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"Precisamos, acima de tudo passar de uma 

cultura de reacao para uma cultura de 

prevencao. A prevencao nao apenas e mais 

humana do que a cura, como e tambem 

menos dispendiosa. Sobretudo nao 

esquecam que a prevencao de desastre e 

urn imperative moral tao importante quanto 

a reducao do risco de guerra". 



RESUMO 

0 presente trabalho monografico trata de proposta para - lntegragao dos 6rgaos 
de Agoes de Defesa Civil no 1 o SGB/5° GB - Maring a - com o objetivo de 
abordar, analisar e entender a relagao entre os 6rgaos que fazem parte da 
integragao; bern como observar a diretriz n°. 01/05, Planejamento e Execugao 
das Agoes de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros e o Decreta n°. 6416, que 
aprova o Regulamento do Sistema lntegrado de Comando em Emergemcia -
SICOE. Como metodologia para esta monografia, foi utilizada a pesquisa 
bibliografica, mediante o estudo de informagoes obtidas em publicagoes que 
versam sabre o tema, e das legislagoes pertinentes que dispoem sabre as 
organizagoes dos 6rgaos que compoem a Defesa Civil, em especial o Corpo de 
Bombeiros com objetivo de propor a integragao dos 6rgaos nas agoes de Defesa 
Civil. A pesquisa indica deficiencia no sistema existente atual dos 6rgaos que se 
relacionam com a Defesa Civil em nivel municipal. Destacou-se a necessidade 
de integrar os 6rgaos nas agoes de Defesa Civil, que ja se encontra organizada 
no municipio de Maringa. 0 embasamento da proposta de integragao dos 6rgaos 
relaciona-se com a primeira diretriz da sa segao do Comando do Corpo de 
Bombeiros e Decreta Estadual de criagao do SICOE, determinando que em 
operagoes que envolvam os 6rgaos, nas agoes de Defesa Civil, sejam 
comandadas pelo oficial bombeiro-militar de maior posto, presente na operagao. 
A tomada de decisao que motiva os 6rgaos a participarem das reunioes 
peri6dicas e de responsabilidade exclusiva do B/8 de cada Unidade Militar 
presente nos Municipios, o qual ficara encarregado em dar enfase para que 
existam as reunioes e sejam cumpridas conforme programagao e calendario 
criado. Assim, o relacionamento entre os 6rgaos passa a ser mais amigavel e 
sem risco de sofrer descontinuidade da integragao. Outro ponto importante e a 
delegagao de fungao, que ficou determinada atraves dos treinamentos praticos e 
palestras, e estudo para a criagao de urn Fundo Regional de Defesa Civil para 
atender o municipio que decretar e ter reconhecida situagao de emergencia, 
facilitando o acesso aos recursos financeiros. Desta forma, a integragao e a 
criagao de urn fundo regional contribuiriam para uma maior efetividade nas 
agoes de Defesa Civil no Municipio de Maringa, suprindo as deficiencias 
apontadas na atual conjuntura de integragao dos 6rgaos. 

Palavras-Chaves - lntegragao - 6rgaos - Agoes - Defesa Civil 
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1 INTRODUCAO 

Ao Iongo da evoluc;ao, o ser humano procurou se defender do ambiente 

hostil e das ameac;as que o cercam. Dessa forma, buscava protec;ao contra a 

fome, inundac;oes, incendios e, principalmente, contra a maior das calamidades: 

a guerra. 

ConseqOentemente, a hist6ria da humanidade contem muitas referencias 

a ac;ao de grupos organizados com a func;ao de buscar a protec;ao e a 

minimizac;ao das nefastas conseqOencias das calamidades, naturais ou nao, 

visando a protec;ao da sociedade organizada na pessoa de seus membros, em 

outras palavras, grupos que buscavam a DEFESA CIVIL. 

Remonta ao seculo XIX, final do segundo Imperio no Brasil, a 

preocupac;ao em socorrer as provfncias do Nordeste que vivenciavam grave 

situac;ao de calamidade publica. Em virtude da grande seca que acometeu a 

regiao, o Governo Imperial confiscou alimentos para distribuic;ao aos flagelados; 

mais adiante com a participac;ao do Brasil na II Grande Guerra Mundial, da-se 

efetivamente o surgimento da Defesa Civil. 

Denominada a epoca como Servic;o de Defesa Passiva Antiaerea, sob a 

supervisao do Ministerio da Aeronautica, tinha por objetivo preparar a populac;ao 

para defender-se passivamente de possfveis ataques. Por meio de outros 

diplomas legais ocorreram outras modificac;oes e por fim, em 1943, a mudanc;a 

da denominac;ao para Servic;o de Defesa Civil. 

Os anos se passaram e felizmente o fantasma da guerra com eles 

desapareceu. Contudo, por falta de urn enfoque governamental sabre a 

abrangencia e importancia do tema, a Defesa Civil tambem desapareceu da 

tonica das atividades da administrac;ao publica, com a extinc;ao do servic;o em 

1946. Posteriormente, o EMFA e a ESG elaboraram trabalhos justificando e 

propondo a criac;ao do Sistema Nacional de Defesa Civil, OS quais, por varios 

motivos, nao vingaram. 

Durante as situac;oes catastr6ficas que se abateram no pafs, 

principalmente as secas e as inundac;oes, a intervenc;ao governamental se fazia 

sentir apenas para amenizar o sofrimento das populac;oes atingidas. 

Em 1966, no Estado do Rio de Janeiro, ocorreram inundac;oes, 

deslizamentos de encostas e desabamentos, causando 1.200 mortes e 46.000 
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desabrigados, o que levou o Governo do entao Estado da Guanabara, a baixar 

Decreta criando a Comissao Estadual de Defesa Civil, pioneira no Brasil. 0 exito 

obtido no atendimento das vitimas daquele flagelo deixou demonstrada a 

importancia de se ter urn 6rgao especifico para coordenac;ao dos esforc;os 

despendidos pelo governo, pelas entidades privadas e pela comunidade. 

A medida que a humanidade desenvolve-se, muitas sao as ameac;as 

contra a vida humana: acidentes de carro, avioes, trens. Nas estradas, somas 

assassinados e mutilados irresponsavelmente; as calamidades naturais sao em 

grande numero, em nossos dias: enchentes, secas, fame, epidemias, incendios 

e outros desastres. 

Vive-se, constantemente sob ameac;as, necessitando organizarmo-nos 

contra toda hostilidade que nos cerca. Consequentemente, precisamos de uma 

defesa civil, condigao essencial para a sobrevivencia e coexistencia no mundo 

de hoje. 

A Defesa Civil nao se trata, de uma organizac;ao voltada apenas para a 

guerra, apesar de ter nascido, crescido e evoluido sob seus terriveis efeitos. E 
muito mais que isso: por meio do salvamento, combate ao fogo, primeiros 

socorros, apoio aos desabrigados ou alimentac;ao de emergencia, dentre outras 

ac;oes, a Defesa Civil e hoje uma organizac;ao madura que pode e vern 

desempenhando papel vital no conforto, socorro e sobrevivencia das 

comunidades durante as calamidades. Para isso, e fundamental que a Defesa 

Civil ampare-se na autoprotec;ao comunitaria, baseando-se no fundamento de 

que nenhum governo pode, sozinho, dar soluc;ao a todos os problemas que 

surgem e afligem a comunidade. 

Assim, a Defesa Civil, atualmente e definida como - conjunto de ac;oes 

preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou 

minimizar os desastres, preservar o moral da populac;ao e restabelecer a 

normalidade social. 

1.1 DEFINiyAO DO PROBLEMA 

A Defesa Civil em nivel nacional e apresentada de forma sistemica e para 

seu real funcionamento pressupoe uma integrac;ao em todos os niveis: federal, 

estadual e municipal. Entretanto, estas ac;oes em especial no Estado do Parana 
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e seus municfpios estao em fase de operacionalidade. Nota-se que falta urn 

meio de aproximagao dos 6rgaos que comp6em as Coordenadorias Municipais 

de Defesa Civil. Dessa forma, nao alcangando o objetivo inicial da integragao, 

dificultando assim as ag6es dentro da fase de Prevengao, Preparagao, Resposta 

e Reconstrugao no 1° SGB/5° GB - cidade de Maringa, nos ultimos 02 (dais) 

a nos. 

Neste sentido, urn dos fatores que interferem na implantagao das ag6es 

de Defesa Civil e a descontinuidade destas ag6es, frente a reformas 

administrativas, alta rotatividade de tecnicos, trocas de comando e promog6es 

em instituig6es militares. 

Diante do exposto, urn problema a ser resolvido e: como operacionalizar a 

integragao dos 6rgaos responsaveis pel as fases da Defesa Civil na area do 1 o 

SGB/5° GB1
- Maringa? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

0 desenvolvimento deste estudo ira subsidiar o comando do 5° GB -

Maringa a integrar os 6rgaos de agao da Defesa Civil. Torna-se evidente a 

importancia de conhecer o Sistema de Defesa Civil e como buscar a integragao 

dos 6rgaos responsaveis pelas fases na Defesa Civil em Maringa, despertando 

sentimento de solidariedade, mudando o juizo de valor destes 6rgaos que 

passaram a se preocupar com as possiveis anormalidades que poderao surgir 

como forma de estar a par de todo advento que colocara a sociedade em risco, 

fato que justifica de forma incondicional o desenvolvimento de urn trabalho de 

pesquisa sabre o tema. 

Par outre lado, a falha de uma extensa bibliografia sabre o tema tambem 

serve como justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa. Propoe-se, a 

partir de uma busca par fontes de referenda bibliogratica e de explanag6es 

baseadas na propria experiencia profissional do pesquisador relativa ao tema, 

fornecer mais uma fonte de referencia e informagao sabre o tema. 

0 problema estudado e justamente a falta de investimentos em uma fase 

da intervengao, aquela em que se unem varies 6rgaos na agao de Defesa Civil. 

Logo, falta a elaboragao de urn "procedimento operacional padrao", constituindo-

GB - Grupamento de Bombeiros 
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se num guia pratico para orientar as atribuig6es e responsabilidades de cada 

6rgao, bern como, seguido de reunioes peri6dicas envolvendo treinamento em 

conjunto, para que se possa orientar e avaliar as equipes. Dessa forma, espera

se que haja mais seguranga na agao desempenhada, urn melhor servigo 

prestado a comunidade, com reflexo e beneficios nas agoes de seguranga 

social. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Propor uma forma de integragao dos 6rgaos na agao da Defesa Civil, na 

area do 1 o SGB/5° GB - Maring a, visando melhorar a operacionalizagao nas 

fases de prevengao, preparagao, resposta e reconstrugao, na area do 1° SGB/5° 

GB- Maringa. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

2 

• Propor meios de integragao dos 6rgaos publicos e entidades nao 

governamentais nas agoes de Defesa Civil. 

• Definir tecnicas e taticas para situagoes que envolvam a participagao e 

trabalho em conjunto dos 6rgaos e entidades nao governamentais. 

• Dar subsidios para elaboragao de urn plano de trabalho, priorizando a 

pratica e execugao das agoes de integragao na COMDEC2 do 

municipio de Maringa. 

• lndicar solugao para viabilizar as ag6es nas fases de Defesa Civil como a 

criagao do Fundo Regional e/ou Estadual Defesa Civil. 

COMDEC- Comissao Municipal de Defesa Civil 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

Neste capitulo sera abordada a literatura pertinente ao tema proposto, com 

a intengao de dar suporte ao levantamento de dados a respeito do assunto 

pesquisado, relatives a Defesa Civil e aos 6rgaos de integragao. 

2.1 HISTORICO DA DEFESA CIVIL 

Com o aparecimento do homem sobre a face da terra, iniciou-se uma 

ardua luta pela sobrevivencia, sempre ameagada pelas adversidades, 

obrigando-se a desenvolver artificios de defesa para enfrentar animais ferozes, a 

· tome, os incendios, as secas, as inundagoes e o ataque de inimigos. 

2.1.1 A Defesa Civil no Mundo 

No mundo, as primeiras agoes dirigidas para a defesa da populagao foram 

realizadas nos paises envolvidos com a Segunda Guerra Mundial. 

0 primeiro pais a preocupar-se com a seguranga de sua populagao foi a 

lnglaterra que ap6s os ataques sofridos entre 1940 e 1941, quando foram 

langadas toneladas de milhares de bombas sobre as principais cidades e centros 

industriais ingleses, causando milhares de perdas de vida na populagao civil, 

institui a CIVIL DEFENSE (Defesa Civil). 

2.1.2 A Defesa Civil no Brasil 

A Hist6ria da Defesa Civil no Brasil pode ser apresentada em duas fases: 

durante e ap6s a 2a Guerra Mundial. 

A Defesa Civil no Brasil teve inicio em 1942, pois devido a entrada do 

Brasil na Segunda Guerra Mundial, tornou-se imediato o perigo de urn ataque 

armado, fato ate entao desconsiderado, apesar do afundamento de cerca de 19 

navios mercantes brasileiros, torpedeados por submarines alemaes na costa do 

pais, causando centenas de perdas humanas. E. nesse ano que se da o 

surgimento da defesa civil no Brasil com a criagao do Servigo de Defesa Passiva 

Antiaerea, por meio do Decreto-Lei n.0 4.098, de 06 de fevereiro de 1942, que 
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sob a supervisao do Ministerio da Aeronautica, alem de definir encargos 

necessarios a seguran<;a da Patria, determinava tambem a constru<;ao de 

abrigos antiaereos e proporcionava todas as facilidades para divulga<;ao dos 

comunicados e informa<;oes necessarias a popula<;ao. 

Quando o Brasil entrou na Guerra, tendo em vista a dinamiza<;ao do 

servi<;o, o Governo Brasileiro transferiu as atribui<;oes da defesa civil para o 

Ministerio da Justi<;a e Neg6cios lnteriores, Por intermedio do Decreta-Lei n.0 

4.624, de 26 de agosto de 1942 alterando sua denomina<;ao para Diretoria 

Nacional do Servi<;o de Defesa Passiva Antiaerea. No ano seguinte, como do 

Decreta-Lei n.0 5.861, de 30 de setembro de 1943, a denomina<;ao da Diretoria 

foi novamente alterada, passando a se chamar Diretoria Nacional do Servi<;o de 

Defesa Civil. 

Ap6s o termino da Segunda Guerra Mundial, a Constitui<;ao Federal de 

1946, legislando sabre calamidade, incumbiu o Poder Executivo de organizar de 

maneira permanente, a defesa contra os efeitos da seca, das endemias e das 

inunda<;6es, sem fazer qualquer cita<;ao ao servi<;o da Defesa Civil. 

No ano de 1966, foi criado, no entao Estado da Guanabara, o Grupo de 

Trabalho com a finalidade de estudar a mobiliza<;ao dos diversos 6rgaos 

estaduais em casas de catastrofes. Este grupo elaborou o Plano Diretor de 

Defesa Civil do Estado da Guanabara, definindo atribui<;oes para cada 6rgao 

componente do Sistema Estadual de Defesa Civil. 0 Decreta Estadual n°. 722, 

de 18.11.1966, que aprovou este plano, estabelecia, ainda, a cria<;ao das 

primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (REDEC) no Brasil. Em 

dezembro de 1966 e organizada no Estado da Guanabara, a primeira Defesa 

Civil Estadual do Brasil. Em 1967 e criado o Ministerio do Interior com a 

competemcia de assistir as popula<;6es atingidas por calamidade publicas em 

todo territ6rio nacional. Com o intuito de prestar assistemcia a defesa 

permanente contra as calamidades publicas, e criado em 1970, no ambito do 

Ministerio do Interior, o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Publicas 

- GEACAP. 

Em agosto de 1979 foi criado o primeiro 6rgao Central de Defesa Civil no 

pais, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, subordinada ao entao Ministerio do 

Interior, e que tinha como atribui<;6es orientar e coordenar, em todo o Territ6rio 
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Nacional, as medidas relativas a prevengao, assistencia e recuperagao quando 

da ocorrencia de fen6menos adversos de quaisquer origens. 

A organizagao sistemica da defesa civil no Brasil deu-se com a criagao do 

Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), em 1988, como objetivo de atender 

ao dispositive constitucional previsto no Art. 21, inciso XVIII, da Constituigao 

Federal de 1988, ou seja, planejar e promover a defesa permanente contra as 

calamidades publicas, especialmente as secas e as inundagoes; integrando a 

atuagao dos 6rgaos e entidades de planejamento, coordenagao e execugao das 

medidas de assistencias as populagoes atingidas par fatores adversos, e ainda a 

prevengao ou recuperagao de danos em situagao de emergencia ou em estado 

de calamidade publica. 

0 Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) foi reorganizado em agosto 

de 1993 e atualizado par intermedio do Decreta n. 0 5.376 de 17 de fevereiro de 

2005, com atuagao na redugao de desastres, em todo territ6rio nacional, tendo 

como seu 6rgao Central a Secretaria Nacional de Defesa Civil, vinculada ao 

Ministerio da lntegragao Nacional. 

Segundo a Constituic;ao Federal: 
Art. 21. Compete a Uniao: [ ... ] 
V - Decretar o estado de sftio, o estado de defesa e a 
intervenc;ao federal. [ ... ] 
XVIII - Planejar e promover a defesa permanente contra as 
calamidades publicas, especialmente as secas e as inundac;6es; 
Art. 22 - Compete privativamente a Uniao legislar sobre: [ ... ] 

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa maritima, 
defesa civil e mobilizac;ao nacional; [ ... ] 
Art. 136 - 0 Presidente da Republica pede, ouvidos o Conselho 
da Republica e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado 
de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em 
locais restritos e determinados, a ordem publica ou a paz social 
ameac;adas por grave e iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporc;6es na natureza. 
[ ... ] 
§ 1 o - II - Ocupac;ao e uso temporario de bens e servic;os 
publicos, na hip6tese de calamidade publica, respondendo a 
Uniao pelos danos e custos decorrentes. [ ... ] 
Art. 144 - A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservac;ao da 
ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, 
atraves dos seguintes 6rgaos: 

I - Policia Federal; 
II - Policia Rodoviaria Federal; 
Ill - Policia Ferroviaria Federal; 
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IV - Polfcias Civis; 

V - Polfcias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. [ ... ] 
§ so - As policias militares cabem a policia ostensiva e a 
preservac;ao da ordem publica; aos corpos de bombeiros 
militares, alem das atribuig6es definidas em lei, incumbe a 
execuc;ao de atividades de defesa civil. (BRASIL, 1988, p. 28, 83 
e 87)1 
Ill - Polfcia Ferroviaria Federal; 
IV - Polfcias Civis; 

V- Policias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. [ ... ] 
§ so - As polfcias militares cabem a policia ostensiva e a 
preservac;ao da ordem publica; aos corpos de bombeiros 
militares, alem das atribuic;6es definidas em lei, incumbe a 
execuc;ao de atividades de defesa civil. (BRASIL, 1988, p. 28, 83 
e 87) 3 

Muitas sao as formas de definir o termo Defesa Civil, entretanto, embora 

normalmente as diversas pessoas usem diferentes palavras para fazer tal 

conceituac;ao, observamos que, na essencia, todos levam a uma mesma direc;ao. 

Vejamos, entao, inicialmente, algumas definic;oes e apreciac;oes sobre o termo. 

A Convenc;ao de Genebra (Sufc;a) define Defesa Civil como: 

afirma: 

3 

[ ... ] conjunto de medidas preventivas de socorro, assistenciais e 
recuperativas, destinadas a evitar consequencias danosas de 
eventos previsiveis ou imprevisiveis, preservar o moral da 
populac;ao e restabelecer o bem-estar social quando da 
ocorrencia desses. 

0 Centro de Treinamento de Defesa Civil lnternacional, 
com sede em Genebra (Suic;a), acrescenta a essa definic;ao a 
seguinte considerac;ao: A Defesa Civil e necessaria durante a 
calamidade, indispensavel em case de guerra e util todos os 
dias. 

0 Comite lnternacional da Cruz Vermelha, opinando sobre a Defesa Civil, 

Defesa Civil engloba as tarefas humanitarias destinadas a 
salvaguarda da populac;ao civil contra os efeitos que surjam de 
atos hostis ou calamidades, para assegurar sua sobrevivencia e 
para prover as condic;6es necessarias a sua existencia. 

BRASIL. Constituiyao da republica federativa do Brasil: 1988 - 17a ed. - Sao Paulo: Saraiva 1997 
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0 Estado-Maior da Forc;as Armadas- EMFA- assim conceitua a prop6sito 

da Defesa Civil: 

Defesa Civil e o conjunto de medidas que tem por finalidade 
limitar, em situac;ao de guerra ou de paz, os riscos e perdas a 
que estao sujeitos a popula<;ao, os recursos e bens materiais, 
por ac;ao inimiga ou em consequencia de calamidades quaisquer. 

A Escola Superior de Guerra - ESG - assim a define: 

Defesa Civil e o conjunto de medidas destinadas a prevenir e 

limitar os riscos e as perdas aos quais ficam sujeitos a populac;ao 

e os recursos materiais da Nagao em decorrencia de guerras 

(atos hostis) ou de calamidades publicas. Compreende tambem 

medidas tomadas para a reparac;ao dos servic;os vitais do paise 

preserva<;ao da moral da populac;ao. 

Colocando em urn s6 conceito todas as ideias acima apresentadas, 

poderemos, entao, definir Defesa Civil como sendo o conjunto de medidas que 

tern par finalidade - inicialmente - prevenir e, par fim, minimizar os riscos de 

perdas a que esta sujeita a populac;ao, quer em tempos de guerra ou de paz, 

frente a grandes catastrofes que venham a atingi-la. Essas medidas tambem 

englobam as perdas de recursos e bens materiais que sejam atingidos par 

catastrofes, ac;ao inimiga ou calamidades. Par fim, compreende tambem 

medidas para restaurar e reparar os servic;os publicos essenciais e preservar o 

moral da populac;ao. 

A comunidade, em qualquer nfvel, participa das atividades dos 6rgaos de 

Defesa Civil, em beneficia de sua autodefesa, pais nenhum governo e capaz de 

solucionar todos os problemas que afetam uma comunidade. Defesa Civil e, 

portanto, urn trabalho de todos: Governo e comunidade devem dele participar, 

em ac;ao conjunta. 

Em principia, a ac;ao da Defesa Civil inicia-se pelos municfpios, seguindo

lhes o Estado e a Uniao. 0 ideal e que as primeiras medidas sejam tomadas 

pela propria comunidade, para melhor aproveitamento dos recursos disponfveis. 
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2.1.2.1 A Politica Nacional de Defesa Civil 

A Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988 estabelece no 

Titulo Ill, capitulo II, artigo 21, inciso XVIII, que "compete a uniao: planejar e 

promover a defesa permanente contra as calamidades publicas e especialmente 

as secas e as invalida<;6es". 

0 Brasil possui uma Politica Nacional de Defesa Civil, um documento de 

referenda para todos os 6rgaos de Defesa Civil. Aprovada pelo Conselho 

Nacional de Defesa Civil (CON DEC) e publicado no Diario Oficial da Uniao n°. 1, 

de 2 de janeiro de 1995, por meio da Resolu<;ao n°. 2, de 12 de dezembro de 

1994. 

A Politica Nacional de Defesa Civil e constituida de nove partes e dais 

anexos. As partes que a constituem sao: 

I. Condicionantes: sao 14 situa<;6es que norteiam a Politica Nacional; 

II. Objetivos: dividido em finalidade, objetivo geral, que abrange 4 

aspectos globais e objetivos especificos; 

Ill. lnstrumentos: Sistema Nacional de Defesa Civil, Planejamento em 

Defesa Civil e os Recursos Financeiros; 

IV. Conceitua<;ao, Classifica<;ao Geral dos Desastres e Codifica<;ao de 

Desastres, Amea<;as e Riscos: apresenta os conceitos dos principais termos 

tecnicos empregados na defesa civil e a classifica<;ao geral dos desastres e 

codifica<;ao de desastres, amea<;as e riscos que sao detalhadas nos anexos; 

V. Diretrizes: sao 15 estabelecidas para a defesa civil; 

Diretriz n.0 1: atribuir a um unico Sistema- o Sistema Nacional de Defesa 

Civil (SINDEC), a responsabilidade pelo planejamento, articula<;ao, coordena<;ao 

e gestao das atividades de Defesa Civil, em todo o territ6rio nacional. 

Diretriz n. 0 2: implementar a organiza<;ao e o funcionamento de 

Comiss6es Municipais de Defesa Civil (COMDEC), em todo o territ6rio nacional, 

enfatizando a necessidade e a importancia da resposta, articulada e oportuna, 

do 6rgao local. 

Diretriz n.0 3: apoiar estados e municipios na implementa<;ao de Pianos 

Diretores de Defesa Civil, com a finalidade de garantir a redu<;ao de desastres 

em seus territ6rios. 
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Diretriz n. 0 4: promover a ordenac;ao do espac;o urbano, objetivando 

diminuir a ocupac;ao desordenada de areas de riscos de desastres, com a 

finalidade de reduzir as vulnerabilidades das areas urbanas aos 

escorregamentos, alagamentos e outros desastres. 

Diretriz n. 0 5: estabelecer criterios relacionados com estudos e avaliac;ao 

de riscos, com a finalidade de hierarquizar e direcionar o planejamento da 

reduc;ao de riscos de desastres para as areas de maiores vulnerabilidades do 

territ6rio nacional. 

Diretriz n.0 6: priorizar as ac;oes relacionadas com a Prevenc;ao de 

Desastres, por intermedio de atividades de avaliac;ao e de reduc;ao de riscos de 

desastres. 

Diretriz n. 0 7: implementar a interac;ao entre os 6rgaos do governo e a 

comunidade, especialmente por intermedio das Comissoes Municipais de 

Defesa Civil (COMDEC) e, dos Nucleos Comunitarios de Defesa Civil (NUDEC), 

com a finalidade de garantir uma resposta integrada de toda a sociedade. 

Diretriz n.0 8: implementar programas de mudanc;a cultural e de 

treinamento de voluntaries, objetivando o engajamento de comunidades 

participativas, informadas, preparadas e conscias de seus direitos e deveres 

relatives a seguranc;a comunitaria contra desastres. 

Diretriz n. 0 9: promover a integrac;ao da Politica Nacional de Defesa Civil 

com as demais pollticas nacionais, especialmente com as politicas nacionais de 

desenvolvimento social e economico e com as politicas de protec;ao ambiental. 

Diretriz n.0 10: implementar o Sistema de lnformac;oes sobre Desastres no 

Brasil (SINDESB), e promover estudos epidemiol6gicos, relacionando as 

caracteristicas intrinsecas dos desastres com os danos humanos, materiais e 

ambientais e com os prejuizos economicos e sociais conseqOentes. 

Diretriz n.0 11: buscar novas fontes de recursos financeiros para o 

Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), aprimorar os mecanismos 

existentes e implementar: recursos relacionados com o Fundo Especial para 

Calamidades Publicas (FUNCAP) e projetos capazes de atrair apoio tecnol6gico 

e/ou financeiro das agemcias internacionais e/ou de cooperac;ao bilateral. 

Diretriz n. 0 12: implementar as atividades do Comite Brasileiro do Decenio 

lnternacional para Reduc;ao dos Desastres Naturais (CODERNAT), e os 

intercambios internacionais, objetivando concertar convenios de cooperac;ao 
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bilateral e multilateral na area de reduc;ao de desastres, estabelecendo carater 

de perman€mcia, a fim de que as ac;oes nao se esgotem com o termino do 

Decenio. 

Diretriz n.0 13: estimular estudos e pesquisas sabre desastres. 

Diretriz n. 0 14: implementar projetos de desenvolvimento cientifico e 

tecnol6gico do interesse da Defesa Civil. 

Diretriz n. o 15: promover a inclusao de conteudos a reduc;ao de desastres, 

valorizac;ao da vida humana, primeiros socorros e reanimac;ao cardio-respirat6ria 

nos curriculos escolares. 

VI. Metas: sao seis metas prioritarias que pretendiam ser atingidas ate o 

ano 2000; 

VII. Pianos: aborda aspectos sabre a elaborac;ao dos pianos diretores de 

defesa civil; 

VIII. Programa: sao quatro programas e oito subprogramas estabelecidos 

em coer€mcia com a doutrina de defesa civil; 

IX. Projetos: sao vinte e tres projetos: 

• Projeto de Avaliac;ao de Riscos de Desastres. 

• Projeto de Mapeamento de Areas de Riscos. 

• Projeto de Reduc;ao das Vulnerabilidades as Secas e as Estiagens. 

• Projeto de Reduc;ao das Vulnerabilidades as lnundac;oes e aos 

Escorregamentos em Areas Urbanas. 

• Projetos de Reduc;ao das Vulnerabilidades aos demais Desastres 

Natura is. 

• Projetos de Reduc;ao das Vulnerabilidades aos Desastres Humanos e 

Mistos. 

• Projeto de Desenvolvimento lnstitucional. 

• Projeto de Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

• Projeto de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico. 

• Projeto de Mudanc;a Cultural. 

• Projeto de Motivac;ao e Articulac;ao Empresarial. 

• Projeto de lnformac;oes e Estudos Epidemiol6gicos sabre Desastres. 

• Projeto de Monitorizac;ao, Alerta e Alarme. 

• Projeto de Planejamento Operacional e de Contingencia. 
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• Projeto de Protegao de Populagoes contra Riscos de Desastres Focais. 

• Projeto de Mobilizagao. 

• Projeto de Aparelhamento de Apoio Logfstico. 

• Projeto de Socorro as Populagoes. 

• Projeto de Assistencia as Populagoes. 

• Projeto de Reabilitagao dos Cenarios dos Desastres. 

• Projeto de Relocagao Populacional e de Construgao de Moradias para 

Populagoes de Baixa Renda. 

• Projeto de Recuperagao de Areas Degradadas. 

• Projeto de Recuperagao da lnfra-Estrutura de Servigos Publicos. 

Nos anexos A e B da Politica Nacional de Defesa Civil sao apresentados, 

respectivamente, a Classificagao Geral dos Desastres e a Codificagao de 

Desastres, Ameagas e Riscos. 

2.1.3 A Defesa Civil no Estado do Parana 

No Estado do Parana, a Defesa Civil foi criada pelo Decreta Estadual n°. 

3.002, de 29 de dezembro de 1972, que vigorou ate 1992, quando atendendo ao 

disposto no Art. 51, inciso II da Constituigao Estadual, o Governo do Estado 

passou a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para o ambito da Casa Militar 

(conforme Lei n°. 9.943, de 27 de abril de 1992, que deu nova redagao ao Art. 17 

da Lei n°. 8.485, de 03 de julho de 1987), tendo o Decreta Estadual n°. 1.308, de 

04 de maio de 1992, aprovado o Regulamento do Sistema Estadual de Defesa 

Civil, par intermedio do Decreta Estadual n°. 1343, datado de 29 de setembro de 

1999. Em 16 de abril de 1995, o Coordenador Estadual de Defesa Civil instituiu o 

Conselho de 6rgaos Governamentais - COG e em 16 de agosto do mesmo ana 

instituiu o Conselho de 6rgaos Nao-Governamentais - CENG, com a 

participagao de diversos segmentos da sociedade paranaense4
. 

0 Estado do Parana dispoe de urn Sistema Estadual de Defesa Civil, 

assim composto: 

4 

a) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) - E o 
6rgao central do Sistema em nfvel de Estado. 
b) Coordenadoria Regional de Defesa Civil (COREDEC) -
E o 6rgao regional do sistema. 

Http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/cont. 
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c) Comiss6es Municipais de Defesa Civil (COMDEC) - Uma 
em cada municipio. Sao 6rgaos de cooperac;ao da CEDEC, 
vinculadas, futuramente, as respectivas COREDECs, 
constituindo-se em subsistemas do sistema estadual. 
d) Nucleos Comunitarios de Defesa Civil (NUDEC) - Sao 
vinculados as COMDECs e constituidos par voluntarios. 

Decreta n°. 6416 - 11/1 0/2002 

Art. 1°. Fica aprovado o regulamento do Sistema lntegrado de 
comando e Opera<;6es em Emergencia - SICOE, na forma do 
Anexo que integra o presente Decreta. 
Art. 2°. 0 SICOE atende aos preceitos do Decreta n°. 1.343, de 
29 de setembro de 1999, que regulamenta o Sistema Estadual 
de Defesa Civil e tern por objetivo a integra<;ao dos 6rgaos 
publicos, com a iniciativa privada e com a comunidade, para 
fazer frente aos desastres causados pela natureza ou a<;ao 
hum ana. 

2.1.4 A Defesa Civil e o Municipio 

0 objetivo basico dos 6rgaos municipais de Defesa Civil e congregar as 

forc;as vivas e institucionais da area, a fim de motiva-las a participarem de uma 

organizac;ao aberta, que tenha como preocupac;ao fundamental capacitar-se 

para que nas situac;oes emergenciais adversas, estejam devidamente 

preparadas para enfrenta-las. 

E conveniente que a populac;ao (autoridades, servic;os eo publico) esteja 

efetivamente habilitada e dotada de meios a fim de evitar ou minimizar, o quanta 

possivel, as efeitos de fenomenos adversos ou de situac;oes criticas, sendo que 

a populac;ao deve estar organizada, preparada e orientada como fazer e o que 

fazer podendo assim a comunidade dar uma reposta eficiente aos desastres 

(Calheiros, 2004). 

Para que as ac;oes de Defesa Civil no municipio sejam eficazes, e 
necessaria que o 6rgao Municipal de Defesa Civil venha a manter-seem estado 

permanente de alerta e devidamente preparado para fazer frente as situac;oes 

emergenciais. lsto significa tornar o Municipio perfeitamente capacitado a agir no 

momenta oportuno, par meio do acionamento de pianos especificos, 

previamente elaborados, contando com todos os recursos institucionais, 

humanos e materiais disponiveis, cadastrados e com fungoes definidas. 

Destes modo, o 6rgao Municipal de Defesa Civil estara perfeitamente 

habilitado e orientado, quando os efeitos dessas ocorremcias adversas 
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extrapolarem as condig6es desse atendimento com recursos do proprio 

Municipio, para recorrer ao 6rgao Estadual de Defesa Civil e, em ultima 

instancia, ao 6rgao Federal. 

lntegrando o Sistema, a atividade local devera estar incorporada nos 

pianos preventivos a serem preparados com outras unidades municipais da 

regiao, abrangendo as areas criticas, com a participagao estadual. 

E de muita importancia, a boa estruturagao da Defesa Civil municipal, que 

nao pode ser urn organismo ocioso, aguardando qualquer fato para agir. E, para 

que ela esteja preparada, seus componentes devem ter conhecimento tecnico, 

devendo estar capacitados e instruidos para trabalharem na prevengao de 

desastres e estarem prontos para enfrenta-los, o que consiste na tomada de 

uma variedade de medidas, de curta e longa duragao, planejadas para salvar 

vidas e limitar os danos que podem ser causados. 

0 grau de eficacia, tanto antes quanta ap6s 0 desastre, e determinado 

basicamente pelo nivel de preparagao da Defesa Civil local. A experiencia tern 

revelado que os municipios que suportam as calamidades sao os que possuem 

melhores conhecimentos e, conseqOentemente, estao mais preparados, pais 

conforme enfatiza Castro (1999:10), as medidas iniciais de seguranga sao 

aquelas que produzem os melhores resultados. 

0 nivel de preparagao da Defesa Civil municipal e que determina o 

comportamento diante de urn desastre, ou seja, determina se o municipio tera 

condig6es de abrigar, agasalhar e alimentar a populagao atingida; se sera capaz 

de mobilizar a melhor forga de trabalho no menor tempo; se tera agilidade para 

pedir auxilio externo; e se sabera a quem recorrer. 

0 6rgao Municipal de Defesa Civil deve estar devidamente estruturado 

para educar, no sentido de preparar as populag6es; prevenir, sugerindo medidas 

e obras publicas para os pontos criticos; planejar, elaborando pianos 

operacionais especificos; socorrer as vitimas, conduzindo-as aos hospitais; 

assistir, conduzindo os desabrigados para locais seguros, atendendo-os com 

medicamentos, alimentos, agasalhos e conforto moral, nos locais de abrigo ou 

acampamentos; e recuperar, a fim de possibilitar a comunidade seu retorno a 
normalidade. 
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2.1.5 Organizagao da Defesa Civil no Municipio 

A Defesa Civil no municipio deve ser promovida tanto pelo governo 

quanta pela comunidade. 

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC - e o 6rgao 

responsavel pelo planejamento, articulagao, coordenagao, mobilizagao e gestae 

do Sistema de Defesa Civil, no ambito do municipio. 

0 Sistema Nacional de Defesa Civil- (SINDEC), agrega os tres nfveis de 

governo. No municipio, e constitufdo pelos seguintes 6rgaos, articulado pela 

COM DEC: 

- Conselho Municipal de Defesa Civil; 

- Coordenadoria Executiva de Defesa Civil; 

- Nucleos Comunitarios de Defesa Civil; 

- 6rgaos Setoriais 

- 6rgaos de Apoio 

Os Poderes Executive, Legislative e Judiciario no municipio precisam ter 

consciencia da importancia e da necessidade da implantagao da COMDEC com 

a participagao da populagao. E. por meio da COMDEC que se concretizam todas 

as agoes de Defesa Civil - prevengao, preparagao, resposta aos desastres e 

reconstrugao. 

Com esse entendimento, a Porta ria n°. 724, de 23.10.2002, do 

Excelentfssimo Senhor Ministro da lntegragao Nacional, estabelece seu Art. 1°: 

"Os municipios, para se habilitarem a transferencia de recursos federais 

destinados as ac;oes de defesa civil, deverao comprovar a existencia eo funcionamento 

do 6rgao Municipal de Defesa Civil- COMDEC ou do 6rgao correspondente". 

A formalizagao da COMDEC se da mediante os seguintes atos legais: 

- Mensagem a Camara Municipal encaminhando o Projeto de Lei de 

criagao da COMDEC; 

- Projeto de Lei de criagao da COMDEC; 

- Decreta de Regulamentagao da Lei que cria a COMDEC; 

- Portaria de nomeagao dos membros da COMDEC; 
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- Portaria de nomeac;ao dos membros do Conselho Municipal de Defesa 

Civil. 

Todos os atos legais devem ser publicados na lmprensa Oficial ou nos 

jornais de maior circulac;ao no municipio. 

I - Conselho Municipal de Defesa Civilizac;ao 

0 Conselho Municipal de Defesa Civil atuara como 6rgao consultivo e 

deliberativo e, e constituido por representantes das Secretarias Municipais e dos 

6rgaos da Administrac;ao Publica Municipal, Estadual e Federal sediados no 

municipio, e por representantes das classes produtoras, de clubes de servic;os, 

de entidades religiosas e de organizac;ao nao-governamentais - ONG - que 

ap6iam as atividades de Defesa Civil em carater voluntario. A participac;ao das 

lideranc;as comunitarias e de representantes dos Poderes Judiciario Legislativo 

contribui para aumentar a representatividade do Conselho. 

Os membros do Conselho Municipal exercem atividades comunitarias e 

nao deverao receber remunerac;ao para esse fim. 

Cabera ao Conselho Municipal elaborar o seu proprio Regimento lnterno. 

E recomendavel que a Presidemcia do Conselho Municipal de Defesa Civil 

seja assumida pelo Prefeito Municipal enquanto que a Vice-Presidencia, pelo 

Coordenador ou Secretario Executivo da COM DEC. 

II. Coordenadoria de Defesa Civil 

A estrutura da COMDEC deve guardar uma relac;ao com os demais 

6rgaos da Administrac;ao Municipal, preferencialmente, ligada diretamente ao 

Gabinete do Prefeito. A COMDEC e composta por urn Coordenador ou 

Secretario-Executivo, urn Conselho Municipal e por Areas e setores que 

desenvolvam principalmente as seguintes atribuic;oes: 

- Area Administrativa: secretaria, cadastramento e revisao de recursos 

materiais, humanos e financeiros. 

- Area de Minimizac;ao de Desastres: devera ser composta por dois 

setores: 

- Setor de Prevenc;ao de Desastres - responsavel pela Avaliac;ao de 

Risco aos quais o municipio esta sujeito a reduc;ao de risco de 

Desastres; e, 
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- Setor de Prepara9ao para Emergencias e desastres - responsavel 

pelo desenvolvimento institucional, de recursos humanos (curses de 

treinamento) e cientifico - tecnol6gico, mobiliza9ao, monitoriza9ao, 

alerta, alarme, aparelhamento, apoio logistico, entre outros. 

- Area Operacional composta par dais setores, tera como atribui96es: 

- Setor de resposta aos Desastres - responsavel pelas atividades de 

socorro as popula96es em risco, assistencia aos habitantes afetados e 

reabilita9ao dos cenarios dos desastres; e, 

- Setor de Reconstru9ao - responsavel pelo restabelecimento dos 

servi9os publicos essenciais, reconstru9ao e/ou recupera9ao das 

edifica96es e infra-estrutura, servi9os basicos necessaries a 

restabelecer a normalidade. 

Nos municipios de pequeno porte a estrutura organizacional da COMDEC 

pode ser mais simplificada, com um Coordenador ou Secretario-Executivo, um 

tecnico que ira desempenhar as atribui96es de cadastramento e revisao de 

recursos e um setor tecnico-operativo que desenvolvera as atividades de 

minimiza9ao de desastres e emergenciais. 

Nos municipios de maior porte, justifica-se a organiza9ao de um Centro 

de Comunica96es, com plantae de 24 horas. 

0 Coordenador ou Secretario-Executivo da COMDEC deve ser um 

profissional experiente e com reconhecida capacidade tecnica em 

gerenciamento de desastres, com acesso ao prefeito, competencia e autoridade 

para tamar decisoes em situa96es de crise. 

Os demais integrantes da COMDEC deverao fazer parte do quadro efetivo 

da Prefeitura Municipal e ter dedica9ao exclusiva nas atividades de Defesa Civil. 

A sele9ao de pessoal devera observar as caracteristicas dos desastres que 

ocorrem no municipio, dando preferencia aos profissionais que possam atuar 

nessas circunstancias de desastres. 

Como a a9ao de defesa civil e extremamente especifica, torna-se 

fundamental a capacita9ao de todos aqueles, servidores ou voluntaries, que 

participarem no desempenho de suas atividades. 



28 

Dessa forma, toda a equipe da COMDEC e os membros do Conselho 

Municipal deverao ser devidamente capacitados para o nfvel gerencial, em curso 

cujo conteudo contemple, dentre outros temas, a doutrina basica de Defesa Civil 

adotada no Brasil. Quante aos membros das Areas de Atuagao, receberao o 

treinamento conforme as atividades que irao exercer. 

Ill. Nucleos Comunitarios de Defesa Civil 

Os NUDEC podem ser organizados em diferentes Grupos Comunitarios 

que constituem os distritos, vilas, povoados, bairros, quarteiroes, edificagoes de 

grande porte e distritos industriais. Funcionam como elos entre a comunidade e 

o governo municipal por meio da COMDEC, com o objetivo de reduzir desastres 

e de promover a seguranga da populagao contra desastres, que podem ocorrer 

nos cenarios estudados. 

A instalagao dos NUDEC cresce de importancia nas areas de riscos 

intensificados de desastres e tern por objetivo principal informar, organizar e 

preparar a comunidade local para minimizar os desastres e dar pronta resposta 

aos mesmos, buscando reduzir ao maximo a intensidade dos danos e prejufzos 

conseqOentes. 

Os NUDEC funcionam como f6runs de debate sobre Defesa Civil e as 

reunioes tern por objetivo planejar as atividades relacionadas com a redugao de 

desastres, com destaque para: 

• Avaliagao dos riscos de desastres e a preparagao de mapas tematicos 

relacionados com as ameagas, com a vulnerabilidade dos cenarios e com 

as areas de riscos intensificados; 

• A promogao de medidas preventivas estruturais e nao-estruturais, que 

sao desenvolvidas com o objetivo de reduzir os riscos de desastres; 

• A elaboragao de pianos de contingencias para responder as hip6teses de 

desastres e exercfcios simulados para aperfeigoa-los; 

• 0 treinamento de voluntaries e das equipes tecnicas operacionais, para 

atuarem em circunstancias de desastres; 

• A organizagao de urn plano de chamada, com o objetivo de otimizar o 

estado de prontidao, na iminencia de desastres; 

Recomenda-se como t6pico para treinamento dos membros dos NUDEC: 

nogoes basicas de Defesa Civil, analise de riscos, primeiros socorros, educagao 
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ambiental, atendimento aos acidentes domesticos etc., acompanhados de 

simulados peri6dicos. 

E importante que se valorize a definigao de metas a serem atingidas, 

dentro dos prazos estipulados, a avaliagao dos resultados e o desempenho dos 

NUDEC. 

IV. 6rgaos Setoriais 

Os 6rgaos Setoriais sao constitufdos par 6rgaos e entidades da 

Administragao Publica Municipal e da Administragao Publica Estadual e Federal 

sediados no municipio, os quais se responsabilizam pela execugao das agoes de 

resposta aos desastres, que se fizerem necessarias, sob a coordenagao do 

6rgao local de defesa civil. Esses 6rgaos podem compor o Conselho Municipal 

de Defesa Civil. 

A distribuigao das atividades obedece a 16gica do 6rgao mais vocacionado 

para desempenhar as agoes que lhes sao atribufdas, de forma mais eficaz. 

V. 6rgaos de Apoio 

Os 6rgaos de Apoio sao os 6rgaos e entidades publicas e privadas, que 

podem ser convocados para apoiar as agoes de Defesa Civil, sob a coordenagao 

da COMDEC. 

2.2 ORGAOS QUE COMPOEM A INTEGRA<;AO NAS A<;OES DE DEFESA 

CIVIL NO MUNICiPIO DE MARINGA 

Para a integragao dos 6rgaos nas agoes de Defesa Civil no municipio de 

Maringa, necessaria se faz conhecer os 6rgaos Federais, Estaduais e 

Municipais, que estao presentes na area de atuagao. 

2.2.1 Polfcia Militar do Estado do Parana 

A Polfcia Militar do Parana - PMPR, tern par fungao primordial o 

policiamento ostensivo e a preservagao da ordem publica no Estado do Parana. 

E forga auxiliar e reserva do Exercito Brasileiro e integra o Sistema de 

Seguranga Publica e Defesa Social. Seus integrantes sao denominados militares 
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dos Estados "artigo 42 da CRFB", assim como as membros dos Corpos de 

Bombeiros Militares. 

A Policia Militar do Parana foi criada em 10 de agosto de 1854, como 

Companhia da Forga Policial, pelo presidente da nova Provincia, Zacarias de 

G6es e Vasconcelos que nomeou o Capita a de 1 a Linha de Exercito Imperial, 

Joaquim Jose Moreira Mendonga, para organizar a Corporagao, composta par 

67 homens. 

A hist6ria da Policia Militar paranaense mostra uma honrosa participagao 

em epis6dios que marcaram a vida nacional, combatendo na Guerra do 

Paraguai em 1865, Revolugao Federalista em 1893 e na Guerra do Contestado 

em 1913, entre outras. 

A Policia Militar do Parana cresceu junto com o Estado, evoluindo com a 

sociedade. Hoje, esta voltada aos anseios da comunidade, integrando-se a ela 

par meio do Policiamento Comunitario, garantindo a paz e a protegao de vidas e 

bens a toda comunidade paranaense; esta presente nos 399 municipios do 

Estado, atuando ostensiva e preventivamente, nas cidades, nas matas e 

estradas5
. 

2.2.1.1 4° Batalhao de Policia Militar 

Criado em 14 de margo de 1967, pelo do Decreta Lei n°. 4.437, teve suas 

atividades iniciadas com a publicagao do primeiro Boletim Interne na data de 14 

de maio de 1967. 

0 4° Batalhao de Policia Militar quando criado, foi instalado 

provisoriamente na Avenida Maua, n°. 2380, em 17 de maio de 1967. A 

construgao das instalag6es teve inicio em 1971, na Rua Mitsuzo Taguchi, 99, em 

terrene doado pela Companhia Melhoramentos Norte do Parana, 

compreendendo inicialmente uma area de 12.098 m2
. 

Ap6s doagao de uma area situada ao lado da Unidade par parte da 

Prefeitura Municipal identica a area adquirida pela Policia Militar do Parana, a 

area total do 4° Batalhao passou a ser de 24.200 m2
, sendo assim, construido o 

novo pavilhao administrative. 

5 /http. wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia _MHttp:/ilitar _do_ E. 
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A area de atuac;ao do Quarto Batalhao e de aproximadamente 6.000 Km2 

englobando 23 (vinte e tres) municfpios, dentre as quais, destacam-se as 

comarcas de Maringa, Mandaguari, Marialva, Mandaguac;u, Colorado, Astorga, 

Sarandi e Paic;andu, ultrapassando uma populac;ao de 700.000 habitantes. A 

Unidade presta diuturnamente seguranc;a preventiva e repressiva par intermedio 

dos diversos tipos de policiamento. 

Nas ac;oes de Defesa Civil a Policia Militar realiza policiamento e 

vigilancia das residencias afetadas nos casas de vendavais, inundac;oes e 

incendios, como tambem, executando triagem nas distribuic;oes de donatives e 

medicamentos. 

Nas operac;oes realizada em conjunto com o Corpo de Bombeiros de 

prevenc;ao, atendimento as vitimas acidentadas e operacionalmente quando se 

fizer necessaria em operac;oes de busca terrestres. 

2.2.1.2 Batalhao de Policia Militar Rodoviaria Estadual 

0 policiamento de Transite Rodoviario foi executado pelo DETRAN ate 

1916, quando foi criado o DER/PR, o qual ficou responsavel par esta atividade 

par meio de sua "POLl CIA RODOVIARIA". 

EM 1951 - E nomeado urn Oficial da PMPR para comandar a POLiCIA 

RODOVIARIA, com urn efetivo inicial de 33 homens. 

Em 1960 - Prac;as da Policia Militar ingressam na Policia Rodoviaria, 

executando o policiamento juntamente com as guardas do DER. 

Em 1962- Foi criada a SESP, para a qual ficou a competencia para a 

execuc;ao do Policiamento Ostensive, Repressive e Judiciario em todo o Parana, 

sendo neste mesmo ana criado o corpo de policiamento rodoviario, pelo Decreta 

n°. 8999 de 27 de julho de 1962. 

Segundo a Constituic;ao Federal: 

Art. 144 - A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

I - Policia Federal; 

II- Policia Rodoviaria Federal; 

Ill- Policia Ferroviaria Federal; 
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IV- Polfcias Civis; 

V- Polfcias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. [ ... ] 

§ so - As polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preserva9ao da ordem 

publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribui96es definidas em 

lei, incumbe a execu9ao de atividades de defesa civil. (BRASIL, 1988, p. 28, 83 e 

87)1o o "CORPO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO (CPR)". 

Em 1964- 0 CPR passa a ser Unidade Organica da PMPR (Decreta Lei 

n°. 16.316). 

Em 1967 - Extintos as guardas rodoviarios do DER pelo Decreta - Lei 

Federal 317, o policiamento passa a ser realizado apenas pela Polfcia Militar. No 

mesmo ana, pela Lei 6.774, o CPR e transformado em "BATALHAO DE 

POLiCIA RODOVIARIA" e com o Quadro Organizacional e de Distribui9ao de 

pessoal (QO/DP), estabelecendo-se urn efetivo de 72S homens. 

Em 197S e 1978, o QO/DP foi alterado, porem o efetivo permaneceu 

inalterado, au seja, 72S homens; perdurando esta previsao de pessoal ate as 

dias atuais. 

Ate 197S, o BPRv possuia apenas 03 (tres) Companhias, 

respectivamente, 1 a Cia PRv - Curitiba, 2a Cia PRv - Londrina e 3a Cia PRv -

Cascavel. 

Em 197S, foi criada a 4a Cia PRv- Maringa, sa Cia PRv - Ponta Grossa e 

em 1994 a 6a Cia PRv - Pato Branco. 

Atualmente o Batalhao de Polfcia Rodoviaria conta com 996 Policiais 

Militares, distribuidos em 63 Pastas de Policia Rodoviaria, as quais atuam de 

forma constante em mais de 1S mil quilometros de rodovias federais e 

municipais em todo o territ6rio paranaense, na fiscaliza9ao de transito, 

prescri9ao de acidentes, combate ao trafico de drogas e roubo de auto e cargas, 

entre outras atividades de interesse da comunidade6
. 

2.2.1.3 4a Companhia da Polfcia Rodoviaria Estadual 

Em 14 de outubro de 1982, cumprindo o plano de expansao da Policia 

Militar do Parana, par meio do Decreta n°. S.S37, foi oficializada a 4a 

COMPANHIA DE POLiCIA MLITAR RODOVIARIA. 

6 Http://www.aquiweb.eom.br/quartacia/historico.ht 
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Com sede em Maringa, tornou-se entao, responsavel pelo policiamento 

rodoviario em toda a Regiao Noroeste do Parana, compreendendo atualmente 

uma malha viaria de aproximadamente 3.655 Km de rodovias, abrangendo 120 

Municfpios7
. 

A Policia Rodoviaria atua nas ac;oes de Defesa Civil principalmente na 

fiscalizac;ao de produtos perigosos e controle dos transportes destas cargas, de 

forma que patrulha toda area do 1° SGB/5° GB. 

2.2.1.4 Batalhao de Policia Florestal 

0 Batalhao de Policia Florestal, que futuramente sera denominado 

Batalhao de Policiamento Ambiental, e a Unidade da Policia Militar do Parana 

que alem de atuar, ostensivamente, cumprindo a lei, ensejando a preservac;ao 

de ordem publica e o exercicio dos poderes constituidos, tern a missao 

especffica de proteger a fauna, a flora e o meio ambiente. 

Segundo a Constituic;ao Federal: 

Art. 144 - A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

I - Policia Federal; 

II - Policia Rodoviaria Federal; 

Ill - Policia Ferroviaria Federal; 

IV- Policias Civis; 

V- Policias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. [ ... ] 

§ 5° - As Policias Militares cabem a policia ostensiva e a preservac;ao da ordem 

publica; aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribuic;oes definidas em 

lei, incumbe a execuc;ao de atividades de Defesa Civil. (BRASIL, 1988, p. 28, 83 

e 87)1 dos poderes constituidos - MISSAO GERAL DAS POLiCIAS MILITARES 

DO BRASIL tern a missao especifica de proteger a flora, fauna e o ambiente, 

atuando no territ6rio do Estado do Parana desde o ano de 1957, quando foi 

criado a 04 de Abril, atraves da Lei n. 0 3056. 

A Policia Florestal foi instituida com a denominac;ao de Corpo de Policia 

Florestal, sendo sua Lei de criac;ao regulamentada pelo Decreta Estadual 5.651, 

7 Http://www.aquiweb.eom.br/quartacialhistorico.ht 
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de 19 de julho de 1957. Com pequeno efetivo, a partir de 18 de setembro de 

1962, foi empregado na protegao dos Parques Estaduais de Vila Velha, 

Campinhos e Monge da Lapa. No ana de 1970, seu trabalho protetivo estendeu

se ao Parque Nacional do lguagu e a Floresta Nacional de Irati. 

A Lei n°. 6.774, de 08 de janeiro de 1976, transformou o Corpo de Policia 

Florestal em Batalhao. 0 Batalhao Florestal cumpre as suas atribuig6es, 

prioritariamente, par meio da realizagao do policiamento ostensive que e 

executado com maior enfase em sua parte preventiva, no sentido de orientar e 

dissuadir ag6es, que representem transgress6es a legislagao ambiental8. 

A Policia Florestal atua nas ag6es de Defesa Civil aplicando multa aos 

infratores, verificando novas focos de possfveis sinistros, controle de populagao 

rurais e retirada de populagao ribeirinha. 

2.2.1.5 Corpo de Bombeiros no Parana 

A hist6ria do Corpo de Bombeiros do Parana, que foi fundado pelo entao 

Presidente da Provincia Paranaense, Carlos Cavalcanti, e muito antiga. No 

entanto poucos documentos existem a respeito, a nao ser alguns feitos naquela 

epoca. 

Tiveram infcio os servigos contra incendios, em Curitiba com uma 

Sociedade de Bombeiros Voluntaries, do tipo ainda existente em Joinville. Era a 

Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntaries, fundada em 1.887. Visava 

satisfazer a necessidade do meio curitibano, tendo carater supletivo, pais aos 

governos do Estado e do Municipio nao lhes permitiam os reduzidos recursos 

financeiros organizarem departamento contra o fogo, mantendo a Corporagao de 

Bombeiros. 

Finalmente em 1.912, foi criado o Corpo de Bombeiros do Estado do 

Parana. No ana anterior, criava-se a Guarda Civica (Policia) de Curitiba. 

Fundava-se, no mesmo ana de 1.912, a Universidade do Parana. Era o 

progresso que se acentuava. Na epoca, o Presidente da Provincia, Carlos 

Cavalcanti, apresentou ao Congresso Legislative do Estado, um pedido de 

credito necessaria a criagao de um Corpo de Bombeiros na capital. Organizou

se, assim, pela sangao da Lei n°. 1.133, de 23 de margo de 1.912, a tao 

8 Http://www .pmpr .pr.gov .br/pmpr/modules/conteudo/con. 
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esperada organizagao, ficando equiparados os pastas dos seus componentes, 

na plenitude de direitos, honras, prerrogativas e vantagens, aos equivalentes do 

Regimento de Seguranga, atualmente Polfcia Militar do Parana. 

As atividades do Corpo de Bombeiros do Parana foram marcadas pela 

leitura da ordem do dia, em 08 de outubro de 1.912, baixada pelo Major 

Fabriciano do Rego Barros, Comandante, que declarava dar infcio a 
Organizagao. 

Ficou dito que a Organizagao inicial do Corpo de Bombeiros do Parana 

deu-lhe carater rigorosamente militar e a imprescindfvel autonomia completa. 

Urn Estado-Maior, duas companhias e dais Estados-Menores formavam o Corpo 

de Bombeiros em 1.912. Foi incorporado a Forga Militar em virtude da 

disposigao do artigo 7°, da Lei n°. 1.761, de 17 de margo de 1.917, par Decreta 

n°. 473, de 09 de julho do mesmo ana. Com a organizagao da Companhia de 

Bombeiros e Pontoneiros, voltou ao carater independente, com a constituigao de 

Corpo, com duas Companhias na Lei n°. 2.517, de 30 de margo de 1.928 e foi 

desanexado pelo Decreta 324, de 10 de abril deste ultimo ana. Ainda em 1.928, 

no Decreta n°. 666, de 21 de maio tomou nova organizagao, com Estado-Maior, 

Estado-Menor e duas Companhias. 

Novamente incorporado a Forga Militar, para fins militares, em 02 de 

junho de 1.931, passou a fazer parte integrante, como Batalhao Sapadores

Bombeiros, com as partes administrativas e tecnicas independentes do comando 

geral. Desligados par Decreta 134, de 15 de janeiro de 1.932, voltou a 
denominagao de Corpo de Bombeiros par forga das disposigoes do artigo 2°, do 

Decreta 452, de 24 de fevereiro do mesmo ana. Em Decreta n°. 1.505, de 25 de 

junho de 1.932, embora com o comando da forga, para ser empregado em 

servigo de guerra, do qual foi dispensado em 18 de dezembro seguinte, par 

terem cessados os motivos de sua utilizagao naquele servigo. 

0 Decreta n°. 86 de 18 de janeiro de 1.934, disp6s que a Corporagao de 

Bombeiros, continuando o seu carater de isolada, tivesse seus elementos 

sujeitos a Justiga Militar da Forga, ficando reduzida a uma companhia, vedada 

as transfen§ncias entre uma e outra Corporagao. 

Foi exclufdo do acordo que o Estado firmou com a Uniao em 15 de 

fevereiro de 1.934, nao sendo, assim, considerado como Forga Auxiliar do 

Exercito. Passou a administragao do municipio da capital em artigo 4° da lei n°. 
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73 de 14 de dezembro de 1.936. Reverteu a administragao do Estado, 

continuando independente com seu quadro de oficiais da forga, em comissao, 

em Decreta 8713, 08 de outubro de 1.938. Finalmente, pela lei n°. 155, de 25 de 

novembro de 1.938, foi reincorporado a Polfcia Militar, com a denominagao de 

Companhia de Bombeiros e Organizagao de Companhia de Fuzileiros, gozando 

de autonomia administrativa para aplicagao dos meios que lhe forem atribufdos 

no orgamento do Estado e de ampla liberdade de agao quanta a parte tecnica. E 

no ano de 1.953, nova designagao, Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do 

Parana. 

2.2.1.6 Estrutura existente no Corpo de Bombeiros do Parana 

Quando uma lnstituigao possui como missao constitucional a prevengao 

de eventos desastrosos, o socorro e assistencia aos atingidos por tais eventos e 

a recuperagao dos danos causados, nao pode permanecer a merce do 

crescimento e evolugao da sociedade. 

0 Corpo de Bombeiros do Parana, desde a sua fundagao vern tentando 

acompanhar a evolugao do desenvolvimento da sociedade paranaense, sendo 

muitas vezes pressionado politicamente, criando situagoes desagradaveis por 

impossibilidade de expandir os seus servigos de maneira eficiente e eficaz. 

0 Estado do Parana possui 399 (trezentos e noventa e nove) municfpios, 

sendo que o Corpo de Bombeiros esta instalado em apenas 47 (quarenta e sete) 

municfpios, atendendo 48% (quarenta e oito por cento) da populagao. 

Diante deste quadro, a Organizagao Corpo de Bombeiros da Polfcia 

Militar do Parana, ganhou uma forga maior com a vigencia do Decreta n°. 1343, 

ficou estabelecida as Unidades do Corpo de Bombeiro a Responsabilidade 

exclusiva pelas Coordenadorias Regionais de Defesa Civil. 

Art. 13 - 0 Estado do Parana sera dividido em Regi6es de 
Defesa Civil - REDEC, que terao suas Coordena<;:6es de Defesa 
Civil - COREDEC subordinadas a CEDEC. 
§ 1 o - As regi6es de defesa civil corresponderao as areas de 
atua<;:ao das unidades do Corpo de Bombeiros da Policia Militar. 

Existem 08 (oito) Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil- COREDEC, 

que foram criadas conforme a existencia dos Grupamentos de lncendios e Sub-
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Grupamento de Bombeiros lndependentes, os quais tern sob sua 

responsabilidade urn determinado englobamento de municlpios, dentro de sua 

area de atuac;ao, que formam individualmente as Coordenadorias Municipais de 

Defesa Civil - COMDEC's, assim distribuidas: 

- Primeira Coordenadoria Regional de Defesa Civil (1a COREDEC), com 

sede no municipio de Curitiba. 

- Segunda Coordenadoria Regional de Defesa Civil (2a COREDEC), com 

sede no municipio de Ponta Grossa. 

- Terceira Coordenadoria Regional de Defesa Civil (3a COREDEC), com 

sede no municipio de Londrina. 

- Quarta Coordenadoria Regional de Defesa Civil (4a COREDEC), com 

sede no municipio de Cascavel. 

- Quinta Coordenadoria Regional de Defesa Civil (Sa COREDEC), com 

sede no municipio de Maringa e a seguinte jurisdic;ao: perfazendo uma area de 

144 (cento e quarenta quatro) municlpios, tendo Postos de Bombeiros nos 

municlpios de Sarandi, Apucarana, lvaipora, Campo Mourao, Umuarama, 

Paranavai e Cianorte. Tambem foram criados 14 Postos de Bombeiro 

Comunitario da Defesa Civil, nos municipios de: Loanda, Nova Londrina, Nova 

Esperanc;a, Colorado, Astorga, Mandaguari, Marialva, Jandaia do Sui, Manoel 

Ribas, Faxinal, Goioere, Cruzeiro do Oeste, Alt6nia e lpora. 

- Sexta Coordenadoria Regional de Defesa Civil (6a COREDEC), com 

sede no municipio de Sao Jose dos Pinhais. 

- Setima Coordenadoria Regional de Defesa Civil (7a COREDEC), com 

sede no municipio de Foz do lguac;u. 

- Oitava Coordenadoria Regional de Defesa Civil (Sa COREDEC), com 

sede no municipio de Paranagua. 

A Diretriz n°. 01/05 do Comando do Corpo de Bombeiros- sa Sec;ao do 

Estado-Maior refere-se a Planejamento e Execuc;ao das Ac;oes de Defesa Civil 

do Corpo de Bombeiros, tendo como finalidade criar normas para a implantac;ao 

e operacionalizac;ao das ac;oes de defesa civil, por meio das respectivas 

COREDECs, dentro de sua area de atuac;ao, inserindo-as no contexto da 

Politica Nacional de Defesa Civil, que diz: 

Objetivos: 
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a. Nortear a atua<;ao efetiva das Coordenadorias Regionais de 
Defesa Civil, na fase de normalidade e anormalidade, atraves 
das B/8 nos Grupamentos de Bombeiros; 
b. lncrementar o nivel de seguran<;a intrinseca e reduzir a 
vulnerabilidade dos cenarios dos desastres e das comunidades 
em risco; 
c. Otimizar o funcionamento do Sistema Municipal, Estadual e 
Federal em todo territ6rio paranaense; 
d. Minimizar as influencias negativas relacionadas com as 
variaveis, tempo e recursos, sabre o desempenho do Sistema 
Nacional de Defesa Civil; 
e. Facilitar uma rapida e eficiente mobiliza<;ao dos recursos 
necessaries ao restabelecimento da situa<;ao de normalidade, 
em circunstancias de desastres; 
f. Proteger a vida, a incolumidade fisica, o patrimonio, as 
rela<;6es sociais e as institui<;6es; 
g. Preservar o meio ambiente; 
h. Avaliar a eficiencia, a eficacia e a efetividade dos Pianos de 
Defesa Civil, a nivel municipal, enfatizando a Preven<;ao, 
Prepara<;ao, Resposta e Reconstru<;ao; 
i. lnserir o SICOE (Sistema lntegrado de Comando e Opera<;6es 
em Emergencia) na estrutura do Corpo de Bombeiros e 
consequentemente no Sistema Estadual de Defesa Civil; 
J. lntensificar a preven<;ao e atendimento a acidentes 
envolvendo produtos perigosos; 
k. Coordenar a implanta<;ao, manuten<;ao e avalia<;ao continua 
do projeto Bombeiro Comunitario inicialmente nos municipios 
que aderirem ao projeto; 
m. lmplementar o Programa Mata Viva - Programa Estadual de 
Preven<;ao e Combate a lncendios Florestais, a nivel de Parana; 
n. Acompanhar o Monitoramento e Previsao Meteorol6gica 
diariamente; 
o. Otimizar o Monitoriamento de Eventos de Defesa Civil -
lnforma<;6es, dados e tratamento dos dados estatisticos. 

Missao 

Desenvolver atraves das oito (08) COREDECs, a<;6es 
estruturais de Defesa Civil com foco exclusive nos mementos de 
preven<;ao, prepara<;ao, resposta e reconstru<;ao. 

Execu~ao 

Para uma execu<;ao adequada e importante definir as a<;6es nos 
segmentos especificos para o melhor desenvolvimento das 
atividades, sao elas: 

Operacionaliza<;ao da COMDEC; 
Cria<;ao do PAM (Plano de Auxilio Mutua); 
Preven<;ao e Atendimento a Acidentes Envolvendo Produtos 
Perigosos; 
Projeto Bombeiro Comunitario; 
Sistema lntegrado de Comando e opera<;6es em Emergencia 
SICOE; 
Rede Estadual de Emergencia de Radioamadores (REER); 
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Rede Estadual de Prevengao e Combate a lncendios 
Florestais (Meta Viva). 

2.2.1.7 Corpo de Bombeiros I 1a SGB/S0 GB- Maringa 

E. na regiao noroeste do Estado que se localiza o so Grupamento de 

Bombeiros, atendendo 144 municfpios por intermedio de sete subunidades nas 

principais cidades da regiao: Maringa, Paranavai, Cianorte, Campo Mourao, 

Umuarama, Apucarana, lvaipora e Sarandi. (Figura 1 ). 

A sede do so Grupamento de Bombeiros se localiza na cidade de 

Maringa, a qual abriga tambem urn Subgrupamento de Bombeiros, atendendo 24 

municipios. (Figura 2). 

Na cidade de Maringa, ha atualmente cinco postos de bombeiros 

estrategicamente distribuidos. Quartel Central (Avenida Guaira, 63), Jardim 

Alvorada, Maringa Velho, Vila Operaria e lguatemi. 

A criagao do Corpo de Bombeiros de Maringa data de 08 de agosto de 

19S7 na gestao do prefeito America Dias Ferraz. Com apenas uma viatura 

doada pelo D.E.R., e uma guarnigao composta por apenas quatro bombeiros, 

denominada so GF (Quinta Guarnigao de Fogo), ocupavam pequenas e 

bastantes acanhadas instalag6es, constando de urn abrigo para a viatura e urn 

alojamento medindo 10 m2
, tudo em madeira, situado na Avenida Parana, quase 

esquina com a Avenida Tamandare. No dia 20 de setembro de 1963, o Aspirante 

a Oficial AMAURY ANTONELLO (hoje Tenente Coronel RR), assumia como 

primeiro Oficial Comandante da fragao, que era subordinado ao 3° Grupamento 

de lnc€mdio, com sede em Londrina. 

Posteriormente, gragas ao trabalho do entao Delegado Regional de 

Policia - Cel. PM Aroldo Cordeiro, o Corpo de Bombeiros foi transferido para urn 

barracao de madeira ao lado da Delegacia de Policia, a Avenida Guaira, e 

permanece neste enderego ate hoje. Em substituigao ao antigo barracao de 

madeira, era inaugurado em 31 de margo de 1973, o novo quartel de alvenaria, 

obra que teve inicio na gestao de Adriano Valente e concluida na gestao de 
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Silvio Magalhaes Barros. Mais tarde, exatamente em 19 de marc;o de 197 4, 

assumia o comando do so GF, agora denominado 3° Sec;ao de Combate a 

lncendio do 3° Grupamento de lncendio, o 2° Ten. MIGUEL KFOURI NETO, 

contando com urn efetivo de 18 homens. 

Ainda no comando do Ten. KFOURI, o Corpo de Bombeiros de Maringa 

combateu urn dos maiores incendios de sua hist6ria, que se iniciou as 04h1 Om in 

horas do dia 2S Mar 84, nas Casas Al6 Brasil e durou 02 dias, sendo 

empregadas na epoca as viaturas ABT 10, 11, 12, 13 e 20. 

Quase completando 10 a nos a frente da 3° Sec;ao de Com bate a lncendio, 

a 06 de julho de 1984, o Ten. KFOURI passou o comando ao Capitao CARLOS 

ALBERTO CIDADE. Em 28 de setembro de 1977, visando a regulamentac;ao 

dos servic;os de bombeiros na area de Maringa, foram transformados em Leis 

pelo Legislative Municipal, os convenios Estado-Municipio, com a criac;ao do 

FUNREBOM - Fundos de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e a instituic;ao 

das taxas de combate a incendio e de vistoria de seguranc;a contra incendios. 

0 Governo do Estado do Parana, pelo do Decreta n°. S.404, de 08 de 

maio de 1.98S criou o so GB com sede em Maringa, abrangendo uma area de 

mais de 127 municipios. Assim como a cidade cresceu e expandiu-se, o Corpo 

de Bombeiros tambem evoluiu, para atender a demanda de servic;o. 

Atualmente, o 1 °SGB/S0 GB conta com uma grande estrutura fisica, com 

varias viaturas e materiais modernos, investindo em treinamento e 

aprimoramento de seu efetivo. Possui nova sala operac;oes, audit6rio, sala de 

aula, urn tanque de mergulho, sala de musculac;ao, instalac;oes do SlATE, 

estacionamento de veiculos, etc. 

0 Corpo de Bombeiros de Maringa atende uma media de 30 ocorrencias 

diarias, conta atualmente com 18S homens e dispoe, para atendimento da 

comunidade, de seis viaturas de combate a incendio, uma viatura de busca e 

salvamento, uma viatura para combate a incendio em locais elevados, alem de 

seis ambulancias do SlATE, bern como barcos e equipamentos diversos para os 

mais variados tipos de atendimentos9
. 

Conforme ilustra a figura 1, a seguir. 

9 Http://www. pmpr.pr.gov. br/pmpr/modules/conteudo/con. 
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Figura 1: Area de atua<;ao do 5° Grupamento de lncendios. 

Area de atua<;ao- 144 municipios 

2.2.1.7.1 Eventos acontecidos no periodo de 2005 a 2006, na area do 1° SGB/5° 

GB - Maringa. 

Destes eventos ocorridos participaram alguns 6rgaos em apoio as 

ocorrencias, realizando de certa forma uma integra<;ao nas a<;6es da Defesa 

Civil. 
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5 2006 

Abate de arvores, com apoio de membros da COMDEC, 122 142 

SAOP 

Fiscalizagao ao Transp. Rod. Produtos Perigosos, com 15 6 

integragao/apoio do SEST/SENAT, SANEPAR, 

IPEMIIMETRO, DER, BPRv, Vigilancia Sanitaria, lAP. 

BPFio 

Abate Sanitaria de animais com suspeita de 1 

contaminagao pelo virus da Febre Aftosa, na Fazenda 

CESUMAR, com integragao da SEAB, FUNDEPEC, 

Fundo Panamericano de Comb ate a Febre Aftosa, SAOP, 

lAP, FAEP, Ministerio da Agricultura, 4° BPM, COMDEC, 

onde foram abatidos 142 animais 

Abate Sanitaria de animais com suspeita de 1 

contaminagao pelo virus da Febre Aftosa, na Fazenda 

Pedra Preta, com integragao da SEAB, FUNDEPEC, 

Fundo Panamericano de Combate a Febre Aftosa, SAOP, 

lAP, FAEP, Ministerio da Agricultura, 4° BPM, COMDEC, 

onde foram abatidos 228 animais 

NE.SES-12.401 - Estiagens, com integragao da 4 3 

COM DEC 

NE.HEX-12.302- Enxurradas ou lnundag6es Bruscas, 3 

com integragao da COMDEC 

NE.EVD-12.101- Vendavais e Tempestades, com 4 

integragao da COMDEC 

NE.TGZ-12.205- Granizos, com integragao da COMDEC 1 

NE.HAL-12.303- Alagamentos, com integragao da 1 1 

COM DEC 

Total 150 154 



Grafico demonstrativo de 2005 

Grafico demonstrative de 2006 

2.2.2 lnstituto Ambiental do Parana - lAP 

~ NE.SES-12.401- Estiagens 

Iii NE.HEX-12.302- Enxurradas 
ou lnundac;oes Bruscas 

D NE.EVD-12.101 - Vendavais 
e Tempestades 

D NE.TGZ-12.205- Granizos 

• NE.HAL-12.303-
Alagamentos 

llill Febre Aftosa (IN N° 34, 
31 /1 0/2005-S EAB) 

Iii Corte/desgalhe de arvore 

o Fiscalizac;ao ao Transp. Rod. 
Produtos Perigosos 
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~ NE.SES-12.401 - Estiagens i 

~ NE.HEX-12.302- Enxurradas l 
ou lnundac;oes Bruscas 1 

D NE.EVD-12.101- Vendavais ! 
e Tempestades 

D NE.TGZ-12.205- Granizos 

• NE.HAL-12.303-
Alagamentos 

1]1 Febre Aftosa (IN N° 34, 
31/1 0/2005-SEAB) 

111 Corte/desgalhe de arvore 

o Fiscalizac;ao ao Transp. Rod. 
Produtos Perigosos 
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0 Institute Ambiental do Parana - lAP, entidade autarquica, foi instituido 

em 1992, pela da Lei Estadual n°. 10.066, de 27 de julho com a criagao da 

secretaria de Estado de Meio Ambiente. 

E. Sucessor de instituigoes que contam com anos de existencia, cujas 

origens remontam quase aos tempos da emancipagao politica do Parana. 

Ha mais de 1 00 a nos, o Estado do Parana vern desenvolvendo o seu 

servigo de cartografia oficial, originariamente por meio do artigo DGTC -

Departamento de Geografia, Terras e Colonizagao no processo de 

disciplinamento da ocupagao do territ6rio foi adotada no ana de 1892, com a 

edigao da Lei de Terras de n°. 68. 

Em 1992, houve a fusao da Superintendencia dos Recursos Hidricos e 

Meio Ambiente- SUREHMA e do Institute de Terras Cartografia e Florestas -

ITCF, dando origem ao atuallnstituto Ambiental do Parana- lAP, hoje vinculado 

a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos- SEMA. 

0 lAP e o IBAMA atua simultaneamente exercendo a mesma fungao, 

porem o IBAMA a nivel Federal eo lAP a nivel Estadual. 

Agoes desenvolvidas pelo lAP - PR 

1.1 Autorizagao para Corte de Arvores; 

1.2 Licenga Ambiental Obrigat6ria; 

1.3 Plano de Prevengao e Combate aos lncendios Florestais; 

1.4 Acidentes Ambientais 10
. 

A participagao do lAP nos eventos de fiscalizagoes de transporte de 

produto perigosos, ja faz parte de uma integragao nas agoes de Defesa Civil, 

juntamente com o Corpo de Bombeiros e outros 6rgaos, de forma que em 

situagoes que envolva derramamento de produtos t6xicos, pondo em risco leito 

de rios e vegetagoes o lAP e principal atuante protegao ambiental. 

0 foco maior alem da protegao ambiental e a aplicac;ao de multa e 

fiscalizagao que ajuda aumentar o poder de policia do Corpo de Bombeiros 

quando participam juntamente nas agoes de Defesa Civil. 

2.2.3 Institute Brasileiro do Meio Ambiente- IBAMA 

10 Http://www.pr.gov.br/meioambiente/iap/index.shtml 
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0 Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renovaveis, uma autarquia federal, foi criado pela Lei 7735/89, vinculado ao 

Ministerio do Meio Ambiente - MMA. E responsavel, principalmente, pela 

execuc;ao da Polftica Nacional do Meio Ambiente e desenvolve atividades para a 

preservac;ao e conservac;ao do patrimonio natural, exercendo o controle e a 

fiscalizac;ao sobre o uso dos recursos naturais. 

Atualmente o IBAMA, a nivel nacional, passa por uma fase de 

Reorganizac;ao lnstitucional. Esta sendo desenvolvida uma nova arquitetura 

organizacional, que visa refletir o modele de gestae por resultados, 

compatibilizando as diretrizes do Ministerio do Meio Ambiente - MMA e da 

Reforma do Estado. 

Essa reorganizac;ao implicara em alterac;oes na denominac;ao, quantidade 

e, principalmente, nas atribuic;oes afetas as Unidades Descentralizadas hoje 

existentes. Das unidades existentes no Estado, ficarao somente as Unidades de 

Conservac;ao Federais e as Unidades Tecnicas Multifuncionais. 

UCFs - Unidades de Conservac;ao Federais, sao denominadas todas as 

areas naturais protegidas oficialmente e com relevante interesse ecol6gico. As 

UCFs foram criadas a partir de 1937, com o objetivo de proteger seus recursos 

naturais e melhorar a qualidade de vida do homem, constituindo-se em 

instrumentos essenciais para a protec;ao da biodiversidade no Pais. 

UTM's - Unidades Tecnicas Multifuncionais, ainda nao foi implantadas, 

estando na fase de estudo 11
. 

0 IBAMA atua na fase preventiva e depois na fase recuperativa. 

Na fase preventiva atua de forma a desenvolver pianos preventives 

orientando nas queima de canaviais, vegetac;ao rasteira e protec;ao do solo, 

educando a populac;ao a preservar as matas e o meio ambiente, atraves do 

controle da poluic;ao e plantios de arvores. 

Na fase da recuperac;ao, preve recursos para os danos causados ao meio 

ambiente. Pois possui capacidade financeira para contratar servic;os 

emergenciais terceirizados e pianos de combate a incendios florestais integrado 

com a COMDEC do municipios. 

2.2.4 Departamento Estrada Rodagem - DER 

11 Http://br.geocities.com/ibamapr/estrutura.ht 
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0 Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 1937, ja 

respondia pelo plano geral das estradas, fiscalizando os servic;os tecnicos e 

administrativos, regulando e policiando e o trafego. Com a criac;ao do Fundo 

Rodoviario Nacional em 1937, os Estados passam a receber regularmente 

verbas especificas destinadas a construc;ao, conservac;ao e melhoramentos das 

estradas. Para viabilizar a destinac;ao destas verbas era necessaria criar 

repartic;6es estaduais nos moldes do DNER. 

Assim sendo, e criado o Departamento de Estradas de Rodagem do 

Parana- DER/PR, sob o Decreta-Lei n°. 547, em 18 de dezembro de 1946. No 

Parana, assim como na maior parte do Brasil, a partir dos anos 50, ocorre urn 

grande desenvolvimento econ6mico e social, firmando-se na economia nacional 

como grande exportador de cafe. 

Os Governos de Moyses Lupion (1947-1951) e Bento Munhoz da Rocha 

(1951-1956) assumem compromisso politico com o povoamento e a 

modernizac;ao do Estado, incentivando tanto a continuac;ao dos fluxos 

migrat6rios de paulistas e gauchos em direc;ao ao norte, oeste e sudoeste do 

Estado quanta o desenvolvimento dos transportes. 

Em 1952 foi criada a Lei 0 1.052 que disp6e sabre a reorganizac;ao de 

Departamento de Estradas de Rodagem/PR12
. 

0 DER/PR e urn 6rgao que possui recursos para terceirizac;ao e 

contratac;ao, bern como, auxilia nas ac;oes de integrac;ao da Defesa Civil, pelo 

fornecimento de meios de acessos para abertura de estradas e novas atalhos, 

empregando maquinarios e veiculos. 

2.2.5 IPEM/INMETRO 

Desde muitos anos antes do nascimento de Cristo, o homem ja utilizava 

meios para medir as mercadorias. As transac;6es eram feitas de inumeras 

maneiras, dependendo de cada regiao. Urn dos problemas era que os 

parametros variavam de pessoa para pessoa, pais muitas vezes, usava-se a 

mao, o pe, o antebrac;o e ate mesmo o polegar, como medida de comprimento. 

Necessitava-se entao de uma padronizac;ao. Surgiu entao no Antigo Egito, a 

12 Http://www .pr.gov. br/derpr/inst_ historico.shtml 
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representagao em marmore preto do cubito, padrao mais antigo registrado pela 

Hist6ria; pon3m, a falta de medida unificada continuava a assombrar as 

civilizag6es do ocidente, ate que em 1799, na Franga, o problema foi 

solucionado. 

Foi criado o Sistema Metrico Decimal, construido em uma platina de 

metal, que ficava guardada em Paris em condig6es especiais. Este sistema 

tambem definiu o litro para medidas de volume e quilogramas como grandeza de 

massa. No Brasil, ao se tentar implantar tais mudangas, houve uma revolta. 

0 Quebra-Quilos foi urn movimento que teve inicio na Paraiba, mas que 

depois se espalhou pelas quatro provincias do norte. A revolta consistia na 

resistencia frente as mudangas do padrao de medidas, ja que grande parte da 

populagao desconhecia a nova unidade metrica decimal e com isso tinha medo 

de ser ludibriada. 

Outra reivindicagao visava acabar com a cobranga de tributo sabre o solo. 

Neste periodo de revolugao os amotinados, ap6s inutilizarem as balangas, 

voltavam a comercializar produtos pelo antigo sistema de origem iberica. A 

revolta perdurou ate o ana de 1882, quando o Brasil finalmente conseguiu adotar 

o sistema frances como padrao. Este sistema, duzentos anos depois de ser 

criado, foi modificado devido a sua falta de exatidao. Chegou-se, assim, ao 

Sistema lnternacional de Unidades (SI), implantado oficialmente no Brasil em 

1962 e depois confirmado par lei para garantir uma uniformidade de pesos e 

medidas em todo territ6rio nacional. 

0 Institute de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro - IPEM/RJ 

surge em 1965, como 6rgao delegado do Institute Nacional de Metrologia, 

Normalizagao e Qualidade Industrial- INMETRO, responsavel pela verificagao e 

fiscalizagao. As relag6es que envolvem o consumidor tern sido apontadas com 

destaque no que tange ao exercicio de seus direitos como cidadao, gragas a 

eficiente atuagao em parceria do IPEM/INMETRO e Secretaria de Estado de 

Defesa do Consumidor/SEDCON. 

0 Institute Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial -

lnmetro - e uma autarquia federal, vinculada ao Ministerio do Desenvolvimento, 

Industria e Comercio Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial (Conmetro), 



48 

colegiado interministerial, que e o 6rgao normative do Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial (Sinmetro). 

0 IPEM/RJ, Autarquia vinculada a Secretaria de Estado de Justiga e de 

Defesa do Consumidor, desempenha fungoes definidas por urn convemio com o 

INMETRO, no campo da Metrologia Legal, fiscalizagao em produtos texteis e 

cargas perigosas, alem da Certificagao de qualidade dos produtos que envolvam 

seguranga e saude do usuario 13
. 

2.2.6 Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAS 

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAS e urn 

6rgao da administragao direta do Estado do Parana responsavel pela execugao 

das politicas publicas voltadas ao setor agropecuario, pesqueiro e de 

abastecimento. Desenvolve pesquisas e avaliagoes da produgao e do mercado 

agropecuario e atua na fiscalizagao da produgao agricola e vegetal, garantindo a 

qualidade sanitaria dos produtos e a sustentabilidade ambiental do processo de 

produgao. 

Coordena e executa programas de melhoria da qualidade de vida das 

populagoes rurais e do manejo adequado dos recursos naturais. Conta, em sua 

estrutura, com 20 nucleos regionais e 120 unidades veterinarias. 

Alem disso, tern cinco empresas vinculadas - EMATER, IAPAR, 

CODAPAR, CLASPAR e CEASA - e, por meio destas, presta assistencia 

tecnica e extensao rural; desenvolve pesquisas agropecuarias voltadas a 
melhoria da produtividade; atua no fomento da produgao agropecuaria; na 

classificagao de produtos e executa as politicas de abastecimento. 

AREAS DE ATUA<;AO 

13 

* Economia Rural 

* Fiscalizagao e Defesa Sanitaria 

* Desenvolvimento Agropecuario 

* Desenvolvimento Rural e Politica Agricola 

* CONESA 

* Agricultura familiar 

* Nucleos Regionais 

Http:www.inmetro.gov.br/inmetro/historico.as 



*Funcionarios da SEAB 

*Regulamento da SEAB14
. 
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Depois da participagao do evento da febre aftosa onde ocorreu a matanga 

de animais em duas fazendas do Municipio de Maringa, onde tiveram conviveu 

na primeira integragao dos 6rgao nas agoes de Defesa Civil, constatou-se que 

integragao e efetiva, desde que respeite a competemcia de cada 6rgao, sem 

interferencia em suas agoes. 

2.2.7 SEST/SENAT 

0 SEST-Servi<;o Social do Transporte e o SENAT- Servigo Nacional de 

Aprendizagem do Transporte foram criados pela CNT- Confederagao Nacional 

do Transporte com o objetivo de levar ao trabalhador do transporte e 

transportador aut6nomo e seus dependentes, a melhora da qualidade de vida e 

o aprimoramento profissional. Sao entidades sem fins lucrativos, de iniciativas 

privadas, criadas pela Lei Federal 8.706/93. 

0 SEST desenvolve, executa e ap6ia programas voltados a promogao 

social nas areas de saude, cultura, lazer e seguran<;a no trabalho. 

0 SENAT desenvolve, gerencia e executa programas voltados a 

treinamentos, atualizagao e aperfeigoamento profissional. 

Os estabelecimentos operacionais estao espalhados por todo o pais e, atendem 

diariamente a milhares de profissionais do transporte e seus dependentes. Sao 

eles: 

CAPIT- Centro Assistencial e Profissional lntegrado do Trabalhador em 

Transporte. Localizados em centros urbanos com grande concentragao de 

empresas do setor de transporte. 

PATE- Posto de Atendimento ao Trabalhador do Transporte na Estrada 

Localizados em pontos estrategicos das estradas brasileiras. 

Em 14 de setembro de 1993, a lei n°. 8.706 criou o Servigo Social do 

Transporte - SEST e o Servi<;o Nacional de Aprendizagem do Transporte -

SENAT, voltados para a valorizagao de transportadores aut6nomos e 

trabalhadores do Setor de Transporte. 

14 Http://www.pr.gov.br/seab/ 
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A implantagao desse servigo foi resultado do processo de conscientizagao 

do setor de transporte, incentivado pela Confederagao Nacional do Transporte 

(CNT), quanta a necessidade de urn grupo especffico de trabalhadores e suas 

famflias, que exigiam uma abordagem diferenciada no atendimento das areas de 

educagao, medica, odontol6gica, cultural, de lazer e esporte. 

A iniciativa inspirou-se no desafio de construir urn setor de transporte 

qualificado, produtivo e eficaz, com constante evolugao e busca de resultados 

praticos, visando a melhoria do bem-estar de seus trabalhadores, assim como 

dos servigos prestados a sociedade. 

Treze anos ap6s a criagao do SEST/SENAT, verifica-se que as inteng6es 

estao sendo concretizadas. Pode-se afirmar que a instituigao e parte integrante 

da mudanga que ocorre no segmento de transporte, participando da melhoria na 

qualidade de vida dos trabalhadores. 

2.2.8 Municipio de Maringa 

Maringa foi fundada em 10 de maio de 1947 como Distrito de Mandaguari, 

em 1948 passou a categoria de Vila, elevada a Municipio pela da Lei n°. 790 de 

14/11/1951, tendo como Distritos lguatemi, Floriano e lvatuba. A categoria de 

COMARCA foi elevada em 1954. A partir de 1998, tornou-se sede da Regiao 

Metropolitana, integrada, alem de Maringa, pelos Municfpios de Sarandi, 

Paigandu, Mandaguagu, Marialva, Mandaguari, lguaragu e Angulo. Maringa e urn 

dos poucos municfpios a comemorar sua data maxima quando da fundagao e 

nao de sua emancipagao. 

E uma cidade cujo crescimento, obedece a urn plano de desenvolvimento 

urbana. A CMNP- Companhia Melhoramentos Norte do Parana contratou o 

arquiteto e urbanista Jorge Macedo Vieira, (1894 - 1978) paulista, que ja 

constava em seu currfculo, projetos como o do Jardim Paulista, da cidade de 

Sao Paulo e de Aguas de Sao Pedro, no interior do Estado de Sao Paulo 15
. 

Maringa, fundada pela Companhia Melhoramentos Norte do Parana, foi tragada 

obedecendo a urn plano urbanfstico previamente estabelecido. Pragas, ruas e 

avenidas foram demarcadas considerando, ao maximo, as caracterfsticas 

15 Http://www.maringa.pr.gov.br 
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topograficas da area escolhida, revelando preocupagao Iucida no que se refere a 
protegao de areas verdes e vegetagao nativa. 

Maringa possui uma das maiores concentragoes de area verde - 26,65 

metros quadrados - por habitante. Sao 90 alqueires de matas nativas, 

distribuidos por 17 bosques e milhoes de arvores de diversas especies 

plantadas ao Iongo das ruas e avenidas. 

- Acacias, Quaresmeiras, Paineiras, lpe Roxo, lpe Amarelo, Pata - de -

Vaca, Flamboyant, Jacaranda-mimosa, Tamareira do Oriente, Acacia Imperial, 

Palmeira Imperial e outras. 

Maringa faz parte das cidades turisticas do Brasil, pela beleza natural, 

com seus bosques centralizados e tambem pela belissima Catedral de Nossa 

Senhora da Gloria, em forma de cone, com 124 metros de altura e suas fontes 

no mesmo formate. E o decimo monumento mais alto do mundo. 

Dados Demograficos 

0 municipio de Maringa consolidou-se como urn importante p61o regional. 

Com pouco mais de 50 anos de vida, possui uma populagao de 288.465 

habitantes (IBGE/2000). Esta populagao e formada por 138.439 homens e 

150.026 mulheres. 

Atualmente e a terceira maior cidade do Parana e o 66° municipio mais 

populoso do pais. 

0 povoamento da area compreendida pelo atual Municipio de Maringa 

iniciou-se por volta de 1938, mas foi apenas a partir dos primeiros anos da 

decada de 40 que comegaram a ser erguidas as primeiras edificagoes 

propriamente urbanas, na localidade conhecida mais tarde por Maringa Velho. 

Eram umas poucas e bastante rusticas construgoes de madeira de cunho 

provis6rio. 

Destinavam-se fundamentalmente, a organizar na regiao urn p61o minima 

para o assentamento dos numerosos migrantes que afluiam para essa nova 

terra. 

Nossos pioneiros, chegavam em caravanas procedentes de varies 

estados do Brasil, organizadas pela CMNP- Companhia Melhoramentos Norte 

do Parana, em sua maioria colones paulistas, mineiros e nordestinos. Os anos 

de 1947 e 1949 foram os que mais chegaram familias. 
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No pequeno nucleo urbana que surgia, concentravam-se as atividades de 

compra e venda de terras, as negociagoes entre proprietaries, hospedagem de 

colonos recem-chegados e algumas praticas fnfimas de comercio varejista. 0 

local funcionava tambem, como pousada para aqueles que se embrenhavam 

mato a dentro, no rumo desconhecido das barrancas do Rio lvaf. 

A CMNP - Companhia Melhoramentos Norte do Parana responsabilizou

se pela venda das terras e lotes, alem da construgao de estradas e implantagao 

de nucleos urbanos. 

0 tragado urbanistico da pequena aldeia refletia os elementos de 

provisoriedade do assentamento. Eram logradouros irregulares, sem infra

estrutura e escoamento, iluminagao ou agua corrente. 

Deve-se observar, que desde muito cedo aquele centro pioneiro 

multiplicou suas fungoes conforme avangava a ocupagao da regiao. 0 Maringa 

Velho deixava de ser apenas uma area central para desbravamento e tornava-se 

urn local para onde os colonos convergiam a fim de receber notfcias e 

correspondencias, fazer compras e estabelecer a primitiva rede local de 

comunicagoes. 

2.2.8.1 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, no Municipio de. 

Maringa. 

Como e no mumc1p1o que os desastres acontecem e a ajuda externa 

normalmente demora a chegar, e importante que a comunidade e o governo 

Municipal estejam conscientes da necessidade de urn 6rgao governamental e de 

associagoes comunitarias que visem a seguranga de coletividade. 

E. necessaria que a populagao esteja organizada, preparada e orientada 

sobre o que fazer e como fazer, pois somente, assim, a comunidade podera 

prevenir e dar resposta eficiente aos desastres. Portanto, para se conseguir urn 

resultado eficaz e necessaria unir as forgas da sociedade por intermedio da 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC e de Nucleos Comunitarios 

de Defesa Civil - NUDEC, nos municfpios. 

As agoes mais importantes a serem desenvolvidas pela COMDEC sao as 

preventivas que tern por objetivo evitar que o desastre ocorra. Portanto, sao 

realizadas antes do desastre, no perfodo de normalidade. E. tambem, na 
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normalidade, que a comunidade deve preparar-se para enfrentar a ocorrencia do 

desastre, pois se as pessoas estiverem preparadas sofrerao muito menos danos 

e prejuizos. 

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC foi criada no 

municipio de Maringa em 05 de marc;o de 2003, conforme Decreta n°. 56/03, e 

revoga pela Lei 4.515/97. 

Conforme ilustra a figura 2, a seguir. 

DEFESA CIVIL NO MUNICiPIO DE MARINGA 

Figura 2: 24 Municipios pertencente a Comarca de Maringa: 

Area de atuac;ao- 24 municipios 

3 METODOLOGIA 

Para a classificac;ao da pesquisa, toma-se como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (1990), que a qualifica em relac;ao a dois aspectos: 

quanta aos fins e quanta aos meios. 

Quanta aos fins, a pesquisa e explorat6ria porque, embora a integrac;ao dos 

6rgaos de ac;ao na Defesa Civil seja um tema de grande relevancia para o Corpo 

de Bombeiros, nao se encontrou material de referencia bibliografica 
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suficientemente clare que possa elucidar as autoridades sabre o seu 

funcionamento. Descritiva porque visa descrever um sistema, apresentando-o 

sob os mais variados aspectos. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Quanta aos meios, a pesquisa e bibliografica, porque foi realizada par 

meio de um estudo sistematizado, desenvolvido com base em material publicado 

em livros, jornais, revistas, redes eletr6nicas, monografias, isto e, material 

acessfvel ao publico em geral. 

3.2 SISTEMATIZA<;AO E ANALISE 

Ap6s leitura e analise do material bibliografico observou-se a viabilidade 

de a96es conjuntas entre os 6rgaos que comp6em a Defesa Civil. Essa analise 

foi feita com o objetivo de levantar as sugest6es para as medidas ou a96es de 

integra9ao dos 6rgaos. 

Ap6s essa analise, foram indicadas as solu96es que podem auxiliar na 

integra9ao dos 6rgaos de Defesa Civil no 1° SGB I 5°GB- Maringa. 

Acrescentou-se, par fim, que a presente pesquisa visou fornecer 

instrumental analftico para qualquer outre tipo de pesquisa, pais o material 

estudo nao se esgota em si mesmo. 
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4 PROPOSTA DE INTEGRACAO DOS ORGAOS DE ACAO: ANALISE E 

DISCUSSAO 

A existencia de uma integrac;ao dos 6rgaos responsaveis pelas ac;6es 

junto a Defesa Civil no municipio e debilitada, visto que nao existe interesse por 

parte dos responsaveis pelos 6rgaos em participarem de reuni6es, bern como, a 

falta de continuidade dos membros representantes dessas organizac;6es. 

4.1 AGILIZA<;AO DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL NO MUNICiPIO DE 

MARINGA 

A necessidade da lntegrac;ao dos 6rgaos envolvidos nas ac;oes de Defesa 

Civil e fundamental, nao basta s6 analisar as dificuldades, os desafios e 

perspectivas que imp6em a esses 6rgaos, exige uma reflexao sobre os fatores 

que interferem na implementac;ao das ac;6es de prevenc;ao e de preparac;ao para 

desastres, pois todos os 6rgaos Municipais, Estaduais e Federais, tern 

enfrentado dificuldades. Dentre essas, as principais estao relacionadas com a 

descontinuidade das ac;6es de defesa civil, tais como: 

a) freqOentes reformas administrativas; 

b) alta rotatividade de tecnicos; 

c) falta de cultura de prevenc;ao; 

d) insuficiencia de capacidade de recursos humanos; 

e) falta de reuni6es peri6dicas. 

Essa descontinuidade esta relacionada diretamente com as freqOentes 

reformas administrativas e com a alta rotatividade de tecnicos, nos tres nfveis de 

governo. Esse fenomeno ocorre a cada quatro anos, devido ao perfodo eletivo 

ou, ate mais freqOentes, por outros fatos politicos. 

No plano federal, ap6s 1990, o 6rgao central do SINDEC, como outros 

6rgaos da Administrac;ao Publica Federal, tern passado por sucessivas reformas 

administrativas. Quante aos 6rgaos estaduais e municipais, nao e muito 

diferente. A descontinuidade tern relac;ao direta com as legislaturas dos 
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governos estaduais e municipais. A cada mudanc;a de governo, a grande maioria 

dos tecnicos e substitufda e inicia-se novo programa de trabalho, desprezando 

as experiencias anteriores. 

Quando os 6rgaos de defesa civil sao lnstituic;oes Militares, a rotatividade 

dos militares esta relacionada com a troca de comando, as promoc;oes ou com 

as transferencias regimentais. Essa transitoriedade compromete a memoria 

institucional e reflete negativamente em qualquer ac;ao de defesa civil, mais 

ainda quando se improvisa nas ac;oes de socorro e assistencia, com prejufzo de 

vidas humanas. 

Para que nao haja esta descontinuidade das ac;oes, devem-se criar 

fungoes especfficas dentro dos 6rgaos, funcionario de carreira na area de 

Defesa Civil, nos casos das Prefeituras e preparac;ao para os novos funcionarios 

publicos que fazem parte dos 6rgaos militares e outros. 

A cultura de prevenc;ao nao e tarefa facil, mas possfvel, se entendida 

como prioridade na agenda governamental. Sobre essa missao, pronunciou o 

Secretario-Geral das Nac;oes Unidas e ganhador do Premia Nobel da Paz deste 

ano, Kofi Annan: 

Construir uma cultura de preven9ao nao e facil. Enquanto os 

custos da preven9ao tem que ser pagos no presente, os 

beneficios encontram-se num futuro distante. 

Alem diSSO, OS beneficios nao sao tangiveis: OS desastres 

que nao acontecem. 

Para difundir a cultura da prevenc;ao, e fundamental que o investimento 

em capacitac;ao de recursos humanos nao seja entendido como despesa, pois o 

retorno desse investimento se dara na minimizac;ao dos efeitos do desastre. 0 

elemento humano e urn dos principais "ingredientes" para a mudanc;a cultural. 

Embora existam reunioes peri6dicas com os 6rgaos Setoriais e de Apoio 

nas Ac;oes de Defesa Civil no municipio, deparamo-nos com as seguintes falhas: 

falta de comunicac;ao, falta de participac;ao efetiva dos membros, elaborac;ao de 

urn calendario das reunioes, implantac;ao de urn banco de dados com todas as 

informac;oes atualizadas e principalmente o acompanhamento dos tecnicos 

responsaveis pelas instituic;oes. 
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Assim, temos que investir nas reunioes entre os 6rgaos, par meio de 

visitas nas entidades envolvidas, promovendo atividades sociais, como cafe da 

manha, almo<;o e jantares. Criando uma aproximagao amigavel, fornecendo 

subsfdios e informagoes aos tecnicos representantes dos 6rgaos, de uma forma 

passiva sem constrangimento, deixando os participantes livres para dar opinioes 

e se interessarem pela Defesa Civil. 

4.1.1 Modernizagao das tecnicas e taticas dos 6rgaos nas agoes de Defesa 

Civil 

Para urn planejamento efetivo em Defesa Civil, tanto em nfvel federal, 

regional, estadual e especialmente municipal, devera ser definido quem devera 

comandar, como serao realizados treinamentos, quem fara a integragao entre os 

6rgaos de agao na Defesa Civil no municipio. 

Criar normas para a implantagao e operacionalizagao do Sistema de 

Comando em Operagoes (SICOE), nas unidades do Corpo de Bombeiros, par 

intermedio do gerenciamento de comando, controle e coordenagao, visando ao 

atendimento a situagoes crfticas que envolvam diversos 6rgaos e 

consequentemente agoes de Defesa Civil no ambito municipal. 

Sao situagoes cujas caracterfsticas de risco exigem, alem de uma 

intervengao de profissionais treinados com equipamentos adequados, uma 

postura organizacional nao rotineira para a coordenagao e gerenciamento das 

agoes de resposta, mesmo que nao caracterizem urn desastre, sendo 

normalmente de alto risco, dinamico, complexas e confusas. 

0 gerenciamento de situagoes crfticas no SICOE e baseado em uma linha 

de administragao denominado Administragao par Objetivos. 0 estabelecimento 

de prioridades e objetivos comuns, de formas claras, especfficas e mensuraveis, 

e utilizado para articular os recursos e esforgos e acompanhar a evolugao da 

operagao. 

No SICOE, cada componente que integra o sistema deve reportar-se 

apenas a uma pessoa e todos no sistema devem reportar-se a alguem. Para o 

sucesso da operagao, e importante o trabalho em equipe, sem que nenhum 

componente trabalhe isoladamente. 
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Como em qualquer Sistema lntegrado, a forc;a e a confiabilidade 

dependem de cada parte envolvida, sendo que se urn falhar, o sistema todo 

falha. 

Os comandantes de frac;oes deverao realizar treinamento integrando os 

diversos 6rgaos envolvidos para cada tipo de evento, priorizando urn 

treinamento te6rico antes da realizac;ao pratica, definindo o nfvel de 

responsabilidade e os recursos disponibilizados para os casas de eventos. 

Mais importante que a formalidade e a habilidade para colocar OS 

princlpios basicos em pratica, monitorando e corrigindo as ac;oes, quando 

perceber que algum problema comec;a a dificultar a articulac;ao dos recursos e 

os objetivos de forma integrada. 

Este treinamento deve proporcionar a consolidac;ao de alguns 

conhecimentos: 

- Pre-Pianejamento eo treinamento continuo sao fundamentais; 

- Quando necessaria, deve ser estabelecido com a maxima brevidade; 

-A cooperac;ao e o born sensa devem ser a prioridade; 

- 0 nfvel de responsabilidade e os recursos disponibilizados devem servir 

de criteria para a participac;ao no comando unificado. 

Para a realizac;ao do treinamento dos Bombeiros-Militares bern como do 

publico externo que atuara direta ou indiretamente no funcionamento do SICOE, 

dever-se-a ter como referenda didatica a criac;ao de uma diretriz sabre 

treinamento em conjunto com 6rgaos da Defesa Civil, elaborada pela sa Sec;ao 

do Comando do Corpo de Bombeiros. 

4.1.2 Criac;ao do Fundo Regionai/Estadual Defesa Civil 

A necessidade da criac;ao de urn Fundo Regional e/ou Estadual de 

Defesa Civil e fundamental e estrategico para o municipio, pais no primeiro 

momenta da tragedia o municipio passa par grandes dificuldades na obtenc;ao 

de recursos para recuperar o que foi destrufdo. 

Os recursos financeiros que nao sao liberados em carater de 

emergencias, par motivos de falta de vontade polftica, par se ter que licitar 
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muitas vezes o recurso, acabam chegando tardiamente, prejudicando o 

restabelecimento da normalidade no municipio atingido pelo evento. 

Em nfvel Federa,l o FUNCAP e de diffcil acesso aos municfpios, sendo 

necessaria a interferemcia dos Estados, tornando-se extremamente burocratico, 

alem das interferemcias polfticas. 0 Fundo de Defesa Civil em nfvel Estadual 

ainda e uma proposta que nao se efetivou, mas mesmo assim seria tambem 

burocratica, correndo risco de estar distante dos fins que se propoe. 

Os recursos devem estar o mais proximo possfvel dos eventos para que 

se possa ter uma melhor fiscalizac;ao e gen3ncia na sua aplicac;ao dentro do 

municipio. 

4.1.2.1 Efeitos Legais na inobservancia dos preceitos doutrinarios e jurfdicos na 

Decretac;ao da Situac;ao de Emergencia ou Estado de Calamidade 

Publica. 

A inobservancia dos preceitos doutrinarios ou legais de Defesa Civil, que 

definem a ac;ao supletiva do Estado e ou Uniao nos municfpios assolados par 

desastres que configurem a situac;ao de emergencia ou estado de calamidade, 

ou destinac;ao supletiva de recursos, a fim de atenderem obras preventivas, no 

intuito de prevenir ou minimizar as conseqOencias danosas de eventos 

previsfveis, pode sujeitar a administrac;ao publica, bern como aos 

administradores, a varias medidas jurfdicas. 

Os Artigos 136, 148, paragrafo 1 o e 167 paragrafo 3° da Constituic;ao 

Federal de 1988. 

Perm item: 

Abertura de credito extraordinario para atender despesas imprevisfveis e 

urgentes decorrentes de calamidade publica (art. 167° paragrafo 3° da CF): 

lnstituir emprestimos compuls6rios para atender despesas 

extraordinarias com calamidade publica (art. 148° paragrafo 1° da CF). 

Com base no art. 167 da CF, o Presidente da Republica podera adotar 

medida provis6ria, com forc;a da Lei, para regular o disposto neste artigo 

constitucional (art. 62 da CF). 
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0 art. 148 da CF s6 sera utilizado em desastres de tao grande 

proporc;ao, que exigirao recursos elevadfssimos para o restabelecimento da 

situac;ao de normalidade. 

0 art. 136 da CF s6 sera aplicado em desastre naturais de intensidade 

excepcional. 

4.1.2.2 Fundo Especial para calamidades 

Do estudo dos dispositivos da constituic;ao Federal de 1988, relacionados 

com a Defesa Civil, conclui-se que o legislador preocupou-se com as 

repercussoes dos desastres sabre a sociedade brasileira, estabelecendo atraves 

do paragrafo terceiro do artigo 167, que: 

1 . 1 a abertura de credito extraordinario somente sera admitida para 

atender as despesas imprevisfveis e urgentes, como as decorrentes de 

guerra, comoc;ao interna ou (estado) CALAMIDADE PUBLICA, 

observado o disposto no artigo 62. 

0 Caput do artigo 62 da constituic;ao Federal estabelece que: 

1 . 2 em caso de relevancia e urgencia, o Presidente da Republica 

podera adotar medidas provis6rias, com forc;a da lei, devendo submete

las ao Congresso Nacional que, estando em recesso, sera convocado 

extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. 

Ainda o artigo 167 da Constituic;ao Federal, em seu inciso IX, estabelece 

que: 

1 . 3 e vedada a instituic;ao de fundos de qualquer natureza, sem previa 

autorizac;ao legislativa. 

0 fundamento basico dos fundos, como se pode notar, esta ligado ao 

dinasmismo com que se devem desenvolver determinadas atividades da 

administrac;ao publica, fazendo com que alguns de seus programas de trabalho, 

pela importancia que se encontram, tenham urn fluxo de recursos financeiros 

ageis, garantindo urn desenvolvimento integral e ininterrupto. 

Nesse sentido, o poder executivo vincula, par intermedio da lei 

orc;amentaria, recursos aos fundos, consignando determinadas receitas publicas, 

que nao as provenientes de impastos e taxas e atividades tidas como especiais, 

par imposic;ao constitucional, art. 167 inciso IV da Constituic;ao Federal. 
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4.1.2.3 Solugoes para criagao de Fundo Especial de Defesa Civil. 

Somando-se ao ja mencionado, pode-se discorrer sabre a criagao dos 

Fundos Especiais de Defesa Civil, utilizando-se para tanto do ja abordado e 

inserido potros fundamentos da legislagao e doutrina de Defesa Civil. 

Os Fundos Municipais de defesa Civil - FUMDEC par sua 

peculiaridade e destinagao, devem ser criados atraves de Lei, de iniciativa 

exclusiva do Poder Executivo, ficando sua regulamentagao vinculada a decreta 

deste. 

A Lei de Criagao especificara a origem de suas receitas, as quais par 

disposto constitucional. Art. 167 IV, como ja mencionado, nao poderao ser 

vinculadas a tributos, ressalvados os distinguidos na propria carta magna, 

devendo, par serem despesas publicas, estar autorizadas pelo Poder Legislativo, 

o qual o tara atraves de dotagoes orgamentarias, consolidando-as ana a ana no 

orgamento geral da municipalidade (Lei de Diretrizes Orgamentarias). 

Assim, par exclusao, poderao integrar o FUMDEC as receitas 

provenientes de: 

- transferencias de instituigoes privadas (doagoes de empresas); 

- transferencias de pessoas (doagoes de pessoas ffsicas); 

- multas e juros de mora; 

- transferencias intergovernamentais (como par exemplo, convenios 

celebrados entre os municipios da mesma comarca, em decorrencia de leis 

Especiais com destinagao as atividades especificam do fundo): 

Tais recursos direcionam-se estritamente, no que concerne a sua 

utilizagao, as atividades precfpuas de Defesa Civil, podendo sua destinagao 

estar ligada a gastos com aquisigoes de material de consumo, transporte, 

servigos de terceiros, aquisigoes de bens e capital (equipamentos e instalagoes 

e material permanente) ate obras e reconstrugoes. 

Assim, o municipio deve criar o FUMDEC de acordo com suas 

disponibilidades financeiras e, sobretudo atraves de urn trabalho de 

sensibilizagao da sociedade, pais, como ja mencionado, a origem dos recursos 

pode partir de doagoes, festas, campanhas, convenios, etc. A utilizagao do 

Fundo deve estar relacionada com as principais dificuldades municipais, e 
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dependera de urn estudo e planejamento das Coordenadorias Municipais de 

Defesa Civil, as quais o farao atraves de urn mapeamento dos principais riscos 

do municipio, bern como o periodo em que ocorrem. 

Na criagao do FUMDEC o primeiro aspecto a ser analisado deve ser a 

sua circunscrigao: Estadual ou Regional. 

Esta decisao devera seguir dois caminhos, sendo urn tecnico e outro 

politico. 

No caminho tecnico deslumbra-se a possibilidade de uma atuagao mais 

efetiva, visto que os problemas sao mais visiveis quando tratado e solucionado 

na propria regiao. A questao politica ela deve ser tratada como politica de 

Defesa Social para poder congregar os municipios de uma determinada regiao 

ou Estado. 

Considerando que os municipios do Estado do Parana, ja estao 

organizados em associag6es obedecendo a divis6es regionais, torna-se mais 

viavel a discussao dentro de cada regional em fungao de posig6es geograficas, 

bern como da formagao cultural. 

Quantos aos meios necessarios para prover os fundos de recursos 

financeiros e importante frisar que esta modalidade deve ser discutida entre os 

municipios que comp6e a regiao, tendo em vista o Principia Constitucional da 

lndepend€mcia dos entes politicos. 

Urn fator deveras importante e a previsao da transfer€mcia do saldo 

positivo na Lei que instituir o FUMDEC, de urn exercicio para o vindouro. 

Como todo fundo, o FUMDEC pode contar com normas peculiares de 

prestagao de contas, no entanto deve-se ter o resguardo de nao elidir as 

pr6prias do Tribunal de Contas. 

Toda utilizagao dos recursos provenientes do FUMDEC dependera para 

uso de uma previa avaliagao de uma junta ou conselho deliberativo, o qual, 

obedecendo ao estabelecido na Lei de Criagao e no Decreta Regulamentador, 

delimitara sobre as aplicag6es dos recursos, fixando prioridades e submetendo 

estas, se for o caso, a aprovagao do Prefeito Municipal. Podera ainda a 

legislagao pertinente possibilitar a aplicagao em urgencia de recursos financeiros 

"ad referendum", justificando-se as despesas decorrentes em prazo 

determinado. 
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lmportante tambem e que o presidente da Junta ou Conselho devera 

juntamente com outro membra, designado nas fungoes de tesoureiro, 

movimentar a conta bancaria do FUMDEC. 

A utilizac;ao dos recursos do FUMDEC deve buscar urn grande 

relacionamento com as atividades tipicas de Defesa Civil, assim ficarao 

"amarrados", "casados" a determinadas formas de ac;ao, possibilitando uma 

destinac;ao muito mais preventiva do que em fases de socorro, assistencia ou 

recuperac;ao, protegendo o patrimonio e minimizando os gastos publicos, que 

estatisticamente sao maiores nestas tres ultimas. Assim, a Legislac;ao de 

Criac;ao podera delimitar urn montante a ser gasto em medidas estruturais 

(obras, aquisic;ao de cestas basicas, colchonetes, cobertores, etc.) ou nao 

estruturais (campanhas preventivas, publicidade, orientac;ao a comunidade, 

cursos, etc.), destinando outros recursos para as demais fases. Pode ainda, de 

acordo com o montante do fundo, vincular sua utilizac;ao a ac;oes eminentemente 

de emergencia ou calamidades publicas; no entanto, tudo isso ira depender das 

condic;oes e necessidades de cada municipio, e decorrera de uma equac;ao da 

disponibilidade de recursos financeiros e urn levantamento dos principais riscos 

existentes ou dos que costumeiramente assolam o municipio. 

4.1.3 Priorizar a pratica e execuc;ao das ac;oes de integrac;ao nos 6rgaos de 

Defesa Civil do municipio de Maringa. 

A proposta de integrac;ao dos 6rgaos de Defesa Civil torna-se factivel 

quando se avaliam as diretrizes e objetivos da sa Sec;ao do Comando do Corpo 

de Bombeiros, evidenciando-se nesta diretriz primeira os seguintes objetivos: 

a. Nortear a atuac;ao efetiva das Coordenadorias Regionais de Defesa 

Civil, na fase de normalidade e anormalidade, par meio das B/8 nos 

Grupamentos de Bombeiros; 

b. lncrementar o nivel de seguranc;a intrinseca e reduzir a vulnerabilidade 

dos cenarios dos desastres e das comunidades em risco; 

c. Otimizar o funcionamento do Sistema Municipal, Estadual e Federal em 

todo territ6rio paranaense; 
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d. Minimizar as influencias negativas relacionadas com as variaveis, 

tempo e recursos, sabre o desempenho do Sistema Nacional de Defesa 

Civil; 

e. Facilitar uma rapida e eficiente mobilizagao dos recursos necessaries 

ao restabelecimento da situagao de normalidade, em circunstancias de 

desastres; 

f. Proteger a vida, a incolumidade fisica, o patrim6nio, as relagoes sociais 

e as instituigoes; 

g. Preservar o meio ambiente; 

h. Avaliar a eficiencia, a eficacia e a efetividade dos Pianos de Defesa 

Civil, a nivel municipal, enfatizando a Prevengao, Preparagao, Resposta e 

Reconstrugao; 

i. lnserir o SICOE (Sistema lntegrado de Comando e Operagoes em 

Emergencia) na estrutura do Corpo de Bombeiros e consequentemente no 

Sistema Estadual de Defesa Civil; 

j. lntensificar a prevengao e atendimento a acidentes envolvendo produtos 

perigosos; 

k. Coordenar a implantagao, manutengao e avaliagao continua do projeto 

Bombeiro Comunitario inicialmente nos municipios que aderirem ao 

projeto; 

m. lmplementar o Programa Mata Viva - Programa Estadual de 

Prevengao e Combate a lncendios Florestais, a nivel de Parana; 

n. Acompanhar o Monitoramento e Previsao Meteorol6gica diariamente; 

o. Otimizar o Monitoriamento de Eventos de Defesa Civil - lnformagoes, 

dados e tratamento dos dados estatisticos. 

Desta forma, os Chefes da Segao B/8 dos Grupamentos de lncendios, 

serao os responsaveis diretos para que ocorra esta integragao entre os 6rgaos 

de Defesa Civil, por meio das metas de operacionalidade da diretriz n°. 01/05, 

Planejamento e Execugao das Agoes de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros. 

Os meios utilizados pelo B/8 na integragao destes 6rgaos seriam com a 

implantagao de reunioes mensais, encontros regionais e cursos de capacitagao 

a todos os seus integrantes responsaveis de cada 6rgao, proporcionando 

palestras que abordem levantamento de risco no municipio, Plano de 
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Emergencia do Municipio, Plano de Auxflio Mutuo (PAM) e ressaltando a 

Prevenc;ao, Preparac;ao, Resposta e Reconstruc;ao. 

Assim, tomenta a integrac;ao e a parceria com os 6rgaos da estrutura de 

Governo Municipal, Estadual e Federal, os quais comp6em o Sistema de Defesa 

Civil. 

Quando fornecemos meios e conhecimentos, estamos preparando cada 

integrante destes 6rgaos para atuar durante as ocorrencias, sob a coordenac;ao 

do B/8 no municipio, ficando explfcita a atribuic;ao de cada componente que 

atuara na integrac;ao das ac;oes de Defesa Civil. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

Este estudo procurou abordar de forma pn1tica, mas com fundamento nas 

normas existentes, as dificuldades e possiveis solugoes para a questao da 

lntegragao dos 6rgaos responsaveis nas Agoes de Defesa Civil do municipio de 

Maringa. 

E uma proposta diferenciada e se baseia na diretriz 01/05, Planejamento 

e Execugao das Agoes de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, da sa Segao do 

Comando do Corpo de Bombeiros e no Decreta n°. 6416, que aprova o 

Regulamento do Sistema lntegrado de Comando e Operagoes em Emergencia -

SICOE. 

A obtengao de dados e informagoes pormenorizadas do municipio de 

Maringa torna-se fundamental para a efetiva e funcional presenga e integragao 

dos 6rgaos nas Agoes de Defesa Civil, neste municipio. 

Deve-se observar ainda que a participagao dos profissionais envolvidos, 

sob supervisao dos Oficiais Militares B/8, e primordial para que se viabilize a 

integragao proposta entre os 6rgaos nas agoes de defesa civil no municipio, 

objetivando minimizar as conseqOencias dos desastres, bern como, intensificar a 

integragao, respeitando a capacidade de cada componente no exercicio da sua 

fun gao. 

0 estudo e aplicabilidade das legislagoes em vigencia sabre Defesa Civil, 

bern como da Constituigao Federal e Estadual, e o caminho delineado nesta 

proposta, especialmente indicando quem devera comandar a operagao p6s

desastre quando integrados os 6rgaos nas Agoes de Defesa Civil. 

Outros pontos importantes sao as reunioes que deverao ser continuas, 

as motivagoes para que exista a integragao, a delegagao das atribuigoes e 

fungoes por meio de treinamentos praticos e palestras alem da ideia da criagao 

de urn Fundo Estadual e/ou Municipal de Defesa Civil, especialmente, para 

atender os municipios. 

As deficiencias apontadas na atual conjuntura de integragao dos 6rgaos 

serao suprimidas proporcionando os resultados esperados. 

A falta de literatura disponivel sabre a integragao dos 6rgaos nas Agoes 

de Defesa Civil foi urn 6bice na elaboragao desta monografia ressaltando ainda 
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que a exiguidade de tempo impediu uma analise mais ampla que se fazia 

necessaria alem de com uma pesquisa de campo. 

A ideia e que futuramente haja um aprofundamento nas questoes 

apontadas neste trabalho, ate porque, devido a organizac;ao dos poderes 

publicos nos diversos nfveis, dificultam a uniao de 6rgaos nas Ac;oes de Defesa 

Civil no Estado do Parana e nos municipios, obviamente novas situac;oes 

surgirao e tambem, em func;ao do assunto ser extremamente dinamico, o que 

proporcionara sempre novas situac;oes. 
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