005;

II - Definir diretrizes para a reorganização do SINDEC e das ações de defesa civil com ênfase nos princípios da 
Prevenção e da Assistência Humanitária como política de Estado, como condição para o desenvolvimento social; 

III - Definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação social no planejamento, gestão e 
operação do SINDEC.

CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO

Art. 2º A 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA, 
doravante denominada de 1ª CNDC, será realizada em três etapas - Etapa Municipal, Etapa Estadual/do Distrito 
Federal e, Etapa Nacional - nas quais serão debatidos o tema central e os eixos temáticos.

§1º As regras e condições estabelecidas para o município aplicam-se às regiões administrativas do Distrito 
Federal - DF, e ao Distrito Federal correspondem as do estado.

§ 2º As Etapas Municipais, Estaduais e do Distrito Federal debaterão o tema central e os eixos temáticos 
da 1ª CNDC em função da realidade de cada município ou estado.

§ 3º Como cumprimento da Etapa Municipal da 1ª CNDC, será elaborado o Relatório da Etapa Municipal, 
a ser encaminhado às Comissões Organizadoras da Etapa Estadual e da Etapa Nacional destacando-se, entre 
as diretrizes aprovadas nessa Etapa, as que subsidiarão a formulação de políticas públicas de defesa civil para o 
município, a título de informe, para dar conhecimento.

§ 4º Como cumprimento das Etapas Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, da 1ª CNDC, será 
elaborado o Relatório da Etapa Estadual da 1ª CNDC, a ser encaminhado à Comissão Organizadora da Etapa 
Nacional destacando-se, entre as diretrizes aprovadas nessa Etapa, as que poderão subsidiar a formulação de 
políticas públicas de defesa civil para os estados, a título de informe, para que a União tenha conhecimento 
dessas diretrizes, bem como as que poderão subsidiar a formulação de políticas nacionais de defesa civil.

§ 5º Os Relatórios consolidados na Etapa Estadual e quando esta não for realizada, os da Etapa Municipal 
contendo diretrizes aprovadas serão submetidos à aprovação dos delegados da Etapa Nacional.

§ 6º Os delegados que participarão da Etapa Estadual da 1ª CNDC serão eleitos dentre os participantes 
das Etapas Municipais e os que participarão da Etapa Nacional serão eleitos dentre os participantes das Etapas.

§ 7º São delegados natos, nas etapas municipais e estaduais, os titulares dos órgãos de defesa civil municipal 
e estadual e, na etapa nacional, esses e demais Conselheiros do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, 
titulares ou suplentes, e os membros da Comissão Organizadora Nacional da 1ª CNDC, da seguinte forma:
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I - Etapa Municipal: Titular do órgão de defesa civil municipal, em cujas unidades federativas tenham 
sido realizadas a etapa municipal da 1ª CNDC;

II - Etapa Estadual: Titular do órgão de defesa civil estadual e do DF, em cujas unidades federativas 
tenham sido realizadas a etapa estadual da 1ª CNDC;

III - Etapa Nacional: Titular do órgão de defesa civil estadual e municipal, em cuja unidade federativa 
tenha sido realizada a etapa municipal e/ou estadual da 1ª CNDC, bem como os demais Conselheiros do 
CONDEC e os membros da Comissão Organizadora Nacional da 1ª CNDC.

Art. 3º A abrangência da 1ª CNDC é nacional, assim como as diretrizes, estratégias e moções 
aprovadas nessa Etapa.

Art. 4º As Etapas da 1ª CNDC serão realizadas nos seguintes períodos:
I - Etapa Municipal - antes da Etapa Estadual;
II - Etapa Estadual - até 6 de março de 2010;
III - Etapa Nacional - de 23 a 25 de março de 2010.
§1° Em todas as Etapas da 1ª CNDC, a eleição contemplará a representação dos vários segmentos da 

população, de acordo com a seguinte proporcionalidade: o mínimo de 50% de representantes da sociedade e o 
máximo de 50% de representantes governamentais (estes no máximo 30% de órgãos públicos federais, estaduais 
e municipais, da administração pública direta e indireta e, no máximo, 20% de órgãos públicos de defesa civil 
federal, estadual e municipal).

§2º A eleição dos delegados da 1ª CNDC será realizada com os participantes dos respectivos segmentos da 
população, de forma pública, nas Conferências Municipais e Estaduais.

§3° A realização da 1ª CNDC será de responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal e dos 
seus respectivos órgãos de defesa civil, sendo que a Etapa Nacional será de responsabilidade do Ministério da 
Integração Nacional e da sua Secretaria Nacional de Defesa Civil, com o apoio da Casa Civil da Presidência da 
República e será realizada em Brasília/DF.

§4° As Conferências Municipais elegerão delegados à Etapa Estadual, na seguinte proporção da população 
de sua base territorial: 

a) até dez mil habitantes, elegerão três delegados;
b) a partir de dez mil habitantes até um milhão de habitantes, elegerão mais um delegado a cada quinze 

mil habitantes, até o limite de cem delegados;
c) de mais de um milhão de habitantes, elegerão mais um delegado a cada cem mil habitantes, até o limite 

de cento e cinquenta delegados.
§5° Nas três etapas da 1ª CNDC poderão ocorrer Conferências Livres, onde um segmento social, 

profissional ou de gestão pública organiza o debate para elaboração de propostas para a 1ª CNDC, que serão 
encaminhadas para o Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Defesa Civil, Comitê Executivo 
da 1ª CNDC, Esplanada dos Ministérios - Bloco E - 7° andar, Brasília/DF - CEP 70067-901. 

§6º As Conferências Livres não elegem delegados para qualquer etapa da 1ª CNDC.
§7º A não realização das Etapas Municipal e Estadual não constituirá impedimento à realização da Etapa 

Nacional na data prevista.
§8º Quando não houver Etapa Estadual, a Comissão Organizadora Nacional da 1ª CNDC elegerá, dentre 

os delegados municipais da respectiva unidade federativa, os delegados estaduais, de acordo com o número e a 
distribuição por categoria, na forma do Anexo I.
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CAPÍTULO III 
DO TEMA 

SEÇÃO I
DOS EIXOS TEMÁTICOS

Art. 5º Nos termos deste Regimento, a 1ª CNDC terá como tema central - DEFESA CIVIL E 
ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA: POR UMA AÇÃO INTEGRAL E CONTÍNUA, com ênfase na prevenção 
e assistência humanitária, com os seguintes eixos temáticos:

I - Desafios para a efetivação da defesa civil no século XXI: Estado, Sociedade, Clima, Desigualdade e 
Desenvolvimento;

II - Políticas públicas de atenção integral ao cidadão: o paradigma da Assistência Humanitária;
III - Mobilização e participação da sociedade na prevenção e no controle social sobre a efetivação da 

política pública de Defesa Civil.
§1º Depois da Plenária de Abertura, cada eixo temático será apresentado, separadamente, com a participação 

de três expositores e um debatedor, que promoverão a reflexão sobre o tema para os delegados e os convidados.
§2º Os delegados presentes, eleitos e natos, comporão pelo menos um grupo de trabalho para debater e 

deliberar sobre cada eixo temático. 

Art. 6º Serão disponibilizados, de acordo com cada eixo temático, texto-base que orientarão as apresentações 
dos expositores e debatedores.

SEÇÃO II
DO MÉTODO PARA A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Art. 7º A elaboração dos Relatórios das Etapas da 1ª CNDC observará o disposto nos §3º, §4º e §5º, do 
Art.2º, deste Regimento.

Art. 8º A Comissão Organizadora da Etapa Municipal da 1ª CNDC do respectivo município elaborará 
o Relatório da Etapa Municipal e o encaminhará às Comissões Organizadoras da Etapa Estadual e Nacional, 
destacando-se entre as diretrizes aprovadas as que subsidiarão a formulação de políticas públicas de defesa civil 
em âmbito municipal, estadual e as de âmbito nacional.

Art. 9º A Comissão Organizadora da Etapa Estadual da 1ª CNDC consolidará os Relatórios da Etapa 
Municipal em um Relatório Consolidado da Etapa Estadual, contendo as propostas de diretrizes para subsidiar 
a formulação de políticas de defesa civil em âmbito da respectiva unidade federativa, bem como as propostas de 
diretrizes para subsidiar a formulação de políticas de defesa civil em âmbito nacional que, após aprovadas pela 
Plenária Final dessa Etapa, será encaminhado à Comissão Organizadora da Etapa Nacional.
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§ 1º Os Relatórios consolidados e aprovados na Etapa Estadual e os da Etapa Municipal, quando não for 
realizada a Etapa Estadual, serão apresentados em versão resumida de no máximo 10 (dez) laudas, em espaço 
duplo, e encaminhados à Comissão Organizadora da Etapa Nacional da 1ª CNDC até o dia 8 de março de 2010.

§ 2º Os Relatórios aprovados nas Etapas Estaduais da 1ª CNDC serão encaminhados, em formato 
impresso, pelo correio, para o Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Defesa Civil, Comitê 
Executivo da 1ª CNDC, Esplanada dos Ministérios, Bloco E - 7° andar - Brasília/DF, CEP 70067-901.

Art.10 O Comitê Executivo da 1ª CNDC receberá os Relatórios consolidados e aprovados na Etapa Estadual 
de acordo com o tema central e os eixos temáticos, observando-se os aspectos definidos no art. 7º deste Regimento.

Art.11 As discussões na Etapa Nacional da 1ª CNDC terão como base: os Relatórios aprovados na Etapa 
Estadual e, na Etapa Municipal, quando não houver a Estadual; e ainda, as proposições apresentadas pelas 
Conferências Livres.

Parágrafo único - Após a fase prevista no § 2° do Art. 9º, a equipe de relatoria, coordenada pelo Relator Geral, 
elaborará o Relatório Consolidado de cada eixo temático para ser votado pela Plenária Final da 1ª CNDC.

SEÇÃO III
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS

Art. 12 Serão consideradas como instâncias deliberativas da 1ª CNDC:
I - Grupos de Trabalho;
II - Plenária Final.

§ 1º A Plenária de Abertura terá como objetivo instalar a 1ª CNDC.
§ 2º Os Grupos de Trabalho, com os participantes de todos os segmentos, respeitarão a proporcionalidade 

da composição da Conferência, e realizados simultaneamente, deliberarão sobre as propostas apresentadas por eixos 
temáticos da 1ª CNDC constantes do Relatório Consolidado, que depois de lido será votado da seguinte forma:

a) as propostas que obtiverem 70% (setenta por cento) dos votos, na Plenária Final deverão constar do 
Relatório Final;

b) as propostas que obtiverem de 30% (trinta por cento) até 69% (sessenta e nove por cento) dos votos 
serão novamente votadas e incluídas no Relatório Final se alcançarem o mínimo de 70%.

§ 3º As propostas de diretrizes, constantes do Relatório aprovado na Etapa Estadual devem ter a aprovação 
de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos votos mais um para compor o Relatório Final.

§ 4º A Plenária Final tem como objetivo aprovar um Relatório Final que expresse o resultado dos debates 
nas três etapas da Conferência e que contenha diretrizes para formulação de políticas públicas de defesa civil. 

§ 5° Compete à Plenária Final a aprovação do Relatório Final da 1ª CNDC e das Moções de âmbito nacional.
§ 6º O Relatório Final, aprovado na Plenária Final da Etapa Nacional da 1ª CNDC, será encaminhado ao 

Ministro da Integração Nacional para as gestões no âmbito da administração pública.
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CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 13 A 1ª CNDC contará com uma Comissão Organizadora para o desenvolvimento de suas atividades.

Art. 14 Para o desenvolvimento das ações da Comissão Organizadora serão designados os seguintes 
responsáveis, que comporão o Comitê Executivo:

I - Coordenador Geral;
II - Secretário Geral;
III - Relator Geral e Relator Adjunto;
IV - Coordenador de Comunicação e Informação;
V - Coordenador de Articulação e Mobilização;
VI - Coordenador de Infraestrutura.

Parágrafo único - A função de Coordenador Geral será exercida pelo titular da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil, e nos seus impedimentos, pelo seu substituto legal.

Art. 15 A Comissão Organizadora contará com o Comitê Executivo, designado pelo Ministro da Integração 
Nacional, para dar apoio administrativo, financeiro, técnico e de infraestrutura para execução das suas atividades. 

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA

 Art. 16 A Comissão Organizadora da 1ª CNDC é composta de 36 membros, sendo o titular da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil, o representante do Ministério da Integração Nacional, que a presidirá e os demais, 
assim distribuídos:

I - 6 (seis) conselheiros do CONDEC;
II - 13 (treze) representantes indicados por entidades representativas de movimentos sociais nacionais no Brasil;
III - 10 (dez) representantes indicados pelos gestores de Defesa Civil;
IV - 5 (cinco) convidados, sendo um representante da Comunidade Científica, um representante 

das entidades representativas de afetados por desastres dos municípios, um representante do Ministério 
Público, um representante do Conselho Federal de Psicologia e, um representante do Conselho Federal de 
Engenharia e Arquitetura;

V - 1 (um) representante do Poder Legislativo federal.
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SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art. 17 A Comissão Organizadora da 1ª CNDC tem as seguintes atribuições:

I - definir o temário central com os eixos temáticos da 1ª CNDC;
II - estabelecer o método de realização da 1ª CNDC e da elaboração do relatório das três Etapas;
III - designar os nomes dos expositores e dos debatedores; 
IV - definir os critérios para participação e a definição dos convidados nacionais e internacionais;
V - elaborar os roteiros de orientação dos expositores;
VI - definir o número de delegados da Etapa Nacional e sua distribuição por Unidade Federativa, bem 

como o percentual de delegados eleitos de entidades nacionais;
VII - acompanhar a disponibilidade e organização da infraestrutura, inclusive, do orçamento para a 

Etapa Nacional;
VIII - apresentar ao Ministério da Integração Nacional a prestação de contas da 1ª CNDC;
IX - elaborar o roteiro de discussão para as Etapas Estaduais, do Distrito Federal e Municipais;
X - encaminhar o Relatório Final da 1ª CNDC ao Ministério da Integração Nacional;
XI - discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas pertinentes sobre a 1ª CNDC e não previstas nos itens anteriores;
XII - realizar o julgamento dos recursos relativos ao credenciamento de delegados, convidados e observadores;
XIII - promover a divulgação da 1ª CNDC nas três esferas administrativas, principalmente junto 

às Comissões Parlamentares do Congresso Nacional afetas ao tema da Defesa Civil, ao Conselho Nacional 
de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos da União e dos Estados - CNCG, visando informá-las do 
andamento da 1ª CNDC.

SEÇÃO III
DO COMITÊ EXECUTIVO

Art. 18 Ao Comitê Executivo da 1ª CNDC cabe as atividades atribuídas ao Coordenador Geral, Secretário 
Geral, Relator Geral e aos Coordenadores de Mobilização e Articulação, de Infraestrutura e, de Comunicação 
e Informação.

Parágrafo Único. O Comitê Executivo da 1ª CNDC contará com suporte técnico e administrativo 
do Ministério da Integração Nacional para a realização das atividades necessárias ao desempenho de suas 
atribuições.

Art. 19 Ao Coordenador Geral cabe:
I - Convocar e participar das reuniões da Comissão Organizadora;
II - Coordenar as reuniões e as atividades da Comissão Organizadora;
III - Supervisionar todo o processo de organização da 1ª CNDC;
IV - Convocar técnicos de órgãos do Ministério da Integração Nacional para auxiliá-lo, em caráter 

temporário ou permanente, no exercício das suas atribuições.
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Art. 20 Ao Secretário Geral cabe:
I - Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora e registrar a presença dos representantes 

nas reuniões da Comissão Organizadora e do Comitê Executivo;
II - Participar das reuniões do Comitê Executivo;
III - Organizar e manter arquivo dos documentos recebidos e cópia dos documentos encaminhados em 

função da realização da 1ª CNDC;
IV - Encaminhar os documentos produzidos pela Comissão Organizadora da 1ª CNDC para 

providências;
V - consolidar a prestação de contas da 1ª CNDC. 

Art. 21 Ao Relator Geral cabe:
I - Coordenar a Comissão Relatora da Etapa Nacional;
II - Estimular o encaminhamento dos relatórios consolidados  e aprovados na Etapa Estadual à Comissão 

Organizadora Nacional da 1ª CNDC, em tempo hábil;
III - Coordenar o processo de trabalho dos relatores das Plenárias Temáticas;
IV - Consolidar os Relatórios da Etapa Estadual e prepará-los para distribuição aos delegados da 1ª 

CNDC, conforme previsto no art. 11;
V - Coordenar a elaboração dos consolidados das Plenárias Temáticas;
VI - Coordenar o processo de elaboração das Moções, aprovadas na Plenária Final, no Relatório Final 

da 1ª CNDC;
VII - Coordenar a consolidação das proposições no Relatório Final da 1ª CNDC, e;
VIII - Elaborar o Relatório Final a ser apresentado ao Ministro da Integração Nacional.

Parágrafo Único. O Relator Geral será substituído, em seus impedimentos eventuais, pelo Relator Adjunto.

Art. 22 Ao Coordenador de Coordenador de Comunicação e Informação:
I - Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da 1ª CNDC;
II - Promover a divulgação da 1ª CNDC e do seu Regimento;
III - Orientar as atividades de Comunicação Social da 1ª CNDC.

Art. 23 Ao Coordenador de Infraestrutura cabe:
I - Propor condições de infraestrutura necessárias à realização da 1ª CNDC, referentes ao local, equipamentos 

e instalações, audiovisuais, de reprografia, comunicações, hospedagem, transporte, alimentação e outras;
II - Orientar a Comissão Organizadora e avaliar a prestação de contas de todos os recursos destinados à 

realização da 1ª CNDC.

Art. 24 Ao Coordenador de Mobilização e Articulação:
I - Estimular a organização e a realização das Etapas Estadual e Municipais da 1ª CNDC, em todos os 

Municípios e Estados;
II - Mobilizar e estimular a participação dos cidadãos, visando assegurar a proporcionalidade entre esses 

e o conjunto dos delegados, em todas as Etapas da 1ª CNDC;
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III - Mobilizar e estimular a participação dos trabalhadores de defesa civil, visando assegurar a 
proporcionalidade entre esses e a soma dos delegados da sociedade civil e gestores públicos;

IV - Fortalecer e facilitar o intercâmbio entre as unidades federativas, visando à troca de experiências 
positivas sobre o alcance dos objetivos dos eixos temários das Conferências Estaduais e da 1ª CNDC.

CAPÍTULO V
DOS PARTICIPANTES

Art. 25 Participarão da 1ª CNDC representantes do governo federal, governos estaduais e municipais, 
representações de trabalhadores de defesa civil, das associações de moradores e dos cidadãos afetados por desastres 
visando ao fortalecimento institucional da Defesa Civil, com ênfase na prevenção e na assistência humanitária.

§1º A participação de entidades nacionais de representação de moradores, corporações profissionais e 
cidadãos (inclusive os afetados por desastres) em todas as Etapas da 1ª CNDC, será paritária em relação ao conjunto 
dos representantes de organismos governamentais.

§2º Os delegados eleitos nas conferências municipais e estaduais, representantes da sociedade (cidadãos, 
membros de ONG, associações, trabalhadores da iniciativa privada, inclusive os voluntários de defesa civil, membros 
de NUDEC, e outros); representantes dos trabalhadores, comissionados e efetivos, de órgãos de defesa civil, 
(CEDEC, COMDEC ou órgãos correspondentes); representantes dos trabalhadores, comissionados e efetivos, de 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais da administração pública direta e indireta (servidores de secretarias de 

governo, e outros) serão distribuídos da seguinte forma: 
I - 50%, no mínimo, de cidadãos;
II - 30%, no máximo, de trabalhadores, comissionados e efetivos, de órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais da administração pública direta e indireta; e
III - 20%, no máximo, de trabalhadores de órgãos de defesa civil. 
§3º A quantidade de delegados deve ser arredondada, sempre, de forma a manter  maior a representação da 

sociedade civil que a dos trabalhadores governamentais e, esta maior que a dos trabalhadores de defesa civil; sendo 
que, a soma destes dois últimos não pode ser maior que o número de delegados da sociedade (cidadãos).

§4º A escolha dos delegados de cada segmento para a Etapa Estadual para a 1ª CNDC é de competência 
exclusiva dos seus respectivos participantes nas Etapas Municipal e Estadual da 1ª CNDC.

Art.26 Os participantes da Etapa Nacional da 1ª CNDC distribuir-se-ão em três categorias:
I - Delegados, natos e eleitos, com direito a voz e voto;
II - Convidados, com direito a voz;
III - Observadores.

Art.27 A eleição dos delegados para a Etapa Nacional da 1ª CNDC (Anexo I) será procedida na Etapa 
Estadual e observará os seguintes critérios:

a) o número dos delegados será calculado com base na população, proporcionalmente às demais unidades 
federativas e ao total de delegados;

b) cada unidade federativa terá, no mínimo, 12 (doze) delegados, de tal forma que todos os segmentos 
estejam representados - cidadãos e trabalhadores governamentais de defesa civil e os demais. 

c) serão eleitos, nas Etapas Municipal e Estadual, delegados suplentes na proporção de 30% (trinta por 
cento) do total de cada segmento, para a substituição de titulares ausentes na 1ª CNDC. 
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Parágrafo único. As Comissões Organizadoras das Conferências Estaduais deverão comunicar à Comissão 
Organizadora Nacional 1ª CNDC, os suplentes credenciados para participarem da Etapa Nacional. 

Art. 28 Serão convidados para a 1ª CNDC representantes de órgãos, entidades, instituições nacionais e internacionais 
e personalidades nacionais e internacionais, com atuação de relevância na área de defesa civil e setores afins.

Art. 29 Serão observadores na Etapa Nacional da 1ª CNDC, pessoas interessadas em acompanhar a 
realização da Conferência, no limite de até 15% (quinze por cento) do total de delegados de cada Estado.

Parágrafo Único. As inscrições desses observadores serão feitas nos Estados, devendo ser confirmadas de 
acordo com o número de vagas, no prazo de até dez dias antes da realização da Etapa Nacional da 1ª CNDC.

Art. 30 Os convidados credenciados para a Etapa Nacional deverão ser inscritos junto ao Comitê Executivo, 
até quinze dias antes do início da 1ª CNDC.

Art. 31 Os participantes da 1ª CNDC, portadores de necessidades especiais e com restrições de saúde 
identificadas, deverão registrar na ficha de inscrição essas observações, com o objetivo de serem providenciadas as 
condições necessárias à sua participação.

Art. 32 A inscrição de delegados eleitos para a Etapa Nacional da 1ª CNDC deverá ser feita nos Estados, 
pelas Comissões Organizadoras da Etapa Estadual e enviadas ao Comitê Executivo até dia 8 de março de 2010.

Parágrafo Único: Caso haja Municípios ou Estados em que seus prefeitos e governadores não realizem a 
convocação e execução das respectivas etapas, o número de delegados na Etapa Nacional será definido pela Comissão 
Organizadora Nacional da 1ª CNDC, de acordo com o previsto neste Regimento (Anexo I).

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 33 As despesas com a organização geral para a realização da Etapa Nacional da 1ª CNDC correrão à 
conta da dotação orçamentária consignada pelo Ministério da Integração Nacional.

§ 1° O Ministério da Integração Nacional arcará com as despesas de deslocamento dos seus Estados de origem 
à Brasília, hospedagem e de alimentação de todos os delegados e convidados para participarem da 1ª CNDC. 

§ 2° O Ministério da Integração Nacional não arcará com despesas relativas aos observadores.
§3º Os Municípios e os Estados poderão buscar apoio financeiro de instituições públicas e privadas para a 

realização das respectivas etapas.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 1ª CNDC.

ANEXO A

Quantidade de Delegados por Unidade Federativa - UF que pode ser eleita para a Etapa Nacional da 1ª 
CNDC, proporcional à população residente estimada no Censo IBGE/2006.

Unidade 
Federativa (UF)

Total de Delegados 
eleitos/UF

Cidadãos(1) Outros 
Trabalhadores(2)

Trabalhadores 
DC(3)

mínimo de 50% máximo de 30% máximo de 20%

Acre 12 6 4 2
Alagoas 17 9 6 2
Amapá 12 6 4 2
Amazonas 18 9 6 3
Bahia 72 36 22 14
Ceará 39 19 13 7
Distrito Federal 14 7 5 2
Espírito Santo 29 15 9 5
Goiás 28 15 9 4
Maranhão 30 15 10 5
Mato Grosso 16 8 5 3
Mato Grosso do Sul 14 7  5 2
Minas Gerais 86 44 26 16
Pará 24 12 8 4
Paraíba 19 10 6 3
Paraná 48 24 15 9
Pernambuco 39 20 13 6
Piauí 17 9 6 2
Rio de Janeiro 70 35 21 14
Rio Grande do Norte 17 9 6 2
Rio Grande do Sul 50 25 15 10
Rondônia 12 6 4 2
Roraima 12 6 4 2
Santa Catarina 28 15 9 4
São Paulo 174 88 52 34
Sergipe 13 7 4 2
Tocantins 12 6 4 2

TOTAL 922 468 291 163

OBSERVAÇÃO
(1)  Cidadãos: representantes da sociedade (cidadãos, membros de ONG, 

associações, trabalhadores da iniciativa privada, inclusive os voluntários de 
defesa civil, membros de NUDEC, e outros).

(2)  Outros trabalhadores: representantes dos trabalhadores, comissionados e 
efetivos, de órgãos públicos federais, estaduais e municipais da administração 
pública direta e indireta (servidores de secretarias de governo, e outros).

(3)  Trabalhadores DC: representantes dos trabalhadores, comissionados 
e efetivos, de órgãos de defesa civil (CEDEC, COMDEC ou órgãos 
correspondentes).

PARÂMETROS
1) Mínimo de 12 delegados por Unidade Federativa;
2) Plenária com 1.000 delegados;
3) Previsão de 76 delegados natos;
4) Proporção direta: 1 delegado para cerca de 180.000 habitantes;
5) Proporção ponderada: 1 delegado para cada 239.000 (excluída população 

referente aos dez delegados mínimos por estado);
6) Total de delegados após exclusão das delegações mínimas: 720;
7) As quantidades foram ajustadas sempre de forma a manter maior o 

número de representantes da sociedade civil. 
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O triângulo equilátero representa a união de forças, a cooperação 
de todos, condições essenciais da Defesa Civil. A base manifesta a 
segurança, a estabilidade e o bem-estar social, metas de toda Defesa 
Civil e os outros dois lados simbolizam: um, a prevenção e o outro 
a ação, que são medidas fundamentais para se manter a segurança 
da população. A cor azul traduz a tranqüilidade, o equilíbrio e a 
serenidade com que age a Defesa Civil. As duas mãos estilizadas 
envolvendo o triângulo figuram o amparo, o carinho, o amor, e o 
cuidado. A cor laranja é a cor oficial da simbologia internacional 
da Defesa Civil e significa o calor humano e a solidariedade. 
É com vistas à redução de desastres, de forma multissetorial, nos 
três níveis de governo e com ampla participação da comunidade, e 
ao atendimento dos princípios e objetivos simbolizados na marca 
da defesa civil, que esta 1ª CNDC está sendo realizada.
A ação organizada de forma integrada e global do SINDEC tem 
efeito multiplicador e potencializador, muito mais eficiente e eficaz 
do que a simples soma das ações dos órgãos que o compõem

CONHEÇA A MARCA DA DEFESA CIVIL NACIONAL
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REGULAMENTO DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL 
DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

 
Art. 1º – Este regulamento tem por finalidade definir regras de funcionamento da 1ª Conferência Nacional 

de Defesa Civil e Assistência Humanitária – 1ª CNDC, convocada pelo Decreto s/nº, de 27 de outubro de 2009, 
da Presidência da República, com Regimento aprovado pelo Ministro de Estado da Integração Nacional, mediante 
Portaria nº 20, de 20 de janeiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, de 22 de janeiro de 2010.

CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO E DOS OBJETIVOS

Art. 2º – Nos termos do Regimento, a 1ª CNDC abordará:
a) como tema central: “DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA: POR UMA AÇÃO 

INTEGRAL E CONTÍNUA”; 

b) como eixos temáticos:
I. Desafios para a efetivação da defesa civil no século XXI: Estado, Sociedade, Clima, Desigualdade e 

Desenvolvimento;
II. Políticas públicas de atenção integral ao cidadão: o paradigma da Assistência Humanitária;
III. Mobilização e participação da sociedade na prevenção e no controle social sobre a efetivação da política 

pública de Defesa Civil.

Art. 3º - A 1ª CNDC tem por objetivo:
a) avaliar a situação da defesa civil, de acordo com os princípios e as diretrizes do Sistema Nacional de 

Defesa Civil – SINDEC, previstos no Decreto nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005;
b) definir diretrizes para a reorganização do SINDEC e das ações de defesa civil, com ênfase nos princípios 

da prevenção e da assistência humanitária como política de Estado, como condição para o desenvolvimento 
social;

c) definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação social no planejamento, gestão e 
operação do SINDEC.

CAPITULO III
DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 4º O credenciamento dos participantes será realizado pela Secretaria, no dia 23 de março, das 14 às 17 
horas, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto.

§ 1º - O credenciamento é obrigatório para todos os participantes, sendo condição para sua participação nos 
destaques, debates e, se for o caso, nas votações.
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§ 2º - Ao final do credenciamento, a Secretaria da Conferência divulgará o número de Delegados inscritos. 

Art. 5º Os participantes da 1ª CNDC compreendem as seguintes categorias: Delegados, natos e eleitos, com 
direito a voz e voto; Convidados e Observadores, com direito a voz; e Organizadores, com direito a voz apenas para 
informes e esclarecimentos. 

§ 1° - Nos GTs, Observadores poderão manifestar-se mediante solicitação à Mesa Diretiva, se esta aprovar;
§ 2° - Nas Plenárias de Abertura e Final, os Observadores poderão manifestar-se mediante solicitação da Mesa 

Coordenadora.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Art. 6º - A abrangência da 1ª CNDC é nacional, assim como as diretrizes e as moções aprovadas nessa 
Etapa.

Art. 7º – As discussões terão como base os Relatórios aprovados na Etapa Estadual e na Etapa Municipal, 
quando não houver a Estadual; e, ainda, as proposições apresentadas pelas Conferências Livres.

Art. 8º - Todas as propostas legitimadas nas Conferências municipais, estaduais, distrital e livres, enviadas 
por meio de Relatório à Secretaria da 1ª CNDC, serão consideradas, podendo ocorrer, se necessário, sistematização e 
reclassificação da proposta para outro eixo, para adequação temática.

Art. 9º – A 1ª CNDC irá desenvolver-se na seguinte ordem:
a) Credenciamento dos participantes, 
b) Instalação da Plenária de Abertura, leitura e aprovação do Regulamento;
c) Exposições sobre os eixos temáticos; 
d) Instalação dos Grupos de Trabalho, leitura, debates e votações das propostas;
e) Votações das propostas aprovadas nos Grupos de Trabalhos e das moções na Plenária Final;
f) Encerramento.
§ 1º Os Painéis sobre os eixos temáticos serão apresentados, simultaneamente, por expositores, que incitarão 

a reflexão sobre o tema, a fim de enriquecer os debates nos Grupos de Trabalho - GTs.
§ 2° - São instâncias deliberativas a Plenária de Abertura, os GTs e a Plenária Final.

CAPÍTULO V
DA PLENÁRIA DE ABERTURA

Art. 10 – A Plenária de Abertura terá como função a instalação da 1ª CNDC e será presidida pelo Ministro de 
Estado da Integração Nacional e, na sua ausência, pela Coordenadora-Geral da 1ª CNDC. 

Art. 11 – Instalada a Conferência, os trabalhos serão conduzidos pela Mesa Coordenadora, composta por 
um representante de cada categoria de Delegados, eleitos, dentre os membros da Comissão Organizadora Nacional 
- CON, por maioria simples dos seus votos. 
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Parágrafo único - Observadores poderão manifestar-se mediante solicitação da Mesa Coordenadora.

CAPÍTULO VI
DOS GRUPOS DE TRABALHO

Art. 12 – Os GTs serão formados respeitando-se o critério de proporcionalidade entre o número de Delegados 
e Observadores estabelecido no Regimento e o limite de vagas definido pela Comissão Organizadora Nacional. 

§ 1º Os GTs atuarão simultaneamente, e os participantes são habilitados a debater sobre qualquer assunto 
relacionado ao temário. 

§ 2º Os Delegados não poderão escolher ou mudar de GT, que corresponde àquele identificado no crachá, 
quando do credenciamento.

§ 3º - Apenas os delegados, eleitos e natos, terão direito a voto.

Art. 13 – Os Grupos deliberarão sobre as propostas referentes aos três eixos temáticos, com o auxílio da Mesa 
Diretiva, composta por um coordenador, um relator e um secretário, escolhidos pelo próprio GT, assegurada a 
representatividade das três categorias.  

Parágrafo 1° - A Organização da Conferência colocará à disposição de cada GT um técnico, que atuará como 
facilitador para instruir a composição da Mesa Diretiva e a apoiá-la na realização dos trabalhos.  

Parágrafo 2° - Em caso de inexistência de candidatos, a CON indicará nomes para preencher os cargos.

Art. 14 – O GT votará as propostas constantes do Caderno de Propostas, sistematizadas a partir das propostas 
resultantes das Etapas Estaduais e Municipais e das Conferências Livres .

Art. 15 – Nos GTs, ocorrerão destaques e debates, verbalmente, mediante inscrição dos delegados e dos 
convidados, e, no caso de observadores, mediante solicitação à Mesa Diretiva, se esta aprovar.

Parágrafo único – O tempo para intervenção de cada participante inscrito para destaques e debates será de até 
3 (três) minutos, improrrogáveis.

Art. 16 – Antes da votação, os GTs poderão qualificar a redação das propostas, sem que seja alterada a sua 
essência, permitindo-se:

a) adequação do vocabulário - para imprimir maior clareza à proposta;
b) supressão parcial de termos – para suprimir parte da proposta, retirando uma palavra ou até mesmo uma 

frase; 
c) sistematização de propostas afins - quando o GT decidir que mais de uma proposta pode ser aglutinada 

em uma única proposta. 
Parágrafo único – Qualquer alteração no texto da proposta resultará em nova proposta, a qual estará associada 

à proposta original. 

Art. 17 – Após a apuração dos votos, serão consideradas:
a) propostas aprovadas, as que obtiverem, pelo menos, 70% de votos favoráveis no primeiro turno; ou, no 

segundo turno, somente para aquelas que obtiveram de 30% (trinta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento) dos 
votos em primeira votação;

b) propostas rejeitadas, as que obtiverem menos de 30% (trinta por cento) dos votos;
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Art. 18 - Para assegurar a proporcionalidade entre as categorias de delegados eleitos, prevista no § 2° do artigo 
25 do Regimento, o voto dos representantes da sociedade civil terá peso 2 (dois), conforme deliberação da Comissão 
Organizadora Nacional.

Art. 19 - As propostas de enfoque local não serão debatidas nos GTs ou na Plenária Final, mas constarão em 
Caderno Especial, anexo ao Relatório Final.

Art. 20 - Ao final dos trabalhos, os coordenadores farão a leitura das propostas aprovadas para votação na 
Plenária Final. 

CAPÍTULO VII
DA PLENÁRIA FINAL E DO RELATÓRIO FINAL

Art. 21 - A Plenária Final será presidida pela Mesa Coordenadora, composta por membros da Comissão 
Organizadora Nacional, e os trabalhos serão conduzidos da seguinte forma: 

I – Leitura, uma a uma, das propostas aprovadas nos GTs e concessão de tempo a critério da Mesa Coordenadora 
para exposição de argumentos contrários e favoráveis pela Plenária, para subsidiar as votações;

II – Votação de cada uma das propostas, por tema, observado, para aprovação, o critério definido no artigo 
23;

III – Leitura e votação das Moções, observado o disposto no Capítulo VIII.

Art. 22 - Serão votadas as propostas aprovadas pelos GTs e as Moções acatadas na forma estabelecida no artigo 
28. 

§ 1° - Durante as votações, os Observadores poderão manifestar-se mediante solicitação da Mesa 
Coordenadora.

§ 2° – Não haverá defesa de Moções.

Art. 23 - As propostas aprovadas nos GTs serão votadas na Plenária Final, e aprovadas, se obtiverem, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos votos mais um dos Delegados presentes.

Art. 24 - Na Plenária Final, não será permitida alteração de redação ou sistematização de propostas.

Art. 25 – Concluídas as votações, o resultado dos trabalhos será encaminhado pela Mesa Coordenadora à 
Relatoria, com vistas à elaboração do Relatório Final. 

Art. 26 – O Relatório Final, que terá estrutura definida pela Comissão Organizadora Nacional, deverá 
expressar o processo desenvolvido nas três etapas da Conferência, o resultado dos debates e as diretrizes aprovadas na 
Plenária Final, para formulação de políticas públicas de defesa civil. 
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Art. 27 - O Relatório Final será encaminhado ao Ministro de Estado da Integração Nacional, ao Presidente 
da República, ao Congresso Nacional e aos demais órgãos da Administração Pública, relacionados às propostas e 
diretrizes constantes do Relatório Final da 1ª CNDC, após sua homologação do mesmo pela Comissão Organizadora 
Nacional.

Parágrafo único – O Relatório Final será disponibilizado na internet, no endereço www.defesacivil.gov.br/
conferencianacional.

Art. 28 - Durante a Conferência, será apreciada a proposta da Comissão Organizadora Nacional de elaboração 
da Carta Nacional de Defesa Civil, a ser votada na Plenária Final.

CAPÍTULO VIII
DAS MOÇÕES

Art. 29 – As moções devem ser de âmbito nacional, preferencialmente, relacionadas ao temário da Conferência 
e de autoria exclusiva de Delegados, devendo ser ratificadas por, pelo menos, 10% dos Delegados credenciados 
presentes, mediante assinatura com a identificação do nome e do CPF em formulário específico, devidamente 
preenchido, modelo anexo, a ser entregue à Relatoria, até as 12h do dia 25 de março.

§ 1º - O formulário para apresentação de Moção estará disponível no sítio eletrônico: www.defesacivil.gov.
br/conferencianacional e na Secretaria da Conferência, em versão impressa.

§ 2º - Somente as Moções que atenderem aos requisitos estabelecidos no caput serão classificadas e agrupadas 
por tema, para votação na Plenária Final. 

§ 3º - As Moções serão aprovadas na Plenária Final, se obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos 
votos mais um dos delegados presentes, e constarão no Relatório Final. 

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30 – Será assegurado pelas Mesas Coordenadora e Diretiva o direito à manifestação “pela ordem” aos 
participantes, sempre que qualquer um dos dispositivos deste Regulamento não estiver sendo observado. 

Art. 31 – Ao final da Conferência, serão fornecidos certificados aos participantes.

Art. 32 - Os casos omissos deste Regulamento, bem como as dúvidas surgidas, serão resolvidos e esclarecidos 
pela Coordenadora-Geral da Comissão Organizadora Nacional, conforme atribuição prevista na Portaria/MI nº 20, 
de 20 de janeiro de 2010.

Proposta da Comissão Organizadora Nacional, em reunião do dia 25 de fevereiro de 2010. 
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FORMULÁRIO PARA MOÇÃO 
1ª CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL  

E ASSISTENCIA HUMANITÁRIA – CNDC 
(Capítulo VIII do Regulamento)

DELEGADO PROPONENTE: (NOME COMPLETO, LETRA DE FORMA LEGÍVEL.) CPF:

 
RELAÇÃO COM OS EIXOS TEMÁTICOS: (Marque com “x”)

I. Desafios para a efetivação da defesa civil no século XXI: Estado, Sociedade, Clima, Desigualdade e 
Desenvolvimento.

II. Políticas públicas de atenção integral ao cidadão: o paradigma da Assistência Humanitária.

III. Mobilização e participação da sociedade na prevenção e no controle social sobre política pública de 
Defesa Civil.

TEMA DA 
MOÇÃO: 

(ASSUNTO  RESUMIDO)

Tipo da Moção:      MOÇÃO DE APOIO (  )             MOÇÃO DE REPÚDIO (  )            Outros (  ) 

 
DIRIGIDA à(ao): ...........................................................................................................................................................

 

Assinatura do Delegado Proponente: 
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ASSINATURA DOS DELEGADOS CPF

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50.

Nós, Delegados desta 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA, ratificamos 
a Moção apresentada.
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SÍNTESE DA RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA 

DEFESA CIVIL BRASILEIRA ATÉ A 1ª CNDC

Principais fatos e atos de 1942 a 2009

A organização da Defesa Civil esteve, inicialmente, relacionada, direta ou indiretamente, aos confrontos 

armados, principalmente nas 1ª e 2ª Guerras Mundiais. Mais tarde, a ocorrência de desastres de grandes impactos, 

com significativas perdas de vidas humanas, tornou imperativo a estruturação e o fortalecimento das instituições 

governamentais no atendimento às situações de anormalidade. 

No Brasil e em muitos outros países, historicamente, a atuação da Defesa Civil esteve ligada às ações de 

socorro e assistência aos afetados por desastres, apresentando, assim, um caráter notadamente assistencialista, 

garantindo-se aos afetados as condições para que se alcançassem os seus direitos, a começar pelo direito ao 

amparo, essencial nessas circunstâncias. Aos poucos, vem sendo reconhecida a importância e a necessidade de 

ações preventivas e de longo prazo.

Como recurso didático, a trajetória da Defesa Civil brasileira pode ser divida, de seu surgimento, em 

1942, a outubro de 2009, com a convocação do Presidente Lula para a realização da 1ª Conferência Nacional 

de Defesa Civil e Assistência Humanitária - 1ª CNDC, em quatro grandes fases, considerando-se os marcos 

legais e eventos mais significativos.

1a FASE: 1942 a 1987 

Contexto político-administrativo: Governo Vargas, modelo burocrático de administração; 

período militar; a Nova República. Palavras-chave: conflitos bélicos, defesa passiva, calamidade pública

Com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro, em 1942, preocupado 

com a segurança da população, cria o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea e estabelece a obrigatoriedade do 

ensino da defesa passiva em todos os estabelecimentos de ensino, oficiais ou particulares, existentes no país, 

entre outras iniciativas.

Em 1943, a Defesa Passiva Antiaérea é transformada no Serviço de Defesa Civil, sob a supervisão da 

Diretoria Nacional do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, sendo extinto em 1946, juntamente com suas 

Diretorias Regionais, criadas nos Estados, Territórios e no Distrito Federal.

Já em 1966, como resposta governamental ao impacto da grande enchente na Região Sudeste, principalmente 

no Estado da Guanabara, criou-se a primeira Defesa Civil Estadual. Em 1967, é criado o Ministério do Interior 

(Minter), com a competência, dentre outras,  de assistir as populações atingidas por calamidade pública em todo 

território nacional. 1969 foi o ano de instituição, no Ministério do Interior, do Fundo Especial para Calamidades 

Públicas – FUNCAP. No ano seguinte, o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas – GEACAP 

é criado na estrutura deste, com o intuito de prestar assistência e a defesa permanentes contra as calamidades 

públicas, tendo atuado por 18 anos e dois meses.
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Nessa fase, o foco era a ação emergencial, e a principal ideia era a de que o Brasil, país “abençoado 

por Deus”, não pudesse ser atingido por desastres, entendimento reforçado pelo conceito de desastre como 

decorrência de eventos adversos súbitos, a exemplo dos furacões, terremotos e tsunamis. O Brasil, então, 

passa a contar com uma Defesa Civil com estruturas temporárias para atendimento a situações de esporádicas 

inundações bruscas e secas cíclicas, o que explica o florescimento das “Comissões Municipais”, desativadas 

assim que cessavam os desastres e seus efeitos. 

Nesse período, não se utilizava o termo “desastre”, mas “calamidade”, “calamidade pública” e 

“catástrofe”, esses empregados no texto constitucional de 1988. Era comum o governo federal assistir os 

“flagelados”, com a abertura das frentes de trabalho para combater os efeitos das secas, as quais tratavam de 

assistência com ajuda financeira mediante o trabalho realizado nessas frentes, muitas delas coordenadas pelo 

então Ministério do Exército. 

A grande seca de 1979 a 1983, no Nordeste brasileiro, que gerou enorme prejuízo socioeconômico, 

intensificando a vulnerabilidade daquela população e aprofundando a desigualdade regional, marcou esse período, 

mas ainda que a seca seja um evento natural previsível, crônico e cíclico, era aceitável a atuação da Defesa Civil 

como essencialmente emergencial. 

2a FASE: 1988 a 1992

Contexto político-administrativo: nova Constituição Federal de 1988 e a 

redemocratização do país. Palavras-chave: sistema nacional; atuação compartilhada 

Sob o novo pacto federativo, consagrado na Constituição Federal de 1988, o Decreto nº 97.274, de 16 

de dezembro de 1988, estabeleceu a organização do Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, arranjo 

institucional ainda vigente. No âmbito da administração pública federal, o arranjo sistêmico da Defesa Civil 

encontra-se respaldado no Art.30 do Decreto-Lei nº 200, de 1967, que o prevê para atividades que transcendem 

mais de uma área setorial de governo e necessitem de coordenação central.   

As competências atribuídas aos órgãos seccionais do SINDEC foram influenciadas diretamente pelo acidente 

nuclear provocado pelo Césio 147, em Goiânia/GO, no ano de 1987, que mobilizou vários órgãos dos três níveis 

de governo, deixando claro, à época, o despreparo das instituições de resposta governamental e a complexidade do 

atendimento que um desastre requer.  Essa relação pode ser comprovada com a referência específica, no inciso XVI 

do Art. 8º do Decreto que organizou o SINDEC, atribuiu à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN: 

“... prestar ao SINDEC informações sobre as atividades do Programa Nuclear Brasileiro e sobre o controle de 

produtos radioativos no território nacional”.

Nesse período, para cumprir o estabelecido na Constituição Federal de 1988, as constituições estaduais 

e a lei orgânica do Distrito Federal foram revistas, e as respectivas instituições de Defesa Civil reestruturam-se 

respeitando as particularidades de cada unidade federada.
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3a FASE: 1993 a 2004

Contexto político-administrativo: Reorganização do SINDEC; consolidação de 

estratégia nacional com a aprovação da Política Nacional de Defesa Civil

Palavras-chave: sistema nacional; reorganização; redução de desastre

Esse período foi marcado pela revisão de legislação e explicitação das diretrizes de atuação. O SINDEC foi 

reorganizado por meio do Decreto nº 845, de 16 de agosto de 1993. Avanços foram alcançados, destacando-se a 

uniformização dos conceitos adotados nacionalmente, incorporação da nova abordagem preventiva adotada pelos 

organismos internacionais afins, além de culminar com a aprovação da Política Nacional de Defesa Civil - PNDC, 

em 12 de dezembro de 1994, pelo Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC.  

Foram desenvolvidos os princípios doutrinários, com a elaboração de vários manuais operacionais e 

publicações técnicas voltadas ao planejamento e à gestão das ações de Defesa Civil. Um conjunto de referências 

técnicas, que ainda balizam todo o SINDEC, foi consolidado, compreendendo conceitos, codificação padronizada 

de desastres, diretrizes e estratégias, o que permitiu a implementação de órgãos de defesa civis mais preparados e 

atuantes em todo o país. 

Com o objetivo da preparação local para administração do desastre, iniciou-se um programa nacional 

de capacitação continuada, com cursos gerenciais, técnicos e operacionais, apoiados em material didático 

desenvolvido para esse fim e em equipe de instrutores selecionados. A estratégia revelou-se bastante eficaz para 

o fortalecimento do SINDEC: formaram-se milhares de gestores de Defesa Civil nos três níveis de governo, 

melhorando significativamente a gestão, a articulação e a comunicação intrassistêmica.

O FUNCAP foi ratificado, conforme estabelecido na CF/1988, mas, sem fontes de receita, permaneceu inativo. 

No Congresso Nacional, vários projetos de Lei (PLs) relacionados à organização do SINDEC foram 

tramitados, sendo posteriormente “abortados” ou simplesmente não votados.

4a FASE:  2005 a 2009

Contexto político-administrativo: Nova organização do Sindec 

Palavras-chave: núcleos comunitários; convocação da Conferência

A legislação foi atualizada, mas ainda não há lei federal. O Sistema passou a ser regido pelo Decreto nº 

5.376, de 17 de fevereiro de 2005, no qual foram detalhadas as competências dos órgãos estaduais e municipais 

de Defesa Civil, e o Conselho Nacional de Defesa Civil, antes com representação apenas federal, passou a ter 

maior representatividade, com a participação de coordenadores estaduais. No plano federal, criaram-se o Centro 

Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD e o Grupo de Apoio a Desastres.

Com a continuidade do programa de capacitação presencial, ampliado com a modalidade de ensino a 

distância, consolidou-se a prioridade do fortalecimento do nível local - município, onde ocorre o desastre. Essa 

atividade foi reflexo direto das inundações e deslizamentos de 2004, que atingiram cerca de 1.200 municípios 

brasileiros (20%). 
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Os anos de 2008 e 2009 foram marcados por grandes desastres. As inundações de novembro de 2008, em Santa 

Catarina, e de dezembro de 2009, que afetaram as regiões sul e sudeste e, principalmente, os deslizamentos em 

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, atingiram grande número de pessoas, fatos que impactaram significativamente 

a opinião pública e repercutiram, durante várias semanas, na mídia nacional. Nesse contexto, criou-se uma Frente 

Parlamentar no Congresso Nacional para debater a questão, e vários Projetos de Lei, ainda em tramitação no 

Congresso, foram apresentados.  

Num cenário de mudanças climáticas e intensificação dos desastres, realizou-se, em novembro de 2009, em 

São Paulo, o V Seminário Internacional de Defesa Civil - V DEFENCIL, com a participação de mais de 3.500 

pessoas de todo o país, reunidas com o objetivo de debater os temas de Defesa Civil. Nesse evento, registrou-se 

grande número de líderes comunitários, espalhados em todas as regiões do país, que demonstraram a força da 

mobilização da população em Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUDECs, por terem se tornado canal 

eficaz de solução local dos problemas relacionados a riscos e desastres nas comunidades mais vulneráveis. 

Não obstante os esforços do governo federal, em estreita articulação com as coordenações estaduais, 

principalmente nesta e na fase anterior, registram-se 1.241 municípios brasileiros, o que corresponde a 22,3 %, 

que ainda não dispunham, em maio/2009, de Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, ou órgão 

municipal correspondente. 

Essa fase poderá ser encerrada com a perspectiva de início de uma nova etapa, a partir da edição do Decreto 

de 27 de outubro de 2009, do Presidente da República, que convoca a 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e 

Assistência Humanitária- CNDC, conclamando todas as esferas federativas a contribuírem para a construção de 

uma política pública de Defesa Civil. Essa Conferência é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Defesa Civil e 

do Ministério da Integração Nacional, que busca a participação efetiva da sociedade na atuação de Defesa Civil. 

Resumidamente, a trajetória histórica da Defesa Civil brasileira, desde a sua criação, sob o enfoque da 

legislação federal, pode ser assim apresentada:
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FASES/PERÍODO/DURAÇÃO LEGISLAÇÃO
FEDERAL

ASSUNTO

1a FASE
08.1942 a 10.1970

28a, 2m

Decreto-Lei nº 4.098, 
de 13.05.1942

Estabelece os serviços de defesa passiva em tempo de paz ou de 
guerra.

Decreto-Lei nº 4.624, 
de 26.08.1942

Cria o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, sob a supervisão do 
Ministério da Aeronáutica, com a finalidade de estabelecer a 
segurança que garantisse a proteção e a vida da população, bem 
como a defesa do patrimônio.

Decreto-Lei nº 4.716, 
de 21.09.1942

Dispõe sobre a criação e a organização da Diretoria Nacional de 
Serviço de Defesa Passiva, subordinada ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores.

Decreto-Lei nº 5.861,
de 30.09.1943

Torna obrigatório o ensino da defesa passiva em todos 
estabelecimentos de ensino, oficiais ou particulares, 
existentes no país.

Decreto-Lei nº 9.370, 
de 17.06.1946

Extingue o Serviço de Defesa Civil e a Diretoria Nacional de Defesa 
Civil, bem como as Diretorias Regionais do mesmo Serviço, criadas 
no Estado, Territórios e no Distrito Federal.

Lei nº 3.742, 
de 04.04.1960

Dispõe sobre o auxílio federal em casos de prejuízos causados por 
fatores naturais.

Decreto nº 59.124,
de 25.08.1966

Estabelece o salário mínimo regional para as frentes de trabalho 
criadas com a finalidade de dar assistência à população vítima de 
calamidades públicas.

Decreto-Lei nº 200, 
de 25.02.1967

Dispõe sobre a organização da Administração Federal, criando o 
Ministério do Interior com competência para assistir as populações 
atingidas por calamidade pública.

Decreto nº 64.568, 
de 22.05.1969

Cria Grupo de Trabalho para elaborar plano de defesa permanente 
contra calamidades públicas.

Decreto-Lei nº 950, 
de 13.10.1969

Institui no Ministério do Interior o Fundo Especial para Calamidades 
Públicas – FUNCAP.

Decreto nº 66.204, 
de 13.02.1970

Cria o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas - 
GEACAP

2a FASE
10.1970 a 12.1988

18a, 2m

Decreto nº 67.347, 
de 05.10.1970

Regulamenta o Fundo Especial para Calamidades Públicas 
– FUNCAP.

Decreto nº 97.274, 
de 16.12.1988

Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa Civil 
– SINDEC

3a FASE
08.1993 a 02.2004

10a, 6m

Decreto nº    895, 
de 16.08.1993

Dispõe sobre a reorganização do Sistema Nacional de Defesa Civil 
- SINDEC, atualizando-o. 

Decreto nº 1.080, 
de 08.03.1994

Regulamenta e atualiza o Fundo Especial para Calamidades Públicas 
– FUNCAP.

Decreto nº 4.980, 
de 04.02.2004

Reorganiza o SINDEC, altera procedimentos para o reconhecimento 
de situação de emergência e estado de calamidade pública.

4a FASE
02.2005 a 12.2009

4a, 10m

Decreto nº 5.376, 
de 17.02.2005 

Atualiza a estrutura, organização e diretrizes para o funcionamento 
do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC e do Conselho 
Nacional de Defesa Civil – CONDEC. 

Decreto s/n 
de 27.10.2009

Convoca a 1a Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência 
Humanitária – CNDC. 

Fonte: www.defesacivil.gov.br/historico/brasil.asp
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PERSPECTIVAS DE NOVA FASE

A 1ª CNDC representa um espaço democrático para analisar, pela primeira vez, o processo 
histórico de concepção e atuação do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC e os desafios 
contemporâneos para a realização de seus princípios norteadores.  Reconhece-se que existem 
enormes desafios, mas, também, um conjunto de perspectivas promissoras para questões estratégicas 
e demandas históricas. 

Nesse contexto, espera-se abrir novos caminhos de avanços. Torna-se oportuno questionar: 
Defesa Civil ou Proteção Civil?  

Em muitos países, a atividade governamental para a proteção da população frente a riscos e 
desastres é denominada de “Proteção Civil”, ainda que alguns autores afirmem que Defesa Civil e 
proteção civil sejam apenas variações semânticas. O significado da expressão “Defesa Civil”, como 
atitude de reação frente ao desastre ocorrido, vem tendo o seu conceito revisto e alargado, enquanto 
que a Proteção Civil pressupõe atitude pró-ativa de precaução, isto é, de atenção permanente de 
perceber riscos e evitar suas possíveis consequências à incolumidade, ao patrimônio e ao meio 
ambiente, minimizando-se o impacto dos desastres. Portanto, a alteração de denominação está 
relacionada com essa nova abordagem e pode ser entendida como uma evolução da Defesa Civil.

Atualmente, vários países veem reestruturando os seus organismos governamentais com 
foco nas ações preventivas em caráter permanente, iniciando-as a partir da auto-proteção dos seus 
cidadãos, sendo esse novo agir denominado de “Proteção Civil”.  

A auto-proteção é estabelecida como ação e efeito de o cidadão contribuir para sua própria 
proteção, da família e da comunidade a que pertence, para diminuir os danos a sua pessoa e à 
perda de bens ou, ao menos, em caso de desastre, constitui o elemento principal das atividades 
solidárias que realizam os setores públicos, privado e social, organizadas e coordenadas de forma 
sistêmicas.

Na realidade prática, essa transmutação conceitual vem ocorrendo em muitos países e está 
atrelada ao desenvolvimento político-social de cada um desses países. É um processo lento e de 
longo prazo até se concretizar o arranjo institucional governamental adequado e a mudança 
comportamental da sociedade. O exemplo mais contundente dessa afirmativa é o da Espanha, 
onde a proteção civil já é uma realidade que vem sendo construída há mais de vinte anos. 
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Com esse novo entendimento, não mais o governo, mas o próprio cidadão é o responsável por 
sua própria segurança frente aos riscos e desastres. Nesse cenário, cabe ao Estado garantir o acesso 
à informação que permita a precaução e a auto-proteção por todos os cidadãos, principalmente 
os residentes em áreas de riscos ou que exercem atividades de risco, além de promover medidas 
preventivas estruturais e não-estruturais.

 
No Brasil, os dispositivos constitucionais que tratam da Defesa Civil no Título III - Da 

Organização do Estado e no Título V- Defesa do Estado e Das Instituições, não contemplam a natureza 
interdisciplinar e complexa que caracteriza o tema. Portanto, ainda trata-se de uma questão a ser 
estudada com profundidade, como atividade de Estado com enfoque na proteção dos cidadãos em 
circunstâncias de riscos e desastres. Assim, caberia analisar a sua inserção como um Capítulo - da 
Proteção Civil no Título VIII - Da Ordem Social, o qual abriga outras disposições relacionadas ao 
bem-estar e à justiça social: da Seguridade Social; da Educação, da Cultura e do Desporto; da Ciência 
e Tecnologia; da Comunicação Social; do Meio Ambiente; da Família, da Criança, do Adolescente e do 
Idoso; e, dos Índios. 

No plano infraconstitucional, o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, com mais 
de 21 anos, ainda não dispõe de uma Lei, sendo, desde a sua criação, regulado e reorganizado 
por sucessivos decretos, condição que o caracteriza como ação de governo e não o legitima como 
instrumento de política de Estado. 

Nesse sentido, para que ocorram as mudanças necessárias, é fundamental unir forças - do 
governo e da sociedade - para a evolução dos instrumentos nacionais e das instituições que visem à 
proteção do cidadão, da família, da comunidade, do município, do estado e do País como um todo 
em relação a riscos e desastres. 

Maria Inez Resende Cunha

Relatora Geral da 1a CNDC
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V.1. TEXTO PARA ORIENTAR O DEBATE DO EIXO 1

EIXO I - Desafios para a efetivação da defesa civil no século XXI: 
Estado, Sociedade, Clima, Desigualdade e Desenvolvimento

 
A busca por autoproteção constitui-se uma das principais motivações para a organização da sociedade como tal. 
Proteger-se das ameaças de agressão de outrem foi a razão da organização das instituições militares. Proteger-se 
solidariamente do imponderável das forças da natureza e de suas vicissitudes – fogo, ar, água e terra –, sentido 
fundamental da organização da vida civil. O alcance e a efetividade dessa proteção civil dependem dos padrões 
civilizatórios de cada sociedade, dos recursos disponíveis e das relações políticas, econômicas, urbanas e tecnológicas 
estabelecidas no seu interior. Em função disso a capacidade de produzir a Proteção Civil, em cada sociedade ou 
Estado, é um refinado indicador dos padrões de desenvolvimento social. 

Dentre as intervenções do Estado, via políticas públicas, a organização institucional da área da Defesa Civil representa 
importante possibilidade de produção de transformações conceituais e práticas, na ampliação e viabilização dos 
direitos de cidadania. No Brasil, uma secular imprevidência, decorrente da excessiva confiança da sociedade brasileira 
na boa vontade divina, vem, aos poucos, sendo superada exigindo dos gestores públicos e cidadãos, a organização 
e ampliação dos investimentos nos recursos de prontidão, mobilizáveis instantaneamente quando necessário para 
o socorro aos necessitados fazendo frente ao imponderável das emergências ou desastres que atingem de modo  
imprevisível a tantos. 

As emergências e os desastres penalizam, proporcionalmente, muito mais àqueles que já se encontram prejudicados 
pelas dificuldades de acesso a alguns dos direitos constitucionais, apesar de ameaçar, em sua distribuição errante, 
indistintamente a todos os cidadãos. Assim, como fator agravante ao desgoverno das imponderáveis forças da 
natureza, soma-se o desgoverno das formas de ocupação das cidades, ampliando os desastres sociais cotidianos em 
razão da vulnerabilidade extrema; da negligência irresponsável de agentes econômicos instruídos pela sede do lucro 
rápido e fácil; dos traços culturais pelo espaço público; e da inconsciência política e negligência de gestores e agentes 
públicos do Estado. 

No Brasil, o profundo quadro da desigualdade social faz repercutir ainda mais o clamor pela organização das ações 
regulares de natureza preventiva que possam minimizar os impactos destrutivos das emergências e desastres, garantindo 
intervenção capaz de evitar perda de vidas humanas, sobretudo entre aqueles mais vulneráveis socialmente, bem 
como garantir a assistência, antes, durante e depois dos eventos como forma de minorar o intenso sofrimento que se 
associa nessas situações. A produção de políticas públicas republicanas, democráticas e ampliadoras da cidadania, via 
a organização das ações de Defesa Civil, tem papel fundamental, numa perspectiva protetora que articule princípios 
de uma cultura de direitos humanos e assistência humanitária. 

O panorama no Brasil e no mundo, nas últimas décadas e anos, revela a implacabilidade das mudanças climáticas 
globais causadas por intervenções radicais nos ecossistemas e em sua dinâmica, pela expansão demográfica, pela 
rápida diminuição dos recursos naturais e por graves crises socioeconômicas, que, entre outros fatores, vêm expondo 
a população do planeta a eventos adversos e a suas consequências. Tais mudanças climáticas multiplicam de 
forma alarmantemente, o número de desastres no mundo, e milhões de pessoas já foram e serão afetadas, direta ou 
indiretamente, por eventos adversos. O reconhecimento desse processo é relativamente recente, mas essa forma de 
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evolução da natureza está intimamente ligada à alteração da dinâmica do clima que os cientistas estão tratando como 
duradoura e com impacto crescente sobre todo o planeta. A intensificação do debate acerca da interferência humana 
na geração de fenômenos climáticos é forte indicador de sua importância. 

Fenômenos antes praticamente desconhecidos pela nação brasileira, hoje se somam a eventos de longa duração e 
seculares como a seca em enormes regiões habitadas de nosso território. Desde novembro de 2008, o Brasil vive uma 
concentração na frequência de eventos adversos e de desastres em diferentes regiões. O crescimento em número 
e magnitude desses eventos revoga já nossa antiga crença de que o país seja uma área livre de cataclismos. Em 
pelo menos dez estados, as autoridades municipais e estaduais precisaram mobilizar-se para apoiar as populações 
afetadas.

No Brasil, a Política Nacional de Defesa Civil - PNDC está em vigor desde 1995 e foi atualizada, em certos aspectos, 
pelo Decreto nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005. Constitui-se de um marco legal, condicionantes, finalidades, 
objetivos e instrumentos de avaliação de danos, além de apresentar uma conceituação própria da área, diretrizes, 
planos e programas. A PNDC destaca a competência da Defesa Civil na garantia do direito natural à vida e à 
incolumidade em circunstâncias de desastre e de forma permanente, articulando e coordenando o Sistema Nacional 
de Defesa Civil em todo o território nacional. 

Se, no país, a presença dos eventos adversos tem novas dimensões, é forçoso que se inovem também os procedimentos 
para seu enfrentamento, superando as fragilidades ainda presentes na  atual estrutura de organização da Defesa Civil: 
(1) precariedade da atenção de muitos governos municipais à Defesa Civil, que se materializada no reduzido número 
de cidades que contam com organismos específicos; (2) frágil composição do corpo técnico, cujos profissionais são 
normalmente substituídos quando das transições políticas e com pouca inclusão de profissões importantes para a 
Defesa Civil; (3) cristalização, em grande parte dos municípios, de uma lógica de atenção mínima à prevenção de 
desastres e à assistência às populações afetadas; (4) racionalidade burocrática evidente da gestão dos riscos e desastres; 
e (5) insuficiência das práticas que visam à redução da vulnerabilidade ao risco. 

As novas realidades exigem novas práticas, em que se coloca a possibilidade de fazer avançar um processo de 
ampliação da presença da Defesa Civil na sociedade brasileira, pela busca de melhores condições de funcionamento 
e definição de procedimentos mais eficazes na redução da vulnerabilidade das comunidades. Além de avançar na 
profissionalização da gestão incrementando a produção de conhecimento - coleta, organização, análise e disseminação 
de informações. Para isso, a prioridade dada ao capital humano das instituições de Defesa Civil precisa ser traduzida 
em investimentos constantes em educação e valorização profissional. Buscar formas estáveis e montantes suficientes 
para o financiamento do sistema é meta a ser alcançada. 
Prof. Marcus Vinicius Oliveira/UFBA
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EIXO I - Questões para reflexão

1. Quais as ações necessárias para ampliar a consciência social e sensibilizar população,  gestores 
públicos e demais agentes sociais acerca do caráter estratégico das ações de Defesa Civil na 
atual conjuntura?

 
2. Quais princípios devem reger a organização de um sistema nacional de proteção social 

relacionado com as emergências e desastres? 

3. Quais transformações, na arquitetura institucional do Sistema Nacional de Defesa Civil, são 
necessárias para ampliar a sua capacidade de intervenção? 

4. Em que âmbito do Estado deveria estar inserida a função de coordenação das ações de 
Defesa Civil? 

5. Quais aprimoramentos legislativos seriam necessários para fortalecer sua posição 
estratégica? 

6. Como avançar no processo de integração intersetorial para ampliar a co-responsabilização 
das diversas esferas do Estado para com uma Política Nacional de Proteção Civil? 

7. Como deve ser previsto o financiamento das Ações de Defesa Civil nas três esferas de 
governo? 

8. Quais devem ser as fontes, e como devem ser financiadas as ações de prevenção, preparo, 
reconstrução e resposta? 

9. Como avançar no processo de produção e organização do conhecimento e da competência 
técnica, necessários para a operação do sistema? 

10. Como organizar as carreiras profissionais, e preparar os recursos humanos de forma adequada 
para o sistema? 
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EIXO II - Políticas públicas de atenção integral ao cidadão: 
o paradigma da Assistência Humanitária

  
O conceito de Assistência Humanitária vem estabelecendo-se ao longo dos anos, a partir das Nações Unidas, 
numa superação da oposição inicial entre o Direito Internacional Humanitário e os Direitos Humanos. O 
primeiro seria regulador da proteção das populações civis em tempos de guerra e o segundo, seus direitos destes 
vigentes em tempos de paz. A assistência humanitária clássica encontrar-se-ia, portanto, baseada nesse direito 
humanitário internacional, que teria o comitê internacional da Cruz Vermelha como principal expressão. Essa 
ajuda humanitária clássica teve vigência até fins dos anos 80, quando foi substituída pelo chamado “Novo 
Humanitarismo”, dominante durante os anos 90 e que iria enfatizar exatamente o papel dos Direitos Humanos, 
fazendo convergir para eles as bases paradigmáticas da Assistência Humanitária.

Apesar dos princípios da assistência humanitária internacional sempre conclamarem ao respeito à soberania do 
Estado, na medida em que exige a neutralidade, a imparcialidade, o consentimento e o apoio explícito do país 
afetado, a interferência humanitária em situações de conflitos civis ou desastres sempre carregam uma marca 
intervencionista. Dessa forma, no período posterior ao 11 de setembro de 2001, caracteriza-se uma terceira fase, 
denominada “Instrumentalização do Humanitário” em que se acentua o papel instrumental do direito, conforme 
a vontade política do Estado interventor, com destaque também para o intenso uso das forças armadas nas tarefas 
humanitárias e a percepção da ajuda humanitária como instrumento da política exterior de um dado país. 

A convergência da Assistência Humanitária com os Direitos Humanos não apenas a inscreve como  Direito 
consagrado nas convenções internacionais, mas estabelece um paradigma para a sua satisfação, apresentando 
requisitos básicos que devem estar presentes em todas as ações de defesa da vida e da dignidade daqueles que são 
afetados por catástrofes ou conflitos, inclusive estabelecendo mínimos técnicos quantificadores e qualificadores 
de requisitos, em termos das necessidades das populações no que toca a água, saneamento, nutrição, alimentação, 
abrigo e cuidados médicos. 

O principal elemento filosófico desse paradigma da Assistência Humanitária é a afirmação de que, a despeito 
da condição vulnerável experimentada pelos afetados e exatamente em função dela, todos os esforços possíveis 
devem ser realizados pelo Estado e pela sociedade para que lhes seja garantida o direito à vida com dignidade. 
Como afirma a Carta Humanitária, documento assinado por várias entidades internacionais, esse direito está 
refletido nas medidas legais respeitantes ao direito à vida, a um padrão de vida adequado e à proteção contra 
formas de tratamento ou castigos cruéis, desumanos ou degradantes. Nela, afirma-se também que o direito 
individual à vida implica o direito a que sejam tomadas medidas para preservá-la, onde quer que ela esteja 
ameaçada, bem como o dever dos outros de tomarem tais medidas. Implícito nessa ideia está também o dever 
de não travar ou impedir a prestação de assistência necessária à salvação de vidas humanas. Para, além disso, o 
direito humanitário internacional prevê, clara e especificamente, a assistência a populações civis durante situações 
de conflito, obrigando os governos e outras partes envolvidas a aceitar a prestação de assistência humanitária e 
imparcial quando a população civil sofre com a falta de bens essenciais. 

V.2. TEXTO PARA ORIENTAR O DEBATE DO EIXO 2
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Afirmando esse direito à dignidade como respeito à autonomia, a Carta reconhece ainda que as necessidades 
básicas das pessoas afetadas por calamidades ou conflitos armados são satisfeitas, antes de mais nada, pelos 
seus próprios esforços, e reconhece que cabe ao Estado o papel e a responsabilidade primordiais de prestar a 
assistência necessária quando a população não tem condições para lidar com a situação, suplementada pelo 
dever da comunidade internacional em oferecer ajuda quando as necessidades estão para além das possibilidades 
nacionais. 

É relativamente recente o ingresso do Brasil no clube dos países habilitados em prestar e receber assistência 
humanitária internacional. Tal condição reflete não apenas a importância e o poder econômico do país, mas, 
sobretudo, uma significativa possibilidade de aprendizagens, acerca dos aspectos técnicos do planejamento 
e da organização logística exigidas. Efeito imediato dessa condição é a reverberação interna das experiências 
adquiridas nas missões internacionais em que o país participa. 

Muitas lições importantes podem ser adquiridas, mas, certamente, a mais importante delas é o estabelecimento 
de uma visão critica sobre os padrões de cidadania vigentes e que interferem na apreciação do que é ofertado e do 
que é recebido, tanto da parte dos que oferecem a ajuda internacional como das populações que as recebem. No 
Brasil, as desigualdades sociais e as tradições autoritárias e populistas que marcam historicamente o exercício do 
governo do Estado em nosso continente, impactam as formas de relação do cidadão com o Estado e vice-versa, 
na contramão da perspectiva do tratamento igualitário a todos os cidadãos, na perspectiva dos direitos humanos, 
numa tradição em que o provimento dos seus direitos se produz como favor e assistencialismo. 

Muitas vezes, na cadeia de transmissão que vai do planejamento da política pública à execução das ações junto a 
sua “clientela”, o agente público tende a tratar o cidadão num registro autoritário, exercitando relações de poder que 
não têm base de sustentação, jurídica ou social, negativando-o, percebendo-o apenas como um sujeito de faltas e 
carências, condição na qual qualquer resposta das instituições às suas demandas deveria ser considerada satisfatória, 
independente da sua condição suficiente, pois afinal, dentro dessa situação de pobreza ou vulnerabilidade,  qualquer 
aporte já seria um grande beneficio. Não nos faltam relatos em que os afetados por emergências e desastres em nosso 
país são tratados pela política pública como “coitados” ou “vitimas”, tutelando as suas necessidades, paternalizando 
as suas apreciações acerca das necessidades vividas e suas reivindicações de direitos. 

Dessa forma, diante das calamidades e da sua prevenção, não será considerada como adequada para as necessidades 
da população qualquer resposta por parte do Estado; há que se lhe garantir o melhor há que se lhes garantir 
atenção às suas múltiplas necessidades, pois, nas situações de emergências e desastres, tornam-se agudizadas, 
seja por sua pertença social e por seu limitado poder contratual, seja pelos efeitos perversos das condições que o 
incluem nesse grupo de afetados.

Prof. Marcus Vinicius Oliveira/UFBA
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EIXO II - Questões para reflexão:

1. Quais articulações institucionais e sociais devem ser construídas entre a política 
internacional de oferecimento, pelo Brasil, de assistência humanitária e a Política 
Nacional de Defesa Civil?

2. Quais articulações intersetoriais, no âmbito das políticas públicas, são necessárias para 
uma abordagem integral das situações de emergências e desastres?

3. Quais transformações, a adoção do paradigma da Assistência Humanitária, exigem da 
Política Nacional de Defesa Civil, ao afirmar o primado do Direito à Dignidade como 
referência para a ação? 

4. Como esse paradigma pode afetar tanto as ações preventivas de evacuação das populações 
em risco, como também combate aos sinistros, buscas e salvamentos, primeiros socorros, 
atendimento pré-hospital? 

5. Como esse paradigma deve afetar, na fase de resposta, as ofertas de alimentação, de 
proteção à saúde dos afetados, vigilância epidemiológica e sanitária, cuidados em 
saúde mental, atendimento aos grupos vulneráveis, atividades de promoção social, os 
acampamentos e abrigos? 

6. Como tratar, no paradigma da assistência humanitária, o tema do “passivo” deixado 
pelos desastres? 

7. Quais devem ser as responsabilidades do Estado, nos processo de reconstrução, com os 
prejuízos materiais dos atingidos? 
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V.2. TEXTO PARA ORIENTAR O DEBATE DO EIXO 3

EIXO III.  Mobilização e participação da sociedade na prevenção e 
no controle social sobre a efetivação da política pública de Defesa Civil

Apesar do consenso de que seja impossível fazer Defesa Civil sem a participação da população, é relativamente recente 
a perspectiva de participação política da sociedade nos processos de elaboração e execução dessa política pública. Até 
a realização da presente Conferência, a “comunidade da defesa civil” caracterizava-se por uma composição limitada 
ao agrupamento técnico de natureza civil, inserido nas burocracias executivas do Estado; ao segmento “político” que, 
muitas vezes, comanda agenda ao sabor de interesses econômicos de particulares;  à presença de forte tradição dos 
grupos militarizados afeitos à resposta; e a uma incipiente presença de outros setores tais como academia, entidades 
profissionais, meios de comunicação etc. Ainda que formalmente presentes no sistema, via os NUDECs, a participação 
das comunidades, sobretudo as mais populares, de modo geral, faz-se mais presente como um recurso de “implementação” 
(execução)  da política do que, efetivamente na condição de um ator com poder de interferir na produção da sua agenda, 
em sua formulação e em seu processo decisório acerca da mesma.

Desse modo, neste tema é importante distinguir os lugares possíveis ocupados pela convocação para a participação 
da sociedade nos processos de elaboração/execução das políticas públicas, conjugando as suas várias possibilidades. 
Nem todas elas têm a mesma potência no reconhecimento do valor da cidadania, como paradigma para a 
relação entre Estado/instituição e os Cidadãos; nem todas elas pressupõem a condição democrática baseada 
na equivalência e simetria no diálogo entre os interlocutores. Eventualmente, a convocação à participação da 
sociedade tem uma dimensão meramente instrumental. 

Afinal, em algumas áreas, os êxitos de certos objetivos das políticas públicas e de suas ações que envolvem as 
exigências da transformação de um conjunto de aspectos comportamentais, valorativos, culturais da população ou 
de grupos populacionais, apelam e requerem um envolvimento ativo por parte dos cidadãos, comprometendo-os 
em uma participação e exigindo do Estado, estratégias específicas que envolvem a mobilização da sociedade, em 
processos participativos ou educativos. Isso não significa, entretanto, real abertura para que os atores envolvidos 
possam efetivamente influir na agenda ou exercitar o controle social sobre a política. 

A criação de Núcleos de Defesa Civil (Nudecs), estabelecida nos estatutos legais da Defesa Civil brasileira, reflete 
essa lógica, enfatizando a necessidade desses mecanismos locais de auto-proteção social. Aos gestores públicos cabe 
incentivar seu surgimento, apoiar a capacitação de seus atores e agentes e administrar iniciativas de prevenção, 
preparação, resposta e reconstrução por meio da articulação dos esforços de agentes públicos e privados que 
transcendam os limites dos Nudecs, oferecendo-lhe estrutura, garantindo a sua institucionalidade e metodologia 
de funcionamento, para evitar ou minimizar o aparelhamento político dessa importante ferramenta de controle 
e participação social. O fortalecimento do tecido social e o estabelecimento de redes de proteção são as opções 
mais importantes e eficazes como mecanismos de prevenção de desastres. Assim, os organismos responsáveis pela 
coordenação e prestação de serviços relacionados à Defesa Civil ganham o caráter de elos das redes estabelecidas. 

O protagonismo social é fundamental para programar a seguridade e a proteção civil como estratégia essencial ao 
desenvolvimento sustentável do Brasil e da humanidade, e, assim, há que construir o rearranjo institucional necessário 
para que os recursos da participação democrática sejam incorporados organicamente e produzam mudanças efetivas nos 
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cenários que se apresentam. Nessa condição a sociedade interessada passa a ser, mais do que um eventual beneficiário, 
um ator social efetivo na elaboração, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas na área. 

Mas, para garantir a simetria na relação entre Sociedade e Estado, é necessário consolidar a cultura de gestão 
participativa. Nesse sentido, é preciso não apenas fortalecer canais de diálogo, mas garantir a existência de mecanismos 
de participação nas Políticas de Proteção Civil e Assistência Humanitária, tais como as Conferências e os Conselhos 
de controle social, nas três esferas de governo, para instituir uma estratégia nacional de criação e fomento de espaços 
de gestão democrática na área. Para tanto, faz-se necessária a criação de uma estrutura institucional, nos moldes 
adotados por outras áreas de governo, tal como a saúde, que garanta a gestão dos espaços estabelecidos e assegure o 
funcionamento permanente do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, em bases paritárias, bem como a 
realização periódica de edições da Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária.

Prof. Marcus Vinicius Oliveira/UFBA

EIXO III - Questões para reflexão:

1. Tal é o desafio que hoje está colocado para o reordenamento da Política Nacional de 
Defesa Civil, como ampliar e efetivar um processo participativo da sociedade permitindo 
uma redistribuição dos direitos e das responsabilidades na gestão dos riscos e dos desastres, 
restabelecendo o seu caráter público, tanto no que tange a possibilidade de participação no 
debate, quanto dos processos decisórios que a envolvem? 

2. Como garantir que a Política Nacional de Defesa faça-se como compromisso para com as 
comunidades, conforme suas necessidades? 

3. Como tornar possível que essa política esteja fundamentada em ações baseadas na organização 
local dos recursos e dos procedimentos de proteção coletiva, sustentados na ética do cuidado 
integral e permanente, bem como no princípio da dignidade humana, na preservação da vida 
e da autonomia, para a tomada de decisões sobre aspectos que afetam a vida das comunidades 
vulneráveis e afetadas por desastres?  

4. Como estabelecer a possibilidade integrativa dos saberes e práticas derivados das entidades 
populares, à academia, às diferentes profissões e aos demais atores da sociedade civil, integrando os 
diferentes saberes relevantes para a minimização dos desastres e do sofrimento humano decorrente 
e fortalecendo as capacidades locais, regionais e nacionais de enfrentamento dos eventos adversos? 

5. Como promover o direito à informação, como um recurso para a mobilização e 
participação social? 

6. Quais os reordenamentos necessários à atual estrutura do Sistema Nacional de Defesa 
Civil para que efetivamente seja possível exercitar o controle social dessa importante e 
estratégica política nacional?
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I - LOCAL DA CONFERÊNCIA

Centro de Eventos BRASIL 21

Setor Hoteleiro Sul Quadra 6 Lote 1 Conjunto A

Brasília - DF - CEP 70316-901 

Fone 55 61 3039-8880 

www.convencoesbrasil21.com.br/cen-localizacao/localizacao.html

II - CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES

1. O credenciamento dos participantes da 1ª CNDC ocorrerá na Secretaria da Conferência, no dia 

23 de março de 2010, das 14 às 17 horas. 

2. É imprescindível que o participante porte o seu RG ou CPF para apresentar no momento do 

credenciamento e em outras atividades da Conferência. 

3. No credenciamento, os participantes receberão crachá com a sua identificação e bolsa com 

Manual do Participante, caneta, bloco de anotações e camiseta.

4. O uso do crachá é obrigatório para participação e votação nos grupos de trabalho e nas 

plenárias. Essa identificação permitirá o acesso a locais restritos, como também propiciará 

maior integração entre os participantes. A cor do crachá identificará a categoria do 

participante, da seguinte forma: Delegado (NATO e ELEITO): LARANJA; Convidado: AZUL; 

Observador: VERDE; Comissão Organizadora Nacional e Comitê Executivo – AMARELO; 

Organização:  BRANCO.

III - PASSAGEM E HOSPEDAGEM 

1. As despesas de deslocamento dos seus Estados de origem a Brasília, de hospedagem e de 

alimentação de todos os delegados (natos e eleitos) e convidados para participarem da 1ª 

CNDC são de responsabilidade do Ministério da Integração Nacional.

2. O Ministério da Integração Nacional não arcará com despesas relativas aos observadores.

3. As informações, os e-tickets das passagens aéreas e voucher de hospedagem serão 

disponibilizados previamente pelo e-mail informado no cadastro do delegado ou do 

convidado.   

4. A hospedagem estará garantida apenas para o período de 23 a 26 de março. Os horários de 

entrada (check-in) nos hotéis serão a partir das 12 horas do dia 23 de março e os horários de 

saída (check-out) até as 12 horas do dia 26 de março de 2010.

VI - ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE A 1ª CNDC
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5. Os Delegados e os Convidados terão à sua disposição alimentação completa nos respectivos 

hotéis em que estiverem hospedados: no dia 23 – apenas jantar; nos dias 24 e 25 - 

café da manhã, almoço e jantar; e no dia 26 – apenas café da manhã, respeitando as 

determinações contratuais estabelecidas entre o comitê de infraestrutura da 1ª CNDC e o 

hotel credenciado.

6. A Organização da Conferência NÃO SE RESPONSABILIZARÁ por qualquer despesa 

relacionada à hospedagem de Delegados em hotéis não credenciados pela Organização da 

Conferência e NEM por despesas pessoais tais como: táxis, bombonière, frigobar, bebidas 

alcoólicas, serviço de quarto, lavanderia, internet e telefonia. Ao utilizar esses serviços os 

custos deverão ser pagos pelo usuário na saída do hotel (check-out). 

IV - TRASLADOS

1. Os Delegados, natos e eleitos, e os convidados terão traslado aeroporto/hotel e hotel/

aeroporto somente nos horários disponibilizados pelas agências contratadas. 

2. Em situações em que os participantes têm horários de chegada e saída próximos, o traslado 

poderá ser feito em grupo. 

3. A organização da Conferência NÃO se responsabilizará por despesas com traslados e 

transporte, fora do horário estabelecido e além do percurso aeroporto/hotel e hotel/

aeroporto, para os participantes hospedados nos hotéis credenciados, localizados no Setor 

Hoteleiro Sul, devido à proximidade do local da Conferência. 

4. Para os participantes hospedados nos hotéis credenciados, localizados no Setor Hoteleiro 

Norte, haverá traslado devido à distância do local da Conferência em horários previamente 

agendados. 

5. Verificar se há necessidade dessa instrução em relação às despesas com deslocamento para 

aeroportos nos Estados. Se há necessidade de comprovantes dos bilhetes aéreos, prestação 

de contas etc.

V – ATENDIMENTO À SAÚDE
Em casos de emergências haverá atendimento médico no local da conferência.

VI – CONTATOS
Antes da Conferência, os esclarecimentos adicionais ou as dúvidas deverão ser dirigidos ao 

endereço: ouvidoria.mi@integracao.gov.br ou por meio do telefone  0800610021.

51



VI - ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE BRASÍLIA

Brasília é patrimônio mundial da humanidade, tombada pela Unesco, 

em 1987, e referência de arquitetura modernista mundial. No próximo 

dia 21 de abril, será comemorado o cinquentenário de sua inauguração! 

O traço inconfundível de Oscar Niemeyer, o urbanismo bucólico de Lucio 

Costa e os jardins de Burle Marx fazem o cenário da cidade, sempre 

futurista e atraente. A capital da República é o maior símbolo do sonho 

buscado pelos modernistas do começo do século 20, os quais defendiam 

a reconciliação do homem com a natureza. Está localizada no meio ao 

bioma de maior diversidade do planeta: o Cerrado. Cerca de 93% da 

vegetação do Distrito Federal é formado pela savana brasileira.

Atenção: aqui não usamos a buzina no trânsito e respeitamos a faixa 

de pedestres, mas é preciso cuidado, sinalizando com o braço antes de 

iniciar a travessia. 

Turismo
Em Brasília, vale sempre à pena investir no turismo cívico e visitar a 

Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes, onde estão obras de 

magnífica beleza, como o Complexo Cultural da República, o Congresso 

Nacional e o Panteão da Pátria. Ao lado do Centro de Eventos Brasil 21, 

subindo ao mirante da Torre de TV, você terá uma visão panorâmica de 

toda a cidade. Quem prefere turismo ecológico tem de conferir as delícias 

e a beleza das cachoeiras da Chapada Imperial, Chapada dos Veadeiros, 

Itiquira e outras belezas naturais. Fique por dentro da programação 

cultural da cidade no site Divirta-se <www.divirta-se.correioweb.com>, 

do Correio Braziliense.

Gastronomia
O despertar do interesse do brasiliense pela gastronomia é recente, mas 

nem por isso pouco sofisticado. A cozinha internacional contemporânea 

encontra espaço especial na cidade, onde os restaurantes se igualam aos 

grandes centros do País. A culinária dos estados também tem lugar, uma 

vez que a capital federal reúne pessoas de todo território nacional. Veja 

roteiro gastronômico brasiliense no site <www.querocomer.com.br>
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Clima
Brasília possui clima tropical, continental de altitude, com duas estações 

bem marcadas: uma chuvosa (de novembro a março) e outra sem chuvas. 

E nesta, a umidade relativa do ar costuma ser muito baixa. Temperatura 

média: 18° a 22°C. Umidade média relativa do ar: 40 a 70%.

Dados Gerais 
Inauguração: 21 de abril de 1960 

Área: 5.802 km2 

População: 2.606.885 habitantes (estimativa do IBGE/ 2009)

Densidade populacional: 449,3 hab/km2 

Altitude: 1.172m

Telefones Úteis
Código de Área (DDD): 61

Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC:  3414-5869

Aeroporto Internacional JK: 3364-9224

Defesa Civil do DF: 199         

TAM: 4002-5700

Varig: 4003-7000

GOL: 0300-789-2121

Rodoferroviária: 3363-2281 

Metrô: 3353-7373

Transportes Coletivos: 1517

Agenda Cultural: 3325-3144

Programação de Filmes: 3481-0139 
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CONHEÇA BRASÍLIA: A CIDADE SEDE DA 1ª CNDC
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GT 04 (Porto Seguro 1)
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