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RESUMO 

ARTUR, 0 e BORTOLINI, 0. Proposta de uma nova estrutura para a Defesa Civil 
do Parana. Pesquisa quantitativa e qualitativa propondo uma nova estrutura para a 
Defesa Civil do Parana. Aborda a legislacao federal e estadual existentes no 
contexto da politica nacional de Defesa Civil realizando urn estudo relativo a 
estrutura existente. A analise, a partir de uma pesquisa bibliografica da legisla98o, 
contribuiu para que se evidenciasse o hiato existente entre as normatizacoes federal 
e estadual e a realidade da efetiva98o das acces de Defesa Civil nos 399 municipios 
do Parana. A analise dos resultados da pesquisa de campo, realizada por intermedio 
de urn questionario com questOes objetivas a urn publico selecionado, composto por 
Oficiais do Corpo de Bombeiros que trabalham na area de Defesa Civil, instrui u o 
presente trabalho propiciando o desenvolvimento de propostas que visam melhorar 
a efetividade dos resultados das acOes de Defesa Civil. Aponta como proposta a ser 
desenvolvida a criacao de regiOes de coordenacao e gerenciamento, por meio de 
uma analogia como sistema nacional de Defesa Civil. Com os resultados tabulados 
na pesquisa, evidenciou-se que a area de atua98o das COREDEC nao sao 
igualitarias e OS meiOS sao insuficientes para 0 desenvolvimento das acOes de 
Defesa Civil, orientando para que sejam expandidas as COREDEC no Estado. 
Tambem como proposta, resultante da comprova98o dos dados tabulados da 
pesquisa, a mudanca da legislacao estadual para a criacao de uma Secretaria 
Estadual de Defesa Civil, inserindo o comandante do Corpo de Bombeiros da PMPR 
no sistema de Defesa Civil. Como ultima proposta, a cria98o da fun98o de Tecnico 
em Defesa Civil no ambito dos municipios. De forma conclusiva o trabalho 
demonstra a incapacidade do sistema de Defesa Civil atual em alcancar todos os 
399 municipios existentes, havendo a necessidade de mudancas sistemicas, 
principalmente por parte dos governantes municipais em estruturar o sistema de 
forma permanente e continua. 

Palavras-chave: Nova estrutura para a Defesa Civil do Parana. Secretaria de Estado 
da Defesa Civil. Corpo de Bombeiros da PMPR. 



ABSTRACT 

ARTUR, 0 and BORTOLINI, 0. Proposal for a new structure for the Civil Defense of 
the state of Parana. Quantitative and qualttative research for proposing a new 
structure for the Civil Defense of Parana. Discusses the federal and state laws 
existing in the context of the national policy of civil defense and conducts a study on 
the existing structure. The analysis, of the currentfederal and state laws, contributed 
to evidence the gap between the federal and state standards and reveals the current 
scenario of civil defense actions executed in the 399 municipalities of Parana. The 
results analysis of a field research, performed through a questionnaire with objective 
questions to a selected audience, composed for Officers from Civil Defense staff, 
directed the present work and provided proposals to improve the effectiveness of the 
Civil Defense actions. The current work indicates as a proposal to be developed, the 
creation of regions of coordination and management, similar to the national system of 
Civil Defense. The results tabulated in the study, showed that the COREDEC 
operation areas are not equal and the resources are insufficient for developing of 
Civil Defense actions, indicting the need of expanding the COREDEC in the state. 
Another proposed, resulted from the study is the change in state law creates the 
State Department of Civil Defense and inserting the PMPR Fire Department 
Commander in the system of Civil Defense. As a final proposal, the creations of a 
Civil Defense Technical function in the municipalities. To conclude, the work 
demonstrates the inability of the current Civil Defense system to reach all the 399 
existing municiparities, and proves the need of systemic changes, specially by the 
municipal governments, to organize the system permanently and continuously. 

Keywords: New Structure for the Civil Defense of Parana. State Department of Civil 
Defense. PMPR Fire Departament Commander. 
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1 INTRODUCAO 

A sociedade clama, na atualidade, por mais investimentos na educa<;ao, na 

seguranya publicae na saude, assuntos que se encontram em evidlmcia em todo o 

pais, consumindo muita energia dos govemantes para tentar amenizar o sofrimento 

da popula<;ao. Nao raramente seve na midia, que muitos crimes ocorrem contra as 

autoridades que deveriam dar seguran<;a as comunidades, as filas enormes para se 

conseguir uma consulta e a violencia constante contra professores nas salas de 

aulas, cominando com a rna conserva<;ao dos predios destinados as escolas. Nao 

bastando tude isso, enfrenta-se no pais o trafico das drogas que leva uma gera<;ao 

toda a cometer crimes no embate entre quadrilhas rivais que disputam territ6rio. 

Consumidores menos favorecidos com menor poder aquisitivo, praticam crimes 

contra o patrimOnio e crimes violentos contra a vida, para conseguir recursos, a fim 

de sustentar o vicio, pois o trafico possui leis pr6prias e os inadimplentes sao 

executados sumariamente, as vezes com requinte de perversidade para deixar bern 

clare que se trata do nao pagamento de dividas com drogas. 

Com todos esses problemas, o pais vive, ainda, urn memento desfavoravel 

com relayao ao clima, que tern assolado com muita intensidade varies Estados da 

federayao, citando o Estado de Santa Catarina que no final do ano de 2008, teve 

varies municipios que passaram por uma das mais graves catastrofes naturais ja 

registradas no pais, com inumeras pessoas mortas, desalojadas e desabrigadas, 

obrigando o govemo daquele Estado a decretar Estado de Calamidade Publica nos 

municipios atingidos por deslizamentos e inunda<;oes, causando danos irreparaveis 

para muitos e, sobretudo, prejuizos elevados a economia do Estado. 

No inicio de 2009, foi a vez da regiao norte e nordeste do pais sofrer com os 

eventos adversos, causando enchentes e ate o rompimento de represa, este 

ocorrido no Estado do Piaui, destruindo toda uma vila e matando pessoas. 

Ja as regioes oeste e sudoeste do Estado do Parana terminaram o ano de 

2008 com estiagem, que se prolongou ate o mes de junho de 2009, afetando a 

agricultura e diminuindo, desta forma, a produ<;ao. Ainda neste ano, no Estado, mais 

de cern municipios tiveram incidencia de desastres naturais, que vern perdurando 

desde o inicio de mes de setembro, com tempestades de granizos e rajadas de 

ventos fortes que destroem muitas edifica<;oes, o meio ambiente e tambem as 
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lavouras, principalmente as da agricultura familiar, que tern grande impacto na 

economia do Estado. 

0 Estado tambem tern enfrentado ocorrencias relacionadas com o meio 

ambiente, relacionadas as queimadas em que por vezes fogem do controle e sao 

causadoras de incendios ambientais, ou pela imprudencia de pessoas que 

negligenciam as leis e ateiam fogo, causando incendios e destruindo grandes areas 

de vegetac;ao, causando danos irreparaveis ao meio ambiente. 

0 Parana pela sua extensao e malha viaria, possui rodovias que interligam os 

estados vizinhos, com urn fluxo de vefculos transportadores de produtos qufmicos 

perigosos, que muitas vezes se envolvem em acidentes com derramamento de 

substancias que causam severas consequencias ao meio ambiente e exigem urn 

planejamento e estruturas logfsticas adequadas com pessoal e equipamentos 

especiais para o atendimento. 

A estiagem tambem tern sido uma preocupac;ao consta nte no Estado, pais em 

anos anteriores ja ocorreram grandes perfodos sem precipitac;oes de chuvas que 

causaram prejufzos na agricultura assim como o racionamento de agua, fazendo 

com que uma grande parte da popula98o permanecesse sem agua potavel em suas 

residencias, aguardando a entrega por meio de caminhoes pipas. 

Com todas essas ocorrencias cria-se uma demanda muito grande ao Sistema 

Estadual de Defesa Civil do Parana, para dar o primeiro atendimento, ou seja, uma 

resposta imediata ap6s o desastre para proteger a populac;ao atingida e, na 

sequencia, o apoio necessaria para a reconstruc;ao dos estragos ocasionados. 

0 primeiro atendimento e de responsabilidade do municipio, somente ap6s 

essa fase e que passam atuar o Estado e posteriormente a Federac;ao. A execuc;ao 

das atividades de Defesa Civil no Estado e realizada por meio da Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil (CEDEC), que procura desenvolver urn processo de 

conscientizac;ao, visando alertar as autoridades municipais da real necessidade de 

constituirem as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDEC), com 

pessoas capacitadas e capazes de operacionaliza-las, a fim de desenvolver as 

atividades inerentes, destacando a importancia da preven98o, e quando houver a 

necessidade, atuar na emergencia, prestando o devido socorro as vftimas de 

desastre. 

0 Sistema Estadual de Defesa Civil constitui o instrumento de coordenac;ao 

de esforc;os de todos os 6rgaos estaduais com os demais 6rgaos publicos ou 
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privados e com a comunidade em geral, para o planejamento e execuqao das 

atividades de carater comunitario, destinadas a prevenqao, a preservaqao da vida, 

de bens materiais e ao exercicio da solidariedade, frente aos desastres. 

Composto pelas Secretarias de Estado e 6rgaos vinculados, conforme preve 

a legislaqao, que devem estar sempre aptas a dar a resposta imediata perante os 

desastres, cada uma dentro de sua especiftcidade e, principalmente, atuar de forma 

suplementar em todas as fases da Defesa Civil. 

Cabe a CEDEC otimizar todos os recursos do Estado, independentemente de 

onde eles estiverem, reunindo-os e aplicando-os, sempre que ocorra a necessidade, 

em qualquer uma das fases, buscando o melhor atendimento a popula<;ao. Sua 

ftnalidade e coordenar, por meio de medidas permanentes, com o objetivo de 

prevenir ou ao menos tentar minimizar os danos e prejufzos causados pelos 

desastres, sejam eles previsiveis ou nao, proporcionando o devido suporte para 

socorrer e assistir a comunidade da area atingida. 

Ap6s o advento do Decreto Estadual n° 1.343, de 29 de setembro de 1999, 

que regulamenta o Sistema de Defesa Civil no Estado do Parana, a CEDEC passou 

a realizar urn trabalho exaustivo, para que todos os 399 Municipios do Estado do 

Parana tivessem, por meio de proposta do executive municipal, encaminhada as 

suas respectivas camaras municipais, a legisla<;ao pertinente para cria<;ao das 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. Fato este consumado, restando, ainda, 

o grande desafto de organizar em cada municipio paranaense uma estrutura de 

Defesa Civil municipal capaz de desenvolver com propriedade as quatro fases: 

preven<;ao, prepara<;ao, resposta e reconstru<;ao. 

Portanto, observou-se a real necessidade de esclarecimentos aos prefeitos, 

as demais autoridades municipais e a sodedade, sobre a importancia de manter 

estruturas ativas, desenvolvendo atividades preventivas, preparando-as para a<;oes 

rapidas de socorro e assistencia as pessoas atingidas, sempre procurando minimizar 

os danos e prejuizos de modo geral. 

Neste diapasao, a CEDEC, ao final do ano de 2008, por ocasiao do evento 

realizado por iniciativa do Estado, direcionado a todos os prefeitos eleitos no pleito 

realizado em outubro daquele ano, no Municipio de Foz do lgua<;u, que tinha por 

objetivo informar e esclarecer duvidas com rela<;ao a administra<;ao geral dos 

municipios, elaborou urn manual com o titulo "Defesa Civil para Prefeitos" no qual 
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constam os principais pontos a serem observados por eles durante sua 

administra98o municipal no que diz respeito a operacionaliza98o das COMDEC. 

A proposta a ser apresentada ao final deste trabalho e a re-estrutura98o da 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Sera este urn fator primordial para 

alavancar o processo que se baseia principalmente na descentralizaQao e criaQao de 

escrit6rios regionais para assessorar as autoridades municipais, que no dia-a-clia 

encontram dificuldades em sua administra98o, em razao da falta de recursos e, 

principalmente, pelo desconhecimento da doutrina e legislaQao nacional de Defesa 

Civil, fato este observado tambem na sociedade. 

Neste escopo, e que se buscou o fortalecimento da estrutura Estadual de 

Defesa Civil, para propiciar maior efetividade as Coordenadorias Regionais, que se 

mostram interessadas e tambem preocupadas com a integraQao efetiva das 

COMDEC. Assim, entendeu-se que quanto mais for pulverizada pelo Estado a 

estrutura sistemica, melhor sera o atendimento a todos aqueles que dela 

necessitem, diminuindo a vulnerabilidade, por intermedio de pessoas treinadas e 

especializadas, a fim de minimizar os danos humanos, materiais e ambientais, assim 

como os prejufzos sociais e econOmicos. 

Embora consolidado o Sistema de Defesa Civil, e sensivelmente perceptive! o 

desconhecimento do cidadao, quanto a sua estrutura e ao seu funcionamento. Com 

esses argumentos e visando demonstrar a falta de capacidade de articulaQao do 

municipio na maioria das a9oes em desastres, bern como nas fases preventivas e 

preparativas, muito importantes na minimizaQao das consequencias de urn desastre, 

buscou-se estudar a viabiliza9ao de uma proposiQao para re-estrutura9ao da 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, gerando uma maior visibilidade e intera98o 

para o Sistema, tanto por parte do cidadao comum, como para os detentores do 

poder executive municipal. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A atual estrutura da Coordenadoria Estad ual de Defesa Civil do Parana esta 

vinculada a Secretaria de Estado da Casa Militar, na qual o Secretario Chefe da 

Casa Militar acumula a fun9ao de Coordenador Estadual de Defesa Civile por meio 
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da Divisao de Defesa Civil desenvolve todas as atividades de Defesa Civil em todas 

as suas fases. A articulac;Bo se da por intermedio de oito Coordenadorias Regionais 

de Defesa Civil, que correspondem aos seis Grupamentos de Bombeiros (GB) e dois 

Subgrupamentos de Bombeiros lndependentes (SGBI), cujos comandantes tambem 

acumulam a fungao de Coordenador Regional. 

Os canais tecnicos e admi nistrativos da CEDEC, por Jegislagao, estao 

vinculados diretamente aos Comandantes de Organizagoes Bombeiro Militar, ou 

seja, aos Coordenadores Regionais de Defesa Civil. Assim, o Comando do Corpo de 

Bombeiros da PMPR nao esta inserido no contexto da estrutura de Defesa Civil 

Estadual. 

Os Comandantes de Organizag6es de Bombeiros Militares se reportam ao 

Comando do Corpo de Bombeiros para tratarem de assuntos relativos as atividades 

do Corpo de Bombeiros, e ao Secretario Chefe da Casa Militar para tratarem de 

assuntos relacionados a Defesa Civil, porem ambas as atividades se confundem. 

A distribuigao na quantidade de municipios por area de atuac;Bo, na 

articulac;Bo do Corpo de Bombeiros do Parana, e desproporcional. Pode-se citar 

como exemplo a Primeira Coordenadoria Regional de Defesa Civil, vinculada ao 

Comando do Primeiro Grupamento de Bombeiros, responsavel por toda a area da 

Capital Paranaense, restringindo-se a urn municipio e a Quinta Coordenadoria 

Regional de Defesa Civil, vinculada ao Quinto Grupamento de Bombeiros, sediada 

no municipio de Maringa-PR, tendo como area de atuagao 144 municipios, das 

regioes norte e noroeste do Estado. Mesmo sem avaliar os fatores relacionados a 

populac;Bo, a area de circunscrigao e a estrutura organizacional, que neste caso sao 

identicas para ambos os Grupamentos, notou-se a dimensao da 

desproporcionalidade existente. 

0 Corpo de Bombeiros Militar do Parana esta presente em apenas 48 

municipios do Estado. No entanto, coordena mais outros 50 municipios, nos quais 

estao instaladas as unidades do Programa de Governo, intitulado Bombeiro 

Comunitario, desta forma deixando mais de dois tergos dos municipios do Estado 

descobertos. 

Da forma como esta estruturada a Defesa Civil no Estado, urn trabalho de 

qualidade e efetividade de todos os atores envolvidos transparece de forma 

improvavel que ocorra. A necessidade de se buscar uma nova estrutura de Defesa 

Civil no Estado do Parana, Jevando-se em considerac;Bo o ciclo completo da doutrina 
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de Defesa Civil, podera proporcionar melhores resultados. 0 alcance do 

assessoramento em todos os municipios do Estado s6 sera efetivado pelas ac;6es 

de Defesa Civil que atendam aos objetivos de reduc;ao de desastres, abrangendo 

aspectos globais de: prevenc;ao; preparayao; resposta e reconstruc;ao; e, com um 

sistema de funcionamento em carater permanente. 

Os desastres nao esperam que as organizac;oes se preparem e quando 

ocorrem, estas nao estao devidamente preparadas, estabelecendo uma situac;ao de 

caos emergencial. Lembra-se que e no municipio que os acontecimentos se 

desdobram, pois Ia se iniciam as primeiras ac;oes de resposta. Foi com este espectro 

de visualizac;ao que se buscou evidenciar a seguinte questao: a estrutura de Defesa 

Civil atual abrange os objetivos estabelecidos na doutrina do Sistema Nacional de 

Defesa Civil em todos os municipios do Estado do Parana? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Depois de delineado o problema de pesquisa acima exposto, os objetivos 

geral e especffico do presente trabalho tecnico-cientifico podem assim ser 

representados: 

1.2.1 Objetivo Geral 

Apresentar propostas para re-estruturar o Sistema de Defesa Civil no Estado 

do Parana. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

a) analisar a estrutura atual, a partir da legislac;ao existente e da doutrina 

nacional; 
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b) estudar a legislac;ao Estadual e a legislac;ao Federal, no que concerne aos 

aspectos da Defesa Civil; 

c) verificar, por meio de estudo emp1nco, junto aos coordenadores e 

assessores regionais de Defesa Civil, a efetividade do trabalho realizado pelo atual 

Sistema de Defesa Civil do Estado do Parana. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

0 problema de pesquisa observado pelos autores vern em decom3ncia da 

vivencia profissional tanto na area de Defesa Civil como diretamente nas ac;oes do 

Corpo de Bombeiros, vislumbrando a necessidade de efetivar alterac;oes que 

propiciem a realizac;ao de um trabalho, principalmente que anteceda a um desastre 

e que objetive dar sustentac;ao a toda estrutura regulamentada de Defesa Civil no 

Estado. 0 grande desafio a ser proposto e de injetar, nao s6 um sentimento de 

preocupac;ao por parte do executive municipal, mas tambem criar proposic;oes que 

realmente venham a atender efetivamente toda a sociedade, quando da ocorrencia 

de um desastre, seja pelo eficiente planejamento preventive, como tambem pelo 

atendimento eficaz na resposta do desastre. 

Em paises desenvolvidos, a exemplo do Japao, observa-se que esse 

sentimento esta incurso na sociedade como um todo, devido ao fato de que a 

constancia de desastres e mais frequente, fazendo com que haja a necessidade 

permanente de possuir mobilizadas estruturas preventivas e de respostas rapidas e 

eficientes, ate mesmo pelo impacto dos eventos adversos que geralmente sao mais 

severos. 

lnstitucionalmente, o estudo proposto possibilitara um melhor entendimento e 

analise da atual estrutura de Defesa Civil do Estado, determi nante para a percepc;ao 

inicial das deficiencias existentes no sistema frente as vulnerabilidades do cenario 

de cada um dos 399 municlpios. 0 trabalho realizado possibilitara uma discussao 

para a criac;ao e a contemporizac;ao de sentimentos que terao uma influencia direta 

na administrac;ao e de gerenciamento de desastres por parte do Corpo de 

Bombeiros da PMPR, que esta inserido diretamente na estrutura do sistema atual. 
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Sob o mesmo prisma, mas sob o olhar da sociedade, o Sistema de Defesa 

Civil se apresentara para todos e, especialmente, para os municipios aos quais recai 

a obriga9ao, delineada em lei, em ter na sua estrutura de COMDEC, uma atividade 

bern definida, fundamentada em principios constitucionais e legais vigentes, o que 

aumenta a credibilidade da popula9ao. 

A estrutura a ser proposta, associada a fundamenta~o acima mencionada, 

por meio de procedimentos bern definidos, tornara os processos mais eficientes no 

que diz respeito a confec9ao e analise de documentos que se somam ao conjunto 

de protocolos estabelecidos, para viabilizarem os meios e recursos necessaries que 

incorporam as ocorrencias de desastres, apresentando uma resposta mais eficiente 

as comunidades atingidas, na busca de recursos para a recupera9ao do cenario 

marcado pelo evento, amparando a comunidade que clama pela normalidade. 

De maneira academica, o desenvolvimento deste trabalho propiciou a 

possibilidade de concretiza9ao de posturas adequadas, no seio da Corpora9ao e na 

estrutura de governo, pois se buscaram nos ensinamentos cientificos, calcados nas 

experiencias profissionais, novos procedimentos que poderao auxiliar na melhoria do 

atendimento da sociedade, sustentando as expectativas dos autores na realiza9ao 

de anseios profissionais e institucionais. 

2 LITERATURA PERTINENTE 

Com vista a proposi~o de amplia9ao da estrutura e articula9ao do Sistema 

Estadual de Defesa Civil, por meio de suas Coordenadorias Regionais, buscou-se 

encontrar na pesquisa cientffica o suporte te6rico, considerando a polftica e doutrina, 

os fundamentos legais, a hist6ria e sua operacionaliza9ao. 

2.1 CONCEITOS 

Para uma abordagem do tema proposto, encetou-se a caracteriza9ao de 

termos usuais no que se refere a Defesa Civil, proporcionando a possibilidade de urn 
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entenc:limento mais ample e ao mesmo tempo objetivo dos assuntos da Defesa Civil, 

conforme descrevem Marconi e Lakatos, 2001, ao se referirem a defini9Bo dos 

termos de urn projeto de pesquisa, fazendo o seguinte comentario: 

a ciencia lida com conceitos, isto e, tennos simb61icos que sintetizam as 
coisas e os fen6menos perceptiveis na natureza, no mundo psiquico do 
homem ou na sociedade, de forma direta ou indireta. Para que se possa 
esclarecer o fato ou o fen6meno que se esta investigando e ter 
possibilidade de comunica-lo, de fonna nao ambfgua, e necessaria defini-lo 
com precisao. (MARCONI e LAKATOS, 2001, p. 111) 

Para melhor entendimento, e importante discorrer sabre o conceito de Defesa 

Civil e salientar que no decorrer da hist6ria, esta tinha outras defini~oes, porem 

observou-se que todas se assemelham na sua essencia. A legisla~ao dos anos 

cinquenta, ou seja, 1950, definiam Defesa Civil como: 

e o conjunto de medidas que tem por finalidade prevenir e minimizar, em 
situa9oes de guerra ou de paz, os riscos e perdas a que estao sujeitas a 
popula9ao, os recursos e bens materiais de toda a natureza, por a9ao 
inimiga ou em conseqoencia de calamidades quaisquer. Compreende, 
tambem, medidas para reparar ou restaurar os servi9os publicos essenciais 
e preservar a moral da popula9ao. (KITA, 2005, p. 20). 

Segundo a conven~ao de Genebra, Sui~a. Defesa Civile: 

o conjunto de medidas preventivas, de socorro, assistenciais e 
recuperativas, destinadas a evitar conseqoencias danosas de eventos 
previsfveis ou imprevisfveis, preservar a moral da popula9ao e restabelecer 
o bem-estar social quando das ocorrencias desses eventos. (KITA, 2005, p. 
20) 

Ao consultar a cita~ao do Centro de Treinamento de Defesa Civil 

lnternacional, com sede em Benex (Genebra/Sui~a), observou-se que a Defesa Civil 

"e necessaria durante a calamidade, indispensavel em casos de guerra e uti/ todos 

os dias': (KIT A, 2005, p. 21) 

define: 

Ao opinar sabre Defesa Civil, o Comite lnternacional da Cruz Vermelha 

Defesa Civil engloba as tarefas humanitarias destinadas a salvaguarda da 
popula9ao civil contra os efeitos que surjam de atos hostis ou calamidades, 
para assegurar sua sobrevivencia e para prover as condi9aes necessarias a 
sua existencia. (KIT A, 2005, p. 21) 

As For~as Armadas Nacionais foram atuantes na segunda guerra mundial, em 

que se observou a importancia e a necessidade de mobiliza~ao de estrutura de 

Defesa Civil, principalmente quando dela precisou para dar atenc:limento aos feridos 

durante a guerra. Assim o Estado-Maiordas For~asArmadas conceitua: 
Defesa Civil e um conjunto de medidas que tem por finalidade limitar, em 
situa9ao de guerra ou de paz, os riscos e perdas a que estao sujeitos a 
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popula9ao, os recursos e bens materiais, por a9ao inimiga ou em 
conseqoencia de calamidade quaisquer. (KITA, 2005, p. 21) 

Ja a Escola Superior de Guerra- ESG define que Defesa Civil: 

e o conjunto de medidas destinadas a prevenir e limitar os riscos e as 
perdas, aos quais estao sujeitos a popula9ao e os recursos materiais da 
Na9ao em decorrencia de guerras (atos hostis) ou de calamidades publicas. 
Compreende, tambem, medidas tomadas para a repara9ao dos servi9os 
vitais do Paise para a preserva9ao do moral da popula9ao. (KITA, 2005, p. 
21) 

A atuallegislagao, fixada no Decreta Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 

2005, legislac;ao que e atual e vigente, considers e assim define Defesa Civil: 

e o conjunto de a9oes preventivas, de socorro, assistenciais e 
reconstrutivas destinadas a e\Rtar ou minimizar os desastres, preservar o 
moral da popula9ao e restabelecer a normalidade social. (BRASIL, 2005) 

Para os autores, a definic;ao de Defesa Civil, em sua essencia, pode ser como 

uma organizagao sistemica de atuagao integrada com os 6rgaos da administrac;ao 

publica Federal, dos Estados e dos Municipios, envolvendo as entidades privadas e 

a participac;ao da comunidade, como objetivo fundamental de reduzir os desastres, 

sob a coordenac;ao de um 6rgao central, desenvolvendo sua atuac;ao de forma 

globalizada em todas as fases conceituais de Defesa Civil. 

Depois de redigidos alguns conceitos de Defesa Civil, pode-se dizer que a 

sua finalidade e de garantir 0 direito natural a vida e a incolumidade que foi 

formalmente reconhecido pela Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil, 

portanto, e de competencia do Estado, por meio da Defesa Civil a garantia desse 

direi1o, em circunstancias de desastre. 

Como func;ao precipua, a Defesa Civil tern por objetivo geral redU2ir os desastres, 

dimimindo sua ocorrencia e sua intensidade. Portanto, a doutrina nacional de Defesa 

Civil considers, para que haja a reduc;ao dos desastres, que esta deve abranger 

as seguintes fases: prevenc;ao de desastres; preparac;ao para emergencias e 

desastres; resposta aos desastres e; reconstruc;ao, fases que fazem parte evidente 

do conceito de Defesa Civil, sendo as duas ultimas citadas, conseq uencia da real 

efetividade das primeiras. 

Ainda, nesta mesma seara, o manual de Politics Nacional da Secretaria 

Nacional de Defesa Civil do Ministerio da lntegrac;ao Nacional, tern como objetivos 

especificos da Defesa Civil: 
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promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados 
pelo homem; prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populayaes 
atingidas, reabilitar e recuperar areas deterioradas por desastres; atuar na 
iminencia ou em situa90es de desastres; promover a articulayi!io e a 
coordenayi!io do Sistema Nacional de Dei:Jsa 0~1 -SIN DEC, em todo o tenit6rto 
nacional. (BRASIL, 2004) 

0 manual de planejamento em Defesa Civil Volume I, tambem da Secretaria 

Nacional de Defesa Civil do Ministerio da lntegra<;ao Nacional, cita que: 

e imperioso que o processo de planejamento do desenvol~mento social e 
economico dos pafses priorize, de forma muito clara e permanente, a 
reduyao dos desastres, com especial atenyi!io para as ayaes de prevenyao 
de desastres e de preparayao para emergencias e desastres. (BRASIL, 
1999) 

Observa-se que atualmente o Sistema Nacional de Defesa Civil em suas 

defini<;oes considera como agente causador de qualquer natureza, o desastre, 

portanto, e imprescindivel para tratar do assunto que se tenha conhecimento da 

defini<;ao de desastre, que esta defi nido no Decreta Federal ~ 5.376, em seu artigo 

32, item II, como: 

desastre e o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 
homem, sabre urn ecossistema (vulneravel), causando danos humanos, 
materiais e/ou ambientais e conseqllentes prejulzos economicos e sociais. 
(BRASIL, 2005) 

0 conceito de desastre remete para a vulnerabilidade do ecossistema, 

portanto, o manual de planejamento em Defesa Civil da Secretaria Nacional de 

Defesa Civil do Ministerio da lntegra<;ao, define vulnerabilidade: 

e condiyi!io intrfnseca ao corpo ou sistema receptor que, em interayi!io com a 
magnitude do evento ou acidente, define os efeitos adversos, medidos em 
termos de intensidade dos danos pre~stos. (BRASIL, 1999) 

No entendimento de desastre, as suas conseqOencias, que sao os danos e 

prejuizos, os quais tern fundamental importancia com os seus conceitos, conforme 

estabelece o glossario de Defesa Civil: 
dana: 

1. Medida que define a severidade ou intensidade da lesao resultante de urn 
acidente ou evento adverso. 2. Perda humana, material ou ambiental, ffsica 
ou funcional, resultante da falta de controle sabre o risco. 3. lntensidade de 
perda humana, material ou ambiental, induzida as pessoas, comunidade, 
instituiyOes, instalayaes e/ou ao ecossistema, como conseqOencia de urn 
desastre. Os danos causados por desastres classificam-se em: danos 
humanos, materiais e ambientais. 

a) Danos Humanos. 
Os danos humanos sao dimensionados em funyao do numero de pessoas: 
desalojadas; desabrigadas; deslocadas; desaparecidas; feridas gravemente; 
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feridas levemente; enfennas; mortas. A Iongo prazo tambem pode ser 
dimensionado o numero de pessoas: incapacitadas temporariamente e 
incapacitadas definitivamente. Como uma mesma pessoa pode sofrer mais 
de urn tipo de dana, o numero total de pessoas afetadas e igual ou menor 
que a soma9aO dos danos humanos. 
b) Danos Materiais. 

Os danos materiais sao dimensionados em func;ao do numero de 
edifica90es, instalac;Oes e outros bens danificados e destruidos e do valor 
estimado para a reconstruc;ao ou recupera9ao dos mesmos. E desejavel 
discriminar a propriedade publica e a propriedade privada, bern como os 
danos que incidem sabre os menos favorecidos e sabre os de maior poder 
econ6mico e capacidade de recuperac;ao. Devem ser discriminados e 
especificados os danos que incidem sabre: instalac;Oes publicas de saude, 
de ensino e prestadoras de outros servic;os; unidades habitacionais de 
populac;ao de baixa renda; obras de infra-estrutura; instalac;Oes 
comunitarias; instalac;Oes particulares de saude, de ensino e prestadoras de 
outros servic;os; unidades habitacionais de classes mais favorecidas. 
c) Danos Ambientais. 
Os danos ambientais, por serem de mais diffcil reversao, contribuem de 
fonna importante para o agravamento dos desastres e sao medidos 
quantitativamente em func;ao do volume de recursos financeiros necessaries 
a reabilitac;ao do meio ambiente. Os danos ambientais sao estimados em 
func;ao do nfvel de: poluic;ao e contaminac;ao do ar, da agua ou do solo; 
degrada9ao, perda de solo agricultavel por erosao ou desertificac;ao; 
desmatamento, queimada e riscos de reduc;ao da biodiversidade 
representada pela florae pela fauna. (CASTRO, 1998, p.53) 

prejufzo 
Medida de perda relacionada com o valor econ6mico, social e patrimonial 
de urn detenninado bern, em circunstancias de desastre. 
Os prejufzos econ6micos, ap6s medidos, devem ser comparados com a 
capacidade econ6mica do municipio afetado pelo desastre, medida em 
tennos de Produto Interne Bruto-PIB, volume do orc;amento municipal e 
capacidade de arrecada9ao. Devem ser discriminados em func;ao dos 
seguintes setores da economia: agricola; pecuaria; industria; comercio; 
minerac;ao; transportes. 
Os prejufzos sociais mais importantes relacionam-se com a interrupc;ao do 
funcionamento ou com o colapso de servic;os essenciais, como: assistencia 
medica, saude publica e atendimento de emergencias medico-cirurgicas; 
abastecimento de agua potavel; esgoto de aguas pluviais e sistema de 
esgotos sanitarios; sistema de lim peza urbana e de recolhimento e 
destinac;ao do lixo; sistema de desinfestac;ao e desinfec9ao do habitat e de 
controle de pragas e -.etores; gerac;ao e distribui9ao de energia eletrica; 
telecomunicac;Oes; transportes locais e de Iongo curso; distribui9ao de 
combustiveis, especialmente os de uso domestico; seguranc;a publica; 
ensino. (CASTRO, 1998, p.145) 

Os conceitos acima referenciados caracterizam a importancia do 

entendimento do alcance para o planejamento previo com uma estrutura 

permanente nos municipios, que sao a genese de toda situac;ao de catastrofe. A fiel 

caracterizac;ao e conhecimento do potencial de danos e prejuizos existente em um 

municipio, considerando todas as suas particularidades, exige das estruturas 

municipais afetas a Defesa Civil, um trabalho constante de estrategias visando a 
projec;ao de diversas situac;oes de catastrofes, que historicamente possam ocorrer. 
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Para o entendimento das defini9oes de desastres que caracterizam as 

situa9oes de emergencia e estados de calamidades publicas, citaram-se as 

defini9oes do Decreto Federal n° 5.376, em seu artigo 3°: 

situa9ao de emergencia: o reconhecimento pelo poder publico de situal(ao 
anormal, provocada por desastres, causando danos superaveis pela 
comunidade afetada; 
estado de calamidade publica: o reconhecimento pelo poder publico de 
situal(ao anormal, provocada por desastres, causando serios danos a 
comunidade afetada, inclusive a incolumidade ou a ~da de seus 
integrantes. (BRASIL, 2005) 

0 desenvolvimento de conceitos relativos a Defesa Civil, o conhecimento 

destes, tern fundamental importancia para o perfeito entendimento das ayaes de 

Defesa Civil, aliados a polftica nacional que procura de forma sistemica, organizar e 

doutrinar o Sistema Brasileiro de Defesa Civil. 

2.2 HIST6RIA DA DEFESA CIVIL 

Com o surgimento dos povoados, vilas, bairros e cidades, a populagao 

comeya sentir a necessidade de se organizar para poder enfrentar as adversidades 

que a natureza impoe sobre esses aglomerados de pessoas, que eram e continuam 

num cenario vulneravel. Dessa forma, a sociedade seve obrigada a buscar meios e 

artificios de defesa para garantir a sobrevivencia e manter a continuidade da 

especie. 

E na idade media que se tern noticia da primeira organizagao em Defesa Civil, 

mais propriamente com os franceses, quando organizaram urn sistema de combate 

a incendios que para a epoca, era o grande inimigo das cidades. 

Todavia foi, com o inicio das guerras que os exercitos verificaram que 

possuiam potencial e capacidade de prepara9ao de seus soldados para o combate 

do inimigo, porem, as pessoas que nao participavam diretamente no enfrentamento 

dos combates, como mulheres e crianyas, ficavam a merce em suas cidades, 

durante as batalhas. A preocupa9ao com os seus soldados feridos e mortos durante 

as batalhas, tambem orienta aos primeiros planejamentos de como atende-los em 

combate e proporcionar uma continuidade nos tratamentos, que demandavam uma 
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estrutura de apoio efic:az e que demonstrasse alguma credibilidade diante das 

adversidades impostas. 

0 crescimento vertiginoso dos grandes centros aliado a toda a tecnologia 

industrial, cria na populac;ao a necessidade de encontrar meios que possam diminuir 

a intensidade dos desastres, que a epoca nao eram tao frequentes, mas que 

atualmente tern se tornado mais constantes, como se pode observar na midia 

diariamente. E com esse sentimento de solidariedade, a garantia da integridade 

fisica e o bem-estar do cidadao que se procura urn meio de defesa para garantir 

todos os seus direitos. 

Com o passar do tempo a sociedade desperta e ve a necessidade dos 

poderes publicos instituidos em proporcionar protec;ao, nao tao-somente para a 

defesa nos eventos adversos, catastr6ficos, mas em toda a plenitude que compoe 

os valores imensuraveis da vida humana e de seus bens materiais. 

Com o advento da Segunda Guerra M undial, comec;ou-se a organizar de 

forma responsavel uma Defesa Civil, atuante, principalmente nos campos de batalha 

no atendimento aos mortos e feridos, e era proximo deste que se organizavam 

verdadeiros hospitais de campanha, com estruturas fantasticas a epoca, na logistica 

de suporte de materiais, de enfermeiros e de medicos. No entanto, infelizmente, e 

como lanyamento da bomba atomica sobre a cidade Japonesa de Hiroshima, pelo 

exercito americana, proporcionando urn resultado catastr6fico, dizimando familias, 

deixando milhares de pessoas feridas e milhares que foram retiradas das areas 

atingidas, alem da destruic;ao de toda a infra-estrutura daquela cidade. Assim, 

comec;ou a organizac;ao do sistema de Defesa Civil com responsabilidade 

governamental, o que foi de suma importancia para o restabelecimento e 

continuidade da vida naquele territ6rio, que segundo a historia, ap6s dez dias do 

desastre as indU5trias ja voltavam a funcionar. 

No Brasil, a Defesa Civil surgiu tambem durante a Segunda Guerra Mundial, 

quando o governo baixou urn decreto-lei criando o Servic;o de Defesa Passiva 

Antiaerea, que tinha a supervisao do Ministerio da Aeronautics, que e alterado em 

1943, para a denominayao de Servic;o de Defesa Civil. 

Com o fim da guerra, vern a euforia da paz e ha urn relaxamento com o 

servic;o de Defesa Civil que culmina com sua extinc;ao em 1946. Contudo, o Estado 

Maior das Forc;as Armadas que em conjunto com a Escola Superior de Guerra, 

organizaram urn documento justificando e ao mesmo tempo sugerindo a criayao do 
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Sistema Nacional de Defesa Civil, que apesar de todo o esfor9o nao obtiveram o 

devido sucesso em suas preposi9oes. 

0 pais sofre com os desastres, principalmente com as inunda9oes e secas, 

que sem uma organiza9ao de defesa aos atingidos, o govemo demonstra uma 

interve"9ao timida para amenizar a angustia das pessoas atingidas. Assim, no 

Estado do Rio de Janeiro, no ano de 1966, ocorre urn desastre de grandes 

propor9oes, com inunda9oes, escorregamento de encostas e desabamentos. A 

tragedia mata cerca de 1.200 pessoas e 46.000 ficam desabrigadas, obrigando o 

entao Governo do Estado da Guanabara a tomar uma decisao, e por meio de 

decreta, criar a Comissao Estadual de Defesa Civil, e esta e a pioneira no pais. 

No entanto, o Governo Federal, por meio do Decreta-Lei n° 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, atribui ao Ministerio do Interior a responsabilidade de dar 

assistencia a todas as pessoas ati ngidas por desastres. 

A Constitui9ao do Brasil, que foi promulgada em 24 de janeiro de 1967, trouxe 

no capitulo II, artigo 8°, item XII, como competencia da Uniao de organizar a defesa 

permanente contra as calamidades publicas, com especial aten9ao as secas e as 

inunda9oes. 

0 Ministerio do Interior propoe aos Governos Estaduais a cria9ao de urn 

Sistema Estadual de Defesa Civil. Tal proposi9ao foi emanada pelo aviso n° 0067 de 

05 de mar9o de 1969. 

Tambem, em 1969, o govemo demonstra interesse na constru98o de urn 

sistema de defesa contra as calamidades e com base no artigo 1 ° do Decreta n° 

64.568, de 22 de maio de 1969, cria o grupo de trabalho para elaborar o Plano 

Permanente de Defesa Contra as Calamidades Publicas. Ao final dos trabalhos o 

grupo concluiu que e:xiste a necessidade de instituir o Grupo Especial de Assunto de 

Calamidades Publicas - GEACAP. 

Ainda, no mesmo a no, foi instituido no Ministerio do Interior o Fundo Especial 

para Calamidades Publicas, por meio do Decreta-Lei n° 950, de 13 de outubro de 

1969, o qual tinha por fi nalidade fixar a dota9ao de recursos e de outras 

providencias. E regulamentado pelo Decreta n° 66.204, de 13 de fevereiro 1970, 

trazendo no seu bojo, que ap6s o reconhecimento do Governo Federal das 

popula9oes atingidas por calamidades, a previsao de atendimento, por meio de 

aquisi9ao de medicamentos, alimentos, agasalhos, entre outras, visando a 

preserva9ao de vidas humanas, que eram efetivadas por intermedio de entidades 
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publicas ou privadas, que prestavam socorro aos flagelados. Destinava, ainda, 5% 

do fundo para o treinamento e aperfeic;oamento de pessoal que por ventura atuariam 

nas calamidades publicas. 

Em 1979, e criada a Secretaria Espedal de Defesa Civil- SEDEC, por meio 

do Decreta-Lei n° 83.839, de 13 de agosto de 1979, que estava vinculada ao 

Ministerio do Interior e tinha por objetivo orientar e coordenar em todo o Territ6rio 

Nacional as ac;oes de prevenc;ao, assistencia e recuperac;ao, nas areas atingidas por 

desastres de qualquer natureza. 

0 Decreta n° 97.274, de 16 de dezembro de 1988, organiza o Sistema 

Nacional de Defesa Civil- SINDEC, com a finalidade de realizar o planejamento e a 

promoc;ao permanente contra as calamidades. Cabe ao SINDEC a integrac;ao dos 

6rgaos e entidades para a atuac;ao nas fases, com planejamento, coordenac;ao e 

execuc;ao das atividades assistenciais, principalmente quando da ocorrencia de 

eventos adversos que causem danos e levem os municfpios a decretac;ao de 

situac;ao de emergencia ou estado de calamidade publica. 

0 Decreta-Lei n° 895, de 16 de agosto de 1993, da uma nova organizac;ao 

para o Sistema Nacional de Defesa Civil, que por meio da Resoluc;ao n° 2, de 12 de 

dezembro de 1994, estabelece a Politica Nacional de Defesa Civil, documento que 

direciona os horizontes da Defesa Civil no Brasil ate os dias de hoje. 

A Medida Provis6ria n° 1911, de 28 de julho de 1999, da nova denominac;ao 

ao entao Departamento de Defesa Civil, passando a Secretaria de Defesa Civil, 

ligada ao Ministerio da lntegrac;ao Nacional. Porem, e o Decreta Federal n° 5.376, de 

17 de fevereiro de 2005, que dispoe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil, o 

ultimo ato jurfdico que trata sobre a atividade de Defesa Civil no pals e encontra-se 

vigente. 

No Parana, a Defesa Civil foi criada pelo Decreta Estadual n° 3.002, de 29 de 

dezembro de 1972. Ap6s a promulgac;ao da Constituic;ao Estadual no anode 1989, 

atendendo ao disposto no Art. 51, inciso Ill, o Governo do Estado passou a 

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

promulgac;ao da Lei n° 9.943, de 27 de abril de 1992, que deu nova redac;ao ao Art. 

17 da Lei n° 8.485, de 03 de julho de 1987. No Decreto Estadual n° 1.308, de 04 de 

maio de 1992, e revogado o decreto n° 3.002 e aprovado o Regulamento do Sistema 

Estadual de Defesa Civil, que e substitufdo por intermedio do Decreta Estadual no 

1.343, datado de 29 de setembro de 1999, que esta em vigor. 
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2.3 FUNDAMENTOS LEGAlS 

Ancorando o tema sob a 6tica da legislac;ao existente, buscou-se o arcabouc;o 

estrutural vigente no pais a partir da Constituic;ao Federal de 1988, como referencia 

basilar, a legislac;ao infraconstitucional federal, a legislac;ao vigente do Estado do 

Parana e a normatizac;ao regimental que estabelece os diversos mecanismos para a 

execuc;ao das ac;oes de Defesa Civil. 

2.3.1 Legislac;ao Federal 

A Constituic;ao Federal de 1988, em seu artigo 21, inciso XVIII, determina que 

compete a Uniao "planejar e prom over a defesa permanente contra as calamidades 

pub/icas, especialmente as secas e as inundar;oes". 

Na mesma Carta Magna, o inciso XXVIII, do artigo 22, enfatiza que compete 

privativamente a Uniao: "a defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa maritima, 

Defesa Civil e mobilizar;ao nacional': 

Tambem no artigo 136, atribui que o Presidente da Republica pode ouvidos o 

Conselho da Republica eo 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;:oes na natureza. 
§ 1° 0 decreta que instituir o estado de defesa determinara o tempo de sua 
durac;:ao, especificara as areas a serem abrangidas e indicara, nos termos e 
limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. 
(BRASIL, 1988) 

Ainda, no paragrafo 5°, do artigo 144 define que: 

as policias militares cabem a policia ostensiva e a preservac;:ao da ordem 
publica; aos corpos de bombeiros militares, ah9m das atribuic;:oes definidas 
em lei, incumbe a execuc;:ao de atividades de Defesa Civil. (BRASIL, 1988) 

0 Decreta Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, dispoe sobre o 

Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) e o Conselho Nacional de Defesa Civil 

(CONDEC), que em seu artigo 1°, descreve: 

os 6rgaos e entidades da administrac;:ao publica federal, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios, as entidades privadas e a comunidade, 
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responsaveis pelas a90es de Defesa Civil em todo o territ6rio nacional, 
constituirao o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sob a 
coordena9ao da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministerio da 
lntegra9ao Nacional. (BRASIL, 2005) 

Estabelece tam bern em seu artigo 2°, que: 

as a90es de Defesa Civil sao articuladas pelos 6rgaos do SINDEC e 
objetivam, fundamentalmente, a redu9ao dos desastres, que compreendem 
os seguintes aspectos globais: 
I - a preven9ao de desastres; 
II -a prepara9ao para emergencias e desastres; 
Ill- a resposta aos desastres; 
IV- a reconstru9ao e a recupera9ao. (BRASIL, 2005) 

2.3.1.1 Fi nalidade e Estrutura do SIN DEC 

A finalidade do SINDEC esta especificada no artigo 4°, do Decreta Federal n° 

5.376, de 17 de fevereiro de 2005: 

I - planejar e promover a defesa permanente contra desastres naturais, 
antropogenicos e mistos, de maior prevalencia no Pais; 
II - realizar estudos, avaliar e reduzir riscos de desastres; 
Ill- atuar na iminencia e em circunstancias de desastres; 
IV- prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir popula90es afetadas, e 
reabilitar e recuperar os cenarios dos desastres; 
V - promover a articula9ao e coordenar os 6rgaos do SINDEC em todo o 
territ6rio nacional. 

A estrutura do SINDEC esta descrita no artigo 5°, do mesmo Decreta Federal, 

o qual define todos os 6rgaos que o compoem, bern como, determina as atribuigoes 

de cada urn: 

I - 6rgao superior: o Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, 
responsavel pela formula9ao e delibera9ao de polfticas e diretrizes do 
Sistema; 
II - 6rgao central: a Secretaria Nacional de Defesa Civil, responsavel pela 
articulac;ao, coordena9ao e supervisao tecnica do Sistema; 
Ill - 6rgaos regionais: as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil -
CORDEC, ou 6rgaos correspondentes, localizadas nas cinco macrorregiOes 
geograficas do Brasil e responsaveis pela articula9ao e coordenac;ao do 
Sistema em nivel regional; 
IV - 6rgaos estaduais: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil - CEDEC 
ou 6rgaos correspondentes, Coordenadoria de Defesa Civil do Distrito 
Federal ou 6rgao correspondente, inclusi-,e as suas regionais, responsaveis 
pela articula9ao e coordena9ao do Sistema em nivel estadual; 
V - 6rgaos municipais: Coordenadorias Municipais de Defesa Civil -
COMDEC ou 6rgaos correspondentes e Nucleos Comunitarios de Defesa 
Civil - NUDEC, ou entidades correspondentes, responsaveis pela 
articula9ao e coordena9ao do Sistema em nfvel municipal; 
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VI - 6rgaos setoriais: os 6rgaos da administrac;ao publica federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal, que se articulam com os orgaos de 
coordenac;ao, com o objetivo de garantir atuac;ao sist~mica; 
VII - 6rgaos de apoio: 6rgaos publicos e entidades privadas, associagaes de 
voluntarios, clubes de servii(OS, organizai(Oes nao-govemamentais e 
associal(oes de classe e comunitarias, que ap6iam os demais 6rgaos 
integrantes do Sistema. (Brasil, 2005) 

A legislac;ao e clara e tern bern definidas as atribuic;Oes de cada 6rgao que 

compoe o sistema, nas tres esferas administrati vas da federac;ao e ta mbem a 

participac;ao das instituic;oes nao governamentais como 6rgaos de apoio, e esta, 

uma decisao inteligente, pois na Defesa Civil e essencial a participac;ao de 

voluntarios, considerando que o lema da Defesa Civil Nacional e "Defesa Civil 

somos todos nos". 

2.3.1.2 Atribuic;oes das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil- CORDEC 

Cabe aos 6rgaos regionais, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Defesa 

Civil, o previsto no Decreto Federal n° 5.376/2005, artigo 11 °: 

I- coordenar, orientar e avaliar, em nfvel regional, as al(oes desenvolvidas 
pelos 6rgaos integrantes do SINDEC; 
II - realizar estudos sobre a possibilidade de ocorr~ncia de desastre de 
qualquer origem, sua incid~ncia, extensao e conseqo~ncia; 
Ill -manter atualizadas e disponfveis as informal(oes relacionadas a Defesa 
Civil; 
IV- coordenar a elaboral(ao e implemental(ao de pianos diretores de Defesa 
Civil, pianos de conting~ncia e pianos de operal(oes, bem como projetos 
relacionados com o assunto; 
V- facilitar e consolidar os pianos e programas estaduais de Defesa Civil, 
para a elaboral(ao de pianos regionais; 
VI- apoiar as atividades de capacita9ao de recursos humanos direcionadas 
as ac;oes de Defesa Civil; 
VII - apoiar a distribui9ao e o controle de suprimentos as populai(OeS 
atingidas por desastres, em articulal(ao com 6rgaos assistenciais 
integrantes do SINDEC; 
VIII incentivar a implementa9ao de COMDECs, ou 6rgaos 
correspondentes, e de NUDECs, ou entidades correspondentes; 
IX- promover nos Municfpios, em articulagao com os Estados e o Distrito 
Federal, a organizal(ao e a implementac;ao de comandos operacionais a 
serem utilizados como ferramenta gerencial para comandar, controlar e 
coordenar as ai(OeS emergenciais, em circunstancias de desastres; 
X - participar dos Sistemas de que trata o art. 22 e promover a criagao e 
interligal(ao de centros de operal(oes; 
XI - dar prioridade ao apoio as al(oes preventivas e as demais relacionadas 
com a minimiza9ao de desastres. (BRASIL, 2005) 
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Apesar de estarem previstas em decreta, as CORDEC, ate a presente data 

nao foram regulamentadas e tampouco implantadas. 

2.3.1.3 Atribui«;oes das Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil - CEDEC 

0 artigo 12°, do Decreta Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, 

descreve as atribui«;oes das CEDEC: 

I - articular, coordenar e gerenciar as ac;:oes de Defesa Ci'llil em nfvel 
estadual; 
II - manter atualizadas e disponfveis as informac;:Oes relacionadas com a 
Defesa Ci\'il; 
Ill - elaborar e implementar pianos diretores de Defesa Civil, pianos de 
conting~ncia e de operac;:Oes, bem como programas e projetos relacionados 
com o assunto; 
IV - prever recursos orc;amentarios pr6prios necessarios as ac;:oes 
assistenciais, de recuperac;:ao ou preventivas, como contrapartida as 
transfer~ncias de recursos da Uniao, na forma da legislac;:ao 'lligente; 
V- capacitar recursos humanos para as ac;:oes de Defesa Ci'llil; 
VI - promover a inclusao dos princfpios de Defesa Civil, nos currrculos 
escolares da rede estadual e do Distrito Federal de ensino medio e 
fundamental, proporcionando todo apoio a comunidade docente no 
desenvolvimento de material pedag6gico-didatico para esse fim; 
VII -manter a SEDEC e a CORDEC, ou 6rgao correspondente, informados 
sobre as ocorr~ncias de desastres e ati\'idades de Defesa Ci\'il; 
VIII - propor a autoridade competente a homologac;:ao de situac;:ao de 
emerg~ncia e de estado de calamidade piJblica, de acordo com criterios 
estabelecidos pelo CONDEC e, em casos excepcionais, definidos pelo 
CONDEC, a sua decretac;:ao; 
IX- apoiar a coleta, a distribuic;:ao eo controle dos suprimentos necessarios 
ao abastecimento da populac;:ao atingida em situac;:ao de desastres; 
X- promover e apoiar a implementac;:ao eo funcionamento das COMDECs, 
ou 6rgaos correspondentes, e dos NUDECs, ou entidades 
correspondentes; 
XI - promover nos Municfpios e no Distrito Federal, em articulac;:ao com as 
COM DECs, ou 6rgaos correspondentes, a organizac;:ao e a implementac;:ao 
de comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta gerencial 
para comandar, controlar e coordenar as ac;:Oes emergenciais, em 
circunstAncias de desastres; 
XII - capacitar e apoiar os Municfpios eo Distrito Federal a procederem a 
avaliac;:ao de danos e prejulzos nas areas atingidas por desastres; 
XIII- participar dos Sistemas de que trata o art. 22 e promover a criac;:ao e a 
interligac;:ao de centros de operac;:oes; 
XIV - orientar as vistorias de areas de risco, inter'llir ou recomendar a 
intervenc;:ao preventiva, o isolamento e a evacuac;:ao da populac;:ao de areas 
e de edificac;:Oes vulneraveis; 
XV - realizar exercicios simulados para treinamento das equipes e 
aperfeic;:oamento dos pianos de conting~ncia; 
XVI- dar prioridade ao apoio as ac;:oes preventivas e as relacionadas com a 
minimizac;:ao de desastres. 
§ 1 o 0 6rgao estadual de Defesa Ci\'il podera criar as Regionais Estaduais 
de Defesa Ci'llil - REDEC como parte integrante da sua estrutura e 
estabelecer suas atribuic;:Oes com a finalidade de articular e coordenar as 
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a90es de Defesa Civil no conjunto dos Municlpios que constituem suas 
areas de atua9ao. 
§ 2° Os Estados poderao exercer, na sua jurisdi9ao, o controle e a 
fiscaliza9ao das atividades capazes de provocar desastres. (BRASIL, 2005) 

2.3.1.4 Atribuiyoes das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil- COMDEC 

0 artigo 13° especifica as atribuiyoes e as competencias das Coordenadorias 

Municipais de Defesa Civil: 

I - articular, coordenar e gerenciar a90es de Defesa Ci'<il em nfvel 
municipal; 
II - promover a ampla participa9ao da comunidade nas a90es de Defesa 
Ciw, especialmente nas ati'<idades de planejamento e a90es de respostas a 
desastres e reconstru9ao; 
Ill - elaborar e implementar pianos diretores, pianos de conting6ncias e 
pianos de Opefa90eS de Defesa Civil, bern como projetos re~acionados com 
o assunto; 
IV- elaborar o plano de a~o anual, objetivando o atendimento de a90es em 
tempo de normalidade, bern como em situa90es emergenciais, com a 
garantia de recursos do or9amento municipal; 
V - prover recursos or9amentarios pr6prios necessaries as a90es 
relacionadas com a minimizac;ao de desastres e como restabelecimento da 
situac;ao de normalidade, para serem usados como contrapartida da 
transfer6ncia de recursos da Uniao e dos Estados, de acordo com a 
legisla9ao vigente; 
VI- capacitar recursos humanos para as a9oes de Defesa Civil e promover 
o desenvolvimento de associa90es de voluntaries, buscando articular, ao 
maximo, a atuac;ao conjunta com as comunidades apoiadas; 
VII - promover a inctusao dos princfpios de Defesa Civil, nos currfculos 
escolares da rede municipal de ensino media e fundamental, 
proporcionando todo apoio a comunidade docente no desenvolvimento de 
material pedag6gico-didatico para esse fim; 
VIII - vistoriar edificac;oes e areas de risco e promover ou articular a 
interven9ao preventiva, o isolamento e a evacua9ao da popula9ao de areas 
de risco intensificado e das edificac;oes wlneraveis; 
IX- implantar bancos de dados e elaborar mapas tematicos sabre amea9as 
multiplas, wlnerabilidades e mobiliamento do territ6rio, nivel de riscos e 
sabre recursos relacionados com o equipamento do territ6rio e disponlveis 
para o apoio as opera90es; 
X- analisar e recomendar a inclusao de areas de riscos no plano diretor 
estabelecido pelo § 1o do art. 182 da Constitui9ao; 
XI - manter o 6rgao estadual de Defesa Civil e a Secretaria Nacional de 
Defesa Civil informados sabre a ocorr6ncia de desastres e sabre atividades 
de Defesa Civil; 
XII- realizar exercfcios simulados, com a participa9ao da poput~ao-. para 
treinamento das equipes e aperfeic;oamento dos pianos de contingimcia; 
XIII - proceder a avaliac;ao de danos e prejulzos das areas atingidas por 
desastres, e ao preenchimento dos formularies de Notificac;ao Preliminar de 
Desastres- NOPRED e de Avaliac;ao de Danos - AVADAN; 
XIV - propor a autoridade competente a decretac;ao de situac;ao de 
emerg6ncia ou de estado de calamidade publica, de acordo com os criterios 
estabelecidos pelo CONDEC; 
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YN - 'Jistoriar, periodicamente, locais e instalac;Oes adequadas a abrigos 
temporarios, disponibilizando as informac;Oes relevantes a populac;ao; 
YNI - executar a coleta, a distribuic;ao e o controle de suprimentos em 
situac;Oes de desastres; 
YNII - planejar a organizac;ao e a administrac;ao de abrigos provis6rios para 
assistemcia a popul ac;ao em situac;ao de desastres; 
YNIII- participar dos Sistemas de que trata o art. 22, promover a criac;ao e a 
interligac;ao de centros de operac;Oes e incrementar as ati'Jidades de 
monitorizac;ao, alerta e alarme, com o objetivo de otimizar a pre'Jisao de 
desastres; 
XIX- promover a mobilizac;ao comunitaria e a implantac;ao de NUDECs, ou 
entidades correspondentes, especialmente nas escolas de nfvel 
fundamental e medio e em areas de riscos intensificados e, ainda, implantar 
programas de treinamento de voluntarios; 
XX - implementar os comandos operacionais a serem utilizados como 
ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as ac;Oes 
emergenciais em circunstAncias de desastres; 
XXI - articular-sa com as Regionais Estaduais de Defesa Civil - REDEC, ou 
6rgaos correspondentes, e participar ativamente dos Pianos de Apoio Mutuo 
-PAM, em acordo com o princfpio de auxflio mutuo entre os Municlpios. 
§ 1° 0 6rgao municipal de Defesa Civil podera criar Distritais de Defesa 
Ci'-.11, ou 6rgaos correspondentes, como parte integrante de sua estrutura e 
estabelecer suas atribuic;oes, com a finalidade de articular e executar as 
ac;Oes de Defesa Civil nas areas especfficas em distritos, bairros ou 
localidades do Municipio. 
§ 2° Os Municfpios poderao exercer, na sua jurisdic;ao, o controle e a 
fiscalizac;ao das atividades capazes de provocar desastres. (BRASIL, 2005) 

Existe a previsao legal bern definida conforme cita<;ao acima, proporcionando 

a organiza<;ao e competencias da COMDEC, porem pela experiencia dos autores na 

area de atua<;ao de Defesa Civil, o que esta previsto em lei, na maioria das ocasioes 

do surgimento de catastrofes em que necessariamente necessitou-se acionar a 

estrutura de Defesa Civil em alguns municipios, o que se viu foi o despreparo pelo 

descumprimento da legisla<;ao em vigore da politica nacional de Defesa Civil. 

2.3.1.5 Politica Nacional de Defesa Civil 

A Politica Nacional de Defesa Civil foi aprovada pelo CONDEC, por meio da 

resolu<;ao n° 2, de 12 de dezembro de 1994. Esta determina as condicionantes, os 

objetivos, os instrumentos, conceituayao, classifica<;ao geral dos desastres e 

codifica<;ao de desastres, ameayas e risco (CODAR), diretrizes, metas, pianos 

diretores de Defesa Civil, programas e projetos. 

Com rela<;ao as condiciona ntes se observa que alguns fatores tern levado ao 

agravamento dos desastres no pafs, sendo eles: desastres naturais, desastres 
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humanos ou antropogenicos, numerosos distritos industriais, crise economica, 

crescimento desordenado das cidades, o desemprego, o processo de regressao 

social, os estratos populacionais me nos favorecidos e os pa fses me nos 

desenvolvidos, estagnac;ao economica em consequencia dos desastres. 

Os desastres agrava m as condic;oes de vida da popula<;ao, as ac;oes de 

respostas e reconstru<;ao exigem grande disponibilidade de recursos e o que se 

percebe e que sao poucos os avanc;os alcanc;ados na reduc;ao das vulnerabilidades 

da sociedade brasileira. A interac;ao entre desenvolvimento sustentavel, redu<;ao de 

desastres, protec;ao ambiental e bem-estar social e o processo permanente no 

planejamento nacional para redu<;ao dos desastres, sao desafios institucionais a 

serem alcanc;ados com a uniao de esforc;os de todos os atores envoiVidos. 

Quanto aos objetivos, este se refere ao direito natural a vida e a 
incolumidade, que e reconhecida pela Constituic;ao Federal e compete a Defesa Civil 

a garantia desse direito, quando em circunstancias de desastres. Ainda, tern como 

objetivo geral a reduc;ao de desastres. Assim, de forma internacional, procura-se a 

ac;ao de reduzir, porque a a<;ao de eliminar e entendida como urn objetivo impossivel 

de se atingir, principalmente no que se refere a desastres naturais que superam o 

controle humano, e, que considerando essas ac;oes de reduc;oes de desastres, estao 

as quatro fases (preven<;ao, preparac;ao, resposta e reconstru¢ao), que aefinem os 

aspectos globais da doutrina de Defesa Civil. 

Os instrumentos sao os meios pelos quais o Sistema Nacional de Defesa Civil 

desenvolve o planejamento e os recursos financeiros para as atividades de Defesa 

Civil e tambem por meio de sua estrutura composta pelos 6rgaos, que ja foram 

citados no presente trabalho. 

A Polltica Nacional de Defesa Civil traz a conceituac;ao e caracterizac;ao dos 

termos usuais constantes para o perfeito entendimento pelas autoridades 

constituidas e todos os atores do processo das politicas de Defesa Civil, que 

objetiva alcanc;ar a todos e as mais distantes regioes do pais. 

A classificac;ao geral dos desastres, ameac;as e riscos obedecem aos 

seguintes criterios: quanto a evoluc;ao, a intensidade e a origem. 

Quanto a evolu<;ao sao classificados em: desastres subitos ou de evolu<;ao 

aguda, de evoluc;ao cronica ou gradual e por somac;ao de efeitos parciais. Quanto a 
intensidade sao classificados em: acidentes, desastres de medio porte, desastres de 
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grande porte e desastres de m uito grande porte. Qua nto a origem obedecem a 
seguinte classificac;ao: naturais, humanos ou antropogenicos e mistos. 

A codificac;So de desastres, ameac;as e riscos (CODAR) tem por finalidade a 

padronizac;So, dentro de uma sistematica, a uniformizac;ao a nomenclatura, a fim de 

criar um banco de dados, permitindo a i nterac;ao entre os diferentes niveis de 

informac;oes e facilitar o intercambio destas informac;oes. Para tanto, classificou e 

codificou diversos desastres, ameac;as e riscos. 

As diretrizes estabelecidas pela Politica Nacional de Defesa Civil se resumem 

em 15, as quais abrangem desde as atribuic;oes do SINDEC, passando pela 

organizac;So das COMDEC, a busca de recursos para o sistema, programas de 

mudanc;a cultural, priorizac;ao de ac;oes de prevenc;So, a interac;ao entre os 6rgaos 

do governo e a comunidade, o estimulo a pesquisa sobre desastres, dentre outros. 

Ja as metas sao apenas 06, que de um modo geral, estavam programadas 

para serem atingidas ate o anode 2000, embora ja tenham se passados nove anos, 

ainda, algumas nao foram cumpridas ou se quer praticadas. 

Com referencia aos pianos diretores de Defesa Civil, a Politica Nacional de 

Defesa Civil traz como orientac;So, para que sejam implementados mediante 

programas especificos, levando em considerac;ao os aspectos globais de: prevenc;ao 

de desastres, preparac;ao para emergencias e desastres, respostas aos desastres e 

reconstruc;oes, considerando que em cada uma das fases existem subdivisoes como 

se pode observar: 

- prevenc;ao de desastres: avaliac;ao de riscos de desastres e reduc;ao de 

riscos de desastres; 

- preparac;ao para emergencias e desastres: desenvolvimento institucional de 

recursos humanos, cientffico e tecnol6gico, mudanc;a cultural, motivac;ao e 

articulac;So empresarial, informac;oes e estudos epidemiol6gicos sobre desastres, 

monitorizac;So, alerta e alarme, planejamento operacional, de contingencia e de 

protec;ao de populac;oes contra riscos de desastres, mobilizac;ao, aparelhamento e 

apoio logistico; 

- resposta ao desastre: socorro, assistencia as populac;oes vitimadas e 

reabilitac;ao do cenario do desastre; 

- reconstruc;ao: restabelecer em sua plenitude os servic;os publicos, a 

economia da area, o moral social eo bem-estar da populac;So. Nesta fase, ha ac;oes 

que se confundem com a prevenc;So e procura: recuperar os ecossistemas, reduzir 
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as vulnerabilidades, racionar o uso do solo e do espa9o geografico, relocar 

popula9Ces em areas de menor risco e modernizar as instala9Ces e refor9Sr as 

estruturas. 

Os programas estao diretamente relacionados com as quatro fases que 

compoem os aspectos globais e determinam os subprogramas e projetos para cada 

uma das fases. 

Dessa forma, cabe comentar que a Polftica Nacional de Defesa Civil 

estabelecida no seculo passado, per meio da Resolu9ao n° 2, de 1994, esta 

projetada para a realidade deste seculo e que a implementa9Sio de todo o seu 

conteUdo aliado ao que determina o Decreto Federal n° 5.376, o Sistema Nacional 

de Defesa Civil estaria fortalecido, atualtzado e concretizado como sistema continuo 

e permanente, desenvolvendo a9oes preventivas buscando atingir o objetivo geral 

da doutrina ora tratada. 

2.3.2 Legisla9Sio Estadual 

A legtslayao estadual pertinente, iniciando pefa Constitui9ao do Estado do 

Parana, que estabelece em seu artigo 48: 

a Policia Militar, forya estadual, instituiyao perrnanente e regular, organizada 
com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a pollcia ostensiva, a 
preservayao da ordem publica, a execuc;ao de atividades de Defesa Civil, 
prevenyao e combate a inc!ndio, buscas, salvamentos e socorros p(Jblicos, 
o policiamento de transite urbano e rodovh~rio, o policiamento ferroviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras forrnas e func;Oes definidas em lei. 
(PARANA, 1989} 

E importante salientar que o Corpo de Bombeiros do Parana e integrante da 

estrutura da Policia Militar do Parana, da qual faz parte por meio dos tres grandes 

comandos intermediaries: Comando do Policiamento da Capital, Comando do 

Policiamento do Interior e Comando do Corpo de Bombeiros. 

Ainda, o artigo 51 da mesma Constitui9ao designa que: 

a prevenQao de eventos desastrosos, o socorro e a assistencia aos 
atingidos por tais eventos e a recuperayao dos danos causados serao 
coorclenados pela Defesa Civil, que dispora de: 
I- organizayao sistemica, dela fazendo parte os 6rgaos publicos estaduais, 
podendo integrar suas ac;Oes os municipais e federais, os classistas, 
entidades assistenciais, clubes de sennc;o, a imprensa, autoridades 
eclesiasticas e a comunidade em geral; 
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II- coordenadoria estadual \Anculada ao gabinete do Governador do Estado. 
(PARANA, 1989) 

0 Decreta Estadual n° 1.343, de 29 de setembro de 1999, aprova o 

Regulamento do Sistema Estadual de Defesa Civile esteem seu artigo 1°, designa 

que o sistema tern por fi nalidade: 

a coordenac;ao das medidas de natureza permanente, destinadas a prevenir 
ou minimizar as conseqO~ncias danosas de eventos anormais e adversos, 
previslveis ou nao e ainda, socorrer e assistir as populac;oes e areas por 
esses atingidos. (PARANA, 1989) 

2.3.2.1 Composiyao do Sistema Estadual de Defesa Civil 

No Decreta n° 1.343, em seu Titulo II, da composiyao do Sistema Estadual de 

Defesa Civil, no artigo 4° designa no item I, que a Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil compoe tal sistema como 6rgao central, conforme abaixo: 

compOem o Sistema Estadual de Defesa Civil: 
1- a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil- CEDEC- 6rgao central; 
II - as Coordenadorias Regionais de Defesa Ci\AI - COREDEC - 6rgaos 
regionais; 
Ill- o Conselho de 6rgaos Governamentais- COG- grupo de coordenac;ao; 
IV- os Grupos de AtMdades Fundamentais- GRAF- grupos de execuc;ao; 
V - o Conselho de Entidades Nao-Govemamentais - CENG - grupo de 
cooperac;ao. (PARANA, 1999) 

2.3.2.2 Atribuic;oes e Estrutura da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

No Titulo II, Capitulo I, artigo 5° do mesmo decreta atribui-se a subordinac;ao 

e a sua compet~ncia: 

a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, subordinada 
diretamente ao Govemador do Estado, e o 6rgao central normativo, de 
planejamento, coordenac;ao, controle e de orientac;ao, em ambito estadual, 
de todas as medidas preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas 
relacionadas a Defesa Civil, constituindo-se no instrumento de 
coordenac;ao dos esforc;os de todos os 6rgaos estaduais com os demais 
6rgaos publicos ou privados e com a comunidade em geral, para o 
planejamento e execuc;ao das medidas previstas no art. 1° deste 
Regulamento, competindo-lhe: 
I- planejar e coordenar a ati\Adade estadual de Defesa Civil; 
II - convocar 6rgao ou entidade do govemo estadual para participar na 
execuc;ao de ati'.Adades de Defesa Civil; 
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Ill - incentivar a criayao de ComissOes Municipais de Defesa Civil -
COM DEC, prestando-lhes apoio tecnico e material, quando possfvel; 
N - manter intercambio com 6rgaos federais, estaduais e municipais de 
Defesa Civil; 
V- apresentar o relat6rio anual de suas atividades; 
VI - propor alterayOeS ao Regulamento do Sistema Estadual de Defesa 
Civil, quando necessaria; 
VII- elaborar manuais de Defesa Civil. (PARANA, 1999) 

Tambem no Titulo II, do Capitulo I, artigo 6°, do mesmo Decreto, este faz 

referencia a func;ao de Coordenador Estadual de Defesa Civil que sera exercida pelo 

Secretario Chefe da Casa Militar, a quem incumbe: 

coorclenar as atividades de Defesa Civil e, na imin!ncia ou 
desencadeamento de eventos desastrosos, tomar as provid!ncias cabfveis 
requisitando os meios necessaries para enfrentar a situayao emergencial, 
inclusi-..e quanto a pessoal e equipamento, ate a sua integral e efetiva 
normalizayao. (PARANA, 1999) 

0 artigo 7° estabelece que compete ao Coordenador Estadual de Defesa 

Civil, por delegac;ao exclusiva do Governador do Estado, alem de outras atribuic;oes 

que lhe sao pr6prias: 

1- convocar e presidir a CEDEC eo COG; 
II- representar a CEDEC; 
Ill - supervisionar as atividades de Defesa Civil no Estado; 
IV - ordenar despesas atinentes a creditos abertos para atender as 
atividades de Defesa Civil e movimentar contas bancarias eventualmente 
constitufdas por doayOes ou fundos destinados ao mesmo fim; 
V - encaminhar ao 6rgao competente, a programayao e a proposta de 
oryamento anual da CEDEC; 
VI - encaminhar ao Govemador do Estado o relat6rio de atividades da 
CEDEC; 
VII - baixar os atos necessaries, regulando as operayOes e estabelecendo 
as diretrizes e normas necessarias a execuyao das atividades pertinentes a 
Defesa Civil; 
VIII - propor, fundamentadamente, ao Govemador do Estado, a 
homologayao de situayao de emerg!ncia e de estado de calamidade 
publica; 
IX - aprovar os Regimentos lntemos de constituiyao e funcionamento da 
CEDEC, dos GRAF, do COG e do CENG; 
X - admitir e dispensar pessoal nos termos do art. 22, respeitada a 
legislayao pertinente. (PARANA, 1999) 

A Casa Militar do Governo do Parana, a qual esta vinculada a Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil, tern seu efetivo fixado pelo Decreto Estadual n° 1.132, 11 

de julho de 2007, estabelecendo a sua estrutura em cinco Divisoes, a saber. Divisao 

de Operac;oes e Seguranc;a, Divisao Administrativa, Divisao Orc;amentaria e 

Financeira, Divisao de Transporte e Manutenc;ao e Divisao de Defesa Civil, alem da 

Chefia e Subchefia da Casa Militar. 



41 

Nesse contexto, o quadro do efetivo da Divisao de Defesa Civil comports 

apenas quatro vagas para Oficiais e oito vagas para Prac;as, sendo: duas de Oficiais 

Superiores Bombeiro Militar (um Tenente Coronel e um Major), uma de Oficial 

lntermediario Policial Militar (Capitao) e um Oficial Subaltemo Bombeiro Militar (1 ° 

Tenente), uma de 1° Sargento, uma de 2° Sargento, uma de Cabo e cinco de 

Soldado, perfazendo doze militares. 

A Defesa Civil no Estado do Parana sofreu mudanc;as sistemicas na sua 

estrutura em 1999, no intuito de melhorar a efetividade dos servic;os prestados a 

sociedade quando se adotou a atual estrutura. Observa-se a importancia em estudar 

as legislac;oes vigentes no ambito federal e estadual, para a proposiyao de 

altera<;Oes e a adequayao de uma estrutura que atenda com efetividade o que preve 

a Polftica Nacional de Defesa Civil. 

2.3.2.3 Atribuic;oes e Estrutura das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil 

Considerando o que descreve o Decreto Estadual n° 1.343, observa-se que 

somente cita as COMDEC no item Ill do artigo 5°, no qual faz referencia no que cabe 

a CEDEC: "incentivar a criat;ao de Comissoes Municipais de Defesa Civil -

COMDEC, prestando-lhes apoio tecnico e material, quando passive/" nao fazendo 

qualquer referencia as atribuic;oes e estrutura. 

3 METODOLOGIA 

Na consecuyao dos objetivos propostos deste trabalho, foi utilizada, por base 

de estudo, a realidade da atual estrutura do Sistema Federal e Estadual de Defesa 

Civil, por meio de pesquisa explorat6ria e descritiva. No desenvolvimento, quanto a 

tecnica de pesquisa foi a bibliografica, de modo a serem caracterizados os aspectos 

doutrinarios, estruturais e juridicos, com vistas a constituir elementos para solidificar 

o objetivo geral do trabalho. 
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Em relayao a analise bibliografica a pesquisa se limitou a legislayao federal e 

estadual existentes, objetivando relacionar os assuntos que afetaram de maneira 

direta os objetivos do trabalho. 

Com relayao a abordagem foi qualitativa e quantitativa, utilizando de urn 

mecanismo de pesquisa denominado questionario aos Coordenadores Regionais de 

Defesa Civil, Oficiais BM/8 e 8/8 e Comandantes de SGB, visando a identificayao da 

amostra mediante parametros como tempo de serviyo na Corporayao, posto 

ocupado e tempo de serviyo que realiza atividades de Defesa Civil. 

No presente trabalho, foi realizado o estudo a partir do total da populayao 

envolvida diretamente como planejamento e execuyao das ayoes de Defesa Civil no 

Estado do Parana, correspondendo a 41 (quarenta e urn) bombeiros-militares, ou 

seja, 100% das pessoas diretamente afetas ao trabalho de Defesa Civil nos 399 

municipios do Parana. A partir deste mecanismo de pesquisa, com a coleta de 

dados, puderam ser realizadas inferencias relativas aos objetivos deste trabalho. 

3.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA 

A presente pesquisa foi explorat6ria e descritiva, expondo as caracteristicas 

do Sistema de Defesa Civil do Brasil e do Estado do Parana, conforme os 

ensinamentos abordados, cita-se o seguinte: 

estas pesquisas tern por objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torna-lo mais expllcito ou a constituir hip6teses. 
Pode-se dizer que estas pesquisas tern como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuii;Oes. Seu planejamento e, 
portanto, bastante ftexfvel, de modo que posslbilite a considerayao dos mais 
variados aspectos relatives ao fato estudado. 
(. 0 .] 

Embora o planejamento da pesquisa explorat6ria seja bastante ftexfvel, na 
maioria dos casos assume a fonna de pesquisa bibliografica .... 
[. 0 .] 

As pesquisas descritivas tern como objetivo primordial a descric;ao das 
caracteristicas de detenninada populac;ao ou fenOmeno ou, entao, o 
estabelecimento de relac;oes entre variaveis. sao inumeros os estudos que 
podem ser classificados sob este trtulo e uma de suas caracterfsticas mais 
significativas esta na utilizac;ao de tecnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionario e a observac;ao sistematica. 
[. 0 .] 

Outras pesquisas deste tipo sao as que se propoem a estudar o nfvel de 
atendimento dos 6rgaos publicos de uma comunidade, as condic;Oes de 
habitac;ao de seus habitantes, o fndice de criminalidade que af se registra, 



43 

etc. sao inclufdas neste grupo as pesquisas que tl!m por objetivo levantar as 
opiniOes, atitudes e crem;as de uma populac;:ao. 
[ ... ] 
As pesquisas descritivas sao, juntamente com as explorat6rias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atuac;:ao pratica. (GIL, 2002, p. 41 e 42) 

Ao mesmo tempo, a pesquisa buscou como abordagem a forma qualitativa 

que de acordo com Oliveira (1997) possuem facilidades de poder descrever os 

problemas apresentados, analisar e compreender alguns processos apresentando 

contribui~oes para sua mudan~a. 

A caracteriza~ao da pesquisa foi qualitativa, porque fez acep~o da amostra, 

delimitando o espa~o a ser pesquisado, reduzindo a distancia entre a teoria e dados 

existentes, entre o contexto e a a~ao, que, neste caso, considerou o estudo a partir 

do total da popula~ao envolvida diretamente com o planejamento e execu~o das 

a~oes de Defesa Civil no Estado, perfazendo a quantia de 41 (quarenta e urn) 

bombeiros-militares, ou seja, 100% das pessoas diretamente afetas ao trabalho de 

Defesa Civil nos 399 municipios do Parana. Serviu como um dos fatores que 

influenciaram na assertiva ou nao de se efetuarem mudan~s estruturais e 

sistemicas na Defesa Civil Estadual. Ainda, com rela~ao ao tipo de pesquisa, a 

analise e estudo da legisla~ao pertinente, de maneira especifica trouxeram a tona 

questoes fundamentais que instruiram o presente trabalho de pesquisa, 

proporcionando o embasamento te6rico necessario a efetiva~o do conteudo. 

Ja a pesquisa quantitativa, segundo Gil (2002) "os dados obtidos podem ser 

agrupados em tabelas, possibilitando sua analise estatistica". Assim, os fatores em 

questao, foram mensurados e quantificados, o que permitiu a correla~o e a 

demonstra~ao por meio de graficos para seu melhor entendimento. 

3.2 COLETA DE DADOS 

No tocante a analise bibliografica, executou-se a urn criterioso estudo 

referencial da legisla~ao pertinente, limitando-se ao trabalho de pesquisa da 

estrutura atual da Defesa Civil no Parana, embasada pela politica nacional de 

Defesa Civil, propiciando informa~oes que poderao instruir futuros trabalhos que 
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correlacionem a investiga~o de funcionamento de outros Estados da Federayao. 

Como referencia, cita-se que: 

a pesquisa documental assemelha-se muito a pesquisa bibliografica. A 
diferenva essencial entre ambas esta na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliografica se utiliza fundamentalmente das contribuicoes dos 
di-.ersos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale
se de materiais que nao recebem ainda urn tratamento anaHtico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 
0 desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da 
pesquisa bibliografica. Apenas cabe reconsiderar que, enquanto na 
pesquisa bibliografica as fontes sao constituidas sobre tudo por material 
impressa localizado nas bibliotecas, na pesquisa documental, a fontes sao 
muito mais diversificadas e dispersas. (GIL, 2002, p. 45 e 46) 

Quante a tecnica de aplicayao de questionario se faz a seguinte referencia: 

sao consideradas urn conjunto de preceitos ou processos de que se serve 
uma ciencia; sao, tambem, a habilidade para usar esses preceitos ou 
normas, na obtenyao de seus prop6sitos. Correspondem, portanto, a parte 
pratica de coleta de dados. Apresentam duas grandes divisOes: 
documenta9ao indireta, abrangendo a pesquisa documental e a bibliografica 
e documentafSO direta. 
[ ... ] 
Questionario - constitufdo por uma serie de perguntas que devem ser 
respondidas por escrito e sem a presenca do pesquisador. (MARCONI e 
LAKATOS, 2001, p. 107) 

Como mecanisme do questionario buscou-se na experiencia das autoridades, 

que estao diretamente ligadas a atividade de Defesa Civil, nos diversos municipios 

do estado, repostas objetivas que permitiram embasar as conclusOes e propiciar um 

direcionamento para a visualizayao do melhor caminho a ser seguido pelo sistema. 

Os questionarios foram encaminhados aos militares das Coordenadorias 

Regionais de Defesa Civil e a Oitava Seyao de Estado Maier do Corpo de 

Bombeiros, consolidando 100% dos bombeiros militares que estao trabalhando 

diretamente com a sistematica de Defesa Civil no Parana. 

A pesquisa foi realizada com 11 (onze) questoes objetivas compreendendo 

perguntas diretas com uma (mica alternativa para escolha da melhor resposta e uma 

questao do tipo relacionar e enumerar em grau de importancia itens relacionados a 
Defesa Civil no Estado do Parana que afetam de forma direta e indireta as ayoes de 

Defesa Civil, incluindo itens de carater administrative e operacional. 

Fez-se mister a escolha de questOes formuladas visando a sele~o da 

popula~o estudada, que resultou na confiabilidade de indicayoes obtidas por meio 

da analise conjuntural, ou seja: tempo de serviyo que vern realizando as atividades 

de Defesa Civil, regiao de atuayao no Estado e principalmente, o contexte de 
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gerac;ao da vivimcia profissional e nrvel de responsabilidade do questionado, pela 

caracteriza9ao do posto e funyao ocupada. 

Com este objetivo, elaborou-se urn questionario contendo onze questoes com 

respostas objetivas, direcionadas a uma populayao devidamente selecionada, 

buscando, conforme os criterios de confiabilidade, respostas que contribulram para a 

possibilidade de mudanyas do atual sistema. 

3.3AMOSTRA 

Com referencia a amostra, segundo Gil {2002, p. 121 ), observa-se: 

de modo geral, os levantamentos abrangem urn universo de elementos tao 
grande que se torna imposslvel considera-los em sua totalidade. Por essa 
razao, o mais freqOente e trabalhar com uma amostra, ou seja, com uma 
pequena parte dos elementos que compOem o universo. Quando esta 
amostra e rigorosamente selecionada, os resultados obtidos no 
levantamento tendem a aproximar-se bastante dos que seriam obtidos caso 
fossem posslvel pesquisar todos os elementos do universo. E, com o auxflio 
de procedimentos estatlsticos, toma-se possrvel ate mesmo calcular a 
margem de seguranc,;:a dos resultados obtidos. {GIL, 2002, p. 121} 

A amostra para fins de aplicayao do questionario foi composta pelos 41 

(quarenta e urn) Oficiais responsaveis por realizarem as atividades de Defesa Civil. 

Sendo considerada a amostra da pesquisa, que abrangeu 100% dos militares 

que estao diretamente ligados a estrutura de Defesa Civil, esta obedeceu aos 

criterios necessarios para a sua valida9ao, sendo eles: 

a) Criterios de inclusao; 

b) Criterios de exclusao; 

c) Tecnica de amostragem; 

d) Consentimento livre e esclarecido. 

Criterio de inclusao - observou-se o criterio de sele9ao para a referida 

pesquisa a classe identificada como "na ativa", isto e, somente foram avaliados os 

bombeiros-militares que, atualmente (2009) prestavam efetivamente serviyos a 
Corporac;ao diretamente ligados as atividades de Defesa Civil. 
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Criteria de exclusao - observou-se neste criteria de exclusao o fate de o 

militar ja ter preenchido os questionarios, nao permitindo a existencia de duplos 

testes, que poderiam de alguma maneira modificar ou influenciar a coleta de dados. 

Tecnica de amostragem - a selegao da populagao escolhida obedeceu a 

criterios de confiabilidade, isto e, a sele9ao dos candidates para preenchimento do 

questionario, se deu de forma independente, a fim de buscar os militares que 

diretamente atuam nas a9oes de Defesa Civil nas 8 {oito) coordenadorias existentes 

no Parana, perfazendo 100% (cern por cento) dos bombeiros militares atuantes, 

atendendo aos criterios de real conhecimento dos assuntos tratados no problema de 

pesquisa. 

0 reconhecimento da experiencia que os Oficiais possuem na area conduziu 

ao encaminhamento dos questionarios ao Chefe da Oitava Se9ao do Estado Maier 

do Corpo de Bombeiros, aos Coordenadores Regionais de Defesa Civil, aos Chefes 

das Oitavas Se9oes e aos Comandantes de Subgrupamentos de Bombeiros, 

alcan9ando, por meio da responsabilidade constituida destes militares, uma 

visualiza9ao dos 399 municipios do Parana. 

Consentimento livre e esclarecido - todos os avaliados receberam 

instru9oes sobre a forma de realiza9ao do questionario, bern como as suas 

finalidades institucionais, para a busca de informa96es visando a elaboragao de 

trabalho monografico, cumprindo, dessa forma, todos os requisites necessaries para 

valida9ao de uma amostra. 

3.4 SISTEMA TIZACAO E ANALISE 

Como objetivo de se angariar dados e informa9oes visando a elabora9ao da 

monografia tendo como tema a Proposta de uma Estrutura para a Defesa Civil do 

Parana, foram respondidos os 41 questionarios em urn total de 41, nao havendo a 

exigencia de identifica9ao do entrevistado. 

Os dados foram coletados e analisados, apresentados em forma de tabelas e 

graficos, e, para urn melhor entendimento foram interpretados pelos autores de 

forma a instruirem os resultados, orienta ndo e constituindo bases para a 
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apresentac;ao de propostas factiveis a serem estabelecidas por meio das respostas 

dos questionarios e da analise bibliografica. 

4 ANALISE E DISCUSSAO 

Com vistas aos resultados alcanyados pelo presente trabalho, foram 

desenvolvidas pesquisas hist6ricas que somadas a experiemcia profissional, 

serviram para concretizar o pensamento dos autores mostrando as estruturas 

existentes, em que pese constiturrem parte do arcabouyo da legislac;ao brasileira, 

nao conseguem alcanyar com efetividades todos os municipios do pais, nao 

estabelecendo uma exceyao no Estado do Parana, que possui 399 municipios. 

0 estudo comparative e conjuntural da legislayao brasileira permitiu verificar a 

existencia de falhas na legislayao estadual, em consequencia de que foi editada 

antes da ultima versao da legislayao federal, portanto, necessita de atualizayao. 

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA EMP[RICA 

A pesquisa empirica foi calcada na hist6ria de como surgiram as primeiras 

iniciativas na humanidade voltadas a protec;ao e ao bem-estar das pessoas. Nao 

obstante, notou-se que a ausencia de planejamento e de uma estrutura 

governamental adequada, sempre foi motivo de caos no socorro das pessoas 

necessitadas. 

0 hist6rico do surgimento das atividades de Defesa Civil demonstra que 

somente alguns paises desenvolvidos, e ap6s atravessarem por algum tipo de 

catastrofe, seja ela natural ou em decorrencia de guerras, e que consolidaram 

esforyos governamentais com a devida seriedade e planejamento estrategico 

visando a diminUiySO de perdas humanas e patrimoniais. 

Estruturas adequadas e permanentes fazem a diferenya quando eventos 

catastr6ficos surgem sem aviso previo, permitindo que todos os atores envolvidos 
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com a Defesa Civil trabalhem com efetividade, em uma estrutura permanente 

atingindo resultados esperados. 

4.1.1 Dados Classificat6rios da Populac;ao Questionada 

A populac;ao escolhida para responder ao questionario do trabalho representa 

100% dos bombeiros militares que trabalham diretamente com as atividades de 

Defesa Civil no Estado do Parana e exercem func;oes trpicas relacionadas a todas as 

fases de Defesa Civil. 

TABELA 1 -TEMPO DE SERVICO DA AMOSTRA 
Tempo de Servic;o Quantidade Percentual 

0 a 5 a nos 2 4,9 

6 a 10 anos 0 0,0 

11 a 15anos 12 29,3 

16 a 20 anos 5 12,2 

21 a 25 anos 13 31,7 

26 a 30 a nos 6 17,1 

Mais de 30 a nos 3 4,9 

TOTAL 41 100% 

FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

Visando evidenciar que a amostra possui um alto grau de confiabilidade em 

suas informac;oes, demonstrou-se o tempo de servi90 na corpora9So, verificanclo 

que 31,7% dos questionados, possuem entre 21 e 25 anos de servic;os, conforme 

Tabela 1, perfazendo o total da amostra entrevistada uma media de 19,9 a nos de 

servi90s prestados a instituic;ao. 
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ILUSTRACAO 1 - GRAU HIERARQUICO DA AMOSTRA 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 
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Alem do quesito experiencia dos questionados, evidenciou-se como criteria de 

qualifica98o hierarquica o percentual por postos do oficialato que estao a frente dos 

assuntos afetos as atividades de Defesa Civil. 

Conforme se ve na llustrac;ao, 1, 41% dos ·questionados sao Capitaes que 

estao, na sua maioria, a frente dos assuntos relatives a Defesa Civil e apenas 5% 

sao Coroneis que representam o grau hierarquico mais elevado da instituic;ao. 

4.1.2 Analise e Discussao dos Resultados da Pesquisa 

As respostas recebidas dos questionarios enviados aos bombeiros militares 

afetos as atividades de Defesa Civil no Estado do Parana contribuiram para que os 

autores desenvolvessem as suas proposic;oes visando a uma nova estrutura de . 

Defesa Civil no Estado. 

As ilustrac;oes apresentadas a partir da tabulac;ao dos dados coletados, 

permitiram a discussao e interpretac;ao das questoes que abrangeram todas as 

regioes do Estado e suas peculiaridades. 

A questao inicial do questionario estabeleceu urn parametro de quanto tempo 

o militar desenvolve atividades de Defesa Civil no seu ciclo complete, considerando 
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as quatro fases desenvolvidas pela polftica nacional do sistema, conforme se pode 

verificar na llustrac;ao 2. 

20. 

18 

16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

ILUSTRACAO 2- TEMPO DE ATIVIDADE NO CICLO COMPLETO 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

Tornou-se evidente que a grande maioria dos bombeiros militares que estao a 
frente nas atividades voltadas a Defesa Civil, corresponde a urn tempo inferior a 5 

(cinco) anos na atividade, sendo equivalente a 48,8°/o do efetivo designado para 

estas atribuic;oes, perfazendo uma quanti dade de 20 (vinte) militares nesta situac;ao. 

Tal verificac;ao, provavelmente decorre do fato de que os militares a medida 

que vao galgando postos na Corporac;ao, sao designados para outras atividades 

voltadas aos servic;os do Corpo de Bombeiros. A rotatividade nestas func;oes . pode 

ser prejudicial ao sistema de Defesa Civil, haja vista as especificidades das ac;oes e 

a necessaria experiencia adquirida ao Iongo do tempo. 

A indicac;ao demonstrada na llustrac;So 3 permite a visualizac;So de que quase 

a totalidade dos militares que exercem atribuic;oes diretas como sistema de Defesa 

Civil executa outre tipo de atividade alem das de Defesa Civil. Esta constatac;ao 

pede ser utilizada para justificar a im9pcia do sistema como urn todo, pois sem haver 

uma exclusividade de atividades desenvolvidas em cada area da corporac;ao, a 

ausencia de urn comprometimento com o foco da atribuic;ao do servidor militar pode 
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contribuir para falhas do sistema e a manutenc;ao de uma inercia sem a busca de 

resultados efeti vos. 
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ILUSTRA<;AO 3- EXECU<;AO DE ATIVIDADE DIVERSA DA DEFESA CIVIL 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

A Tabela 2 a seguir identificou qual a fase mais prejudicada ou que pode vir a 

sofrer influencia, quando o militar exerce outros servic;os alem daqueles afetos a 
Defesa Civil. Verificou-se urn percentual de 78% dos questionados responderam que 

todas as fases sofrem influencia, prejudicando o desenvolvimento das ac;oes de 

Defesa Civil e somente uma pequena parcela de 12,2%, respondeu que apenas na 

fase de resposta ocorrera algum tipo de influencia. 

Na Policia Militar do Parana, e comum acontecer que militares detentores da 

func;ao de Comando, Chefia ou Direc;ao de urn determinado setor acumulem func;oes 

simultaneas para que exista soluc;ao de conti nuidades nos diversos servic;qs da 

corporac;ao. Nao obstante, provavelmente seja a falta de efetivo, urn dos fatores que 

contribuem para o acumulo de func;oes administrativas, assim como a falta de uma 

polftica estrategica fundamentada a medio e Iongo prazo para suprir as demandas 

dos servic;os afetos a corporac;ao. 



TABELA 2 -INFLU~NCIA DE OUTRAS ATIVIDADES 
RESPOSTAS Quantidade 

Quando da existencia de urn 
desastre, na fase de resposta. 

Somente na fase preventiva. 

Somente na fase preparativa. 

Somente na fase recuperativa 

Em todas as fases 

Nao respondeu 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

5 

2 

0 

0 

32 

2 

41 

52 

Percentual 

12,2 

4,9 

0,0 

0,0 

78,0 

4,9 

100% 

Analisando a llustrac;ao 4 que mostra a quantidade de municipios que estao 

sob a responsabilidade de urn comando de area para o desenvolvimento das 

atividades de Defesa Civil, conclui-se por meio das respostas obtidas dos 

questionarios, a existencia heterogenea da articulac;ao de unidadesoperacionais do 

Corpo de Bombeiros no Estado do Parana, ocasionando · excesso de 

responsabilidade para algumas Coordenadorias Regionais, enquanto outras, com a 

mesma estrutura de pessoal disponivel, atuam em uma quantidade inferior de 

municipios. 
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ILUSTRACA04- MUNICiPIOS SOB RESPONSABILIDADE 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 
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A llustrac;ao 5 mostra urn percentual de 46,3% da populac;ao entrevistada que 

possui entre 1 e 10 municipios sob a responsabilidade de uma . CORE DEC. Na 

mesma ilustrac;ao, verificou-se que 19,5°/o dos questionados responderam que 

detem a responsabilidade entre 50 e 100 municipios. 

Com esta argumentac;ao, notou-se a possibilidade de se alcanc;ar formas de 

evitar tais estruturas que atendem a legislac;ao vigente, mas quando da verificac;ao 

da efetividade dos servic;os, provavelmente deixarao as ac;oes e objetivos de Defesa 

Civil em um nivel de atendimento abaixo do desejavel. 

A possibilidade de tornar as estruturas mais homogeneas em nivel de 

articulac;ao garantira posturas profissionais· solidificadas e com meios de avalia«;ao 

de resultados mais efetivos. 
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ILUSTRACAO 5- MUNICiPIOS SOB RESPONSABILIDADE- PERCENTUAL 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

A articula«;ao do Corpo de Bombeiros da PMPR, com relac;ao a distribui«;ao 

territorial e quantidade de municipios sob a jurisdi«;ao de uma COREDEC, foram 

analisadas . por intermedio das respostas objetivas dadas pelos questionados, 

conforme se observa na llustrac;ao 6. Dos 41 militares questionados, 34 pensam que 

a distribui«;ao de municipios nao e igualitaria; correspondendo a 82,9% da populayao 

epigrafada. 
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ILUSTRACAO 6- DISTRIBUICAO IGUALITARIA- ARTICULACAO 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 
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0 pessoal e material existentes nas unidades do Corpo de Bombeiros, a sua 

estrutura para atender aos municipios de sua responsabilidade, foi pauta de uma 

das questoes, na qual 38 militares questionados assinalaram que a estrutura 

existente nao e suficiente para prestar atendimento de acordo com a articulayao, 

referindo-se ao ciclo completo de Defesa Civil, conforme se observa na .llustrayao 7. 

ILUSTRACAO 7- ESTRUTURA EXISTENTE E SUF IC IENTE 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 · 
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Em rela9ao a exclusividade quanto a incumbencia de assessorar os 

municipios nas atividades de Defesa Civil, sob a responsabilidade da COREDEC, 

com foco na operacionaliza9ao das COMDEC, atuando nas quatro fases, verifieou

se, de acordo com a llustra~o 8, que a maioria dos questionados perfazendo 38.do 

total de 41, acredita sim que o Sistema de Defesa Civil do Parana estaria muito mais 

fortalecido. Considerando a atua~o nas quatro fases.de Defesa Civil, o municipio e 
quem figura como nucleo central ou a personagem principal de qualquer catastrofe 

eventual. Uma estrutura sistemica de alcance efetivo e permanente em todos os 

municipios transparece surgircomo urn mecanisme a sertratado. 
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ILUSTRACAO 8- EXCLUSIVIDADE PARA OPERACIONALIZACAO 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

A llustra~o 9 traz a questao relativa a capilaridade sistemica abordada 

principalmente no que diz respeito a fase de preven9ao e na possibilidade de esta 

falhar, traria melhores resultados nas demais fases. Com este conceito, verificou-se 

que 38 do total de 41 dos questionados entendem que a sistematiza98o da Defesa 

Civil e fator de melhoria nos resultados de atendimento da · Defesa Civil. A 

possibilidade de capilaridade sistemica e urn dos instrumentos capaz de 

efetivamente modificar os conceitos estabelecidos, alcan9Sndo todas as 

peculiaridades de todos os municipios. 
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ILUSTRACAO 9 .... CAPILARIDADE SISttMICA 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 
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Na Tabela 3 e llustrayao . 10 abaixo, verificou-se na opiniao dos questionados, 

quantos municlpios poderiam estar inseridos na articulacao de uma COREDEC para 

que as atividades de Defesa Civil, em todas as suas fases, os resultados fossem 

eficientes. Na opiniao de 36,6% da amostra entrevistada, de 1 a 10 municlpios 

estariam inseridos na estrutura de Defesa Civil de uma COREDEC para que os 

resultados fossem eficientes. Apenas 4,9% da amostra que correspondem a 2 

militares questionados, assinalaram que poderia fazer parte da articulacao de uma 

COREDEC, uma quantia de 30 a 50 municlpios. 

TABELA 3 -QUANTIDADE DE MUNICfPIOS POR COREDEC . 
RESPOSTAS Quantidade Percentual 

De 1 a 10 municlpios 

De 10 a 15 municlpios 

De 15 a 20 municlpios 

De 20 a 30 municlpios 

De 30 a 50 municlpios 

Nao respondeu 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

15 

9 

7 

7 

2 
1 . 

41 

36;6 

22,0 

17,1 

17,1 

4,9 

2,4 

100°/o 
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ILUSTRACAO 10- QUANTIDADE DE MUNICfPIOS POR COREDEC 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 
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Visando verificar como os questionados ava liam ·a legisla98o atual no Parana, 

os quais estao diretamente voltados ao trabalho de Defesa Civil, a llustra~o 11 

apresentou que 24 bombeiros militares que correspondem a 58,5% do total de 41, 

entenderam que a legisla9ao existente no Parana esta atualizada. 0 interessante eo 

que causou surpresa para os autores e que embora a legisla98o paranaense esteja 

atualizada em rela9ao a federal, na opiniao dos questionados, a efetividade das 

a9oes de Defesa Civil nao consegue proporcionar os · resultados desejados na 

totalidade dos municipios, considerando a opiniao de 39% da amostra em assinalar 

que a legisla98o do Parana esta desatua lizada, comparada a federa I. 
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ILUSTRACAO 11 -AVALIACAO DA LEGISLACAO 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 
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A ultima questao respondida pelos questionados permiUu a analise de fatores 

como: melhoria na legisla~ao, atribuindo maior comprometimento das autoridades 

municipais; funcionamento das COREDEC, com independencia operacional e 

funcional da atividade BM, subordi nada diretamente a CEDEC; amplia~ao, visando 

melhor articula~ao das COREDEC; cria~ao da Secretaria E~tadual de Defesa Civil e 

cria~ao da fun~ao de Tecnico em Defesa Civil, concursado, no quadro funcional do 

municipio. Demonstrado estes fatores, em urn grau de importancia, na visao dos 

bombeiros militares, que representam maior valor para o desenvolvimento das 

atividades de Defesa Civil, buscou-se uma melhor interpreta~o dos resultados 

obtidos pela pesquisa com a tabula~o de cada item da questao sendo a nalisada de 

maneira a propiciar a verifica~ao dos graus de importancia assinalados pelos 

questionados, em cada item. 

A Tabela4 mostra a tabula~ao dos dados, que em conjunto com a llustra~ao 

12 indica o grau de importancia que os bombeiros militares atribuiram para o item 

abordado: Melhoria na legisla~ao, atribuindo maior comprometimento das 

autoridades municipais. Com este objetivo, verificou-se que 28% dos questionados 

atribufram Grau de importancia 4 e 22% assinalaram urn Grau de importancia 1 para 

a melhoria da legisla~ao. 

A utiliza~o de grau de importancia de 1 a 5, como maneira de mensurar o 

que represents prioridade nas atividades de Defesa Civil, demonstrou o que e mais 
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importante de maneira crescenta, assinalando como 1, o que e mais importante, ate 

5 o que represe nta ser me nos importa nte. 

TABELA 4- MELHORIA NA LEGISLACAO 
RESPOSTAS Quantidade 

Grau de importancia 1 

Grau de importancia 2 

Grau de importancia 3 

Grau de importancia 4 

Grau de importancia 5 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

• 2 .£~13 

9 

8 

4 

12 

8 

41 

10% 

ILUSTRACAO 12- .MELHORIA NA LEGISLACAO 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

~5 

Percentual 

22 

20 

10 

28 

20 

100% 

Em seguida, a ·Tabela 5 e a llustra9ao 13 indicani o grau de importancia que 

os bombeiros militares atribuiram para o funcionamento das CORED·EC~ conforme o 

item prevendo a independencia operacional e funcional da atividade BM estando 

subordlnada diretamente a CEDEC. 
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Verificou-se que 36% dos questionados atribulram Grau de importancia 5 e 

15% assinalaram um Grau de importancia 1 para a mudan~a do funcionamento das 

COREDEC. A subordinayao funcional e operaci·onal das COREDEC a CEDEC 

demonstrou ser urn item nao muito importante para os militares atuantes na Defesa 

Civil para a maioria dos questionados. 

TABELA 5-FUNC IONAME NTO DAS COREDEC 
RESPOSTAS Quantidade 

Grau de importS ncia 1 

Grau de importancia 2 

Gra u de imports ncia 3 

Grau de importancia 4 

Grau de imports ncia 5 

TOTAL 

FONTE: PesqLiisa de Campo- 2009 

20%. 

6 

5 

7. 

8 

15 

41 

15% 

ILUSTRACAO t3- FUNC.IONAMENTO-DAS COREDEC 
FONTE: Pesquisa de Campo- ·2009 

Percentual 

15 

12 

17 

20 

36 

100% 

12% 

A amplia~ao·, visando a melho.r articulac;ao das COREDEC, foi urn item 

pro:posto aos questionados buscando uma asser~o de acordo com a realidade de 
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cada unidade -operacional. Analisando desta maneira a Tabela 6 e a llustrayao 14, · 

verificou-se que _31%-dos questionados propuseram urn Grau de importancia 4 e 

apenas 1 Oo/o dos q uestionados assinalara m urn Grau de importancia 1 . · 

TAB:ELA 6- AMPLIACAO DAS COREDEC 
RESPOSTAS Quantidade 

Grau de importancia 1 

Grau de i·mportancia 2 

Grau de importancia 3 · 

Gra u de importS ncia 4 

Graude importancia 5 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

15% 

I • 1 • 2 

4 

6 

12 

13 

6 

41 

• 4 td 5 

ILUSTRACAO 14- AMPLIACAO DAS COREDEC 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

Percentual 

10 

. 15 

29 

31 

15 

100% 

A cria9ao de uma Secreta ria Estadual de Defesa Civil, mostrada pelo Grau de 

i:mportancia assinalado nas respostas dos q uestionados, demonstrou confonne a 

Tabela 7 e llustrac;ao 15, que 34°/o entenderam como Grau 1 e 7% da populayao 

entrevistada entenderam que seria urn Grau de importancia 4. Todavia, 

consideraram-se os resultados obtidos nos graus de importancia 1 e 2, perfazendo 
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em 61% dos 41 Oficiais questionados; demonstrando assim, a prioridade de se criar 

uma Se.cretaria Estadual de Defesa Civil, considerando que os 39% restantes dos 

Oficiaisassina·laram como grau de importancia 3,4 e 5. 

Atualmente, a Casa Militar do Governo do Parana, com status de secretaria, 
. . 

detem .a Co.ordenayao Estadual de Defesa Civil, juntamente com outras atribuiyoes 

para como Governo do· Estado. Provavelmente, na opiniao dos questionados, uma 

Secretaria com exclusividade para os assuntos de Defesa Civil traria melhores 

resultados para a sociedade paranaense. 

TABELA 7- SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
RESPOSTAS Quantidade Percentual 

Gra u de importanci.a 1 

Grau de importancia 2 

Grau de importS ncia 3 

Grau de importa ncia 4 

Grau de importancia 5 

TOTAL . 

FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

20% 

"14 

11 

8 

3 

5 

41 

• 4 msl 
. 

ILUSTRACAO 15-SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

34 

27 

20 

7 · 

12 
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A llustracao 16 juntamente com a Tabela 8 mostram que 31% dos 

questionados elegeram um Grau de importancia 5 relativo a criayao de uma fu~o 

de tecnico em Defesa Civil, concursado e que estivesse no quadro funcional do 

municipio. Ainda, na mesma analise, observou-se que 22% da amostra assinalaram 

com urn Grau de importancia 2 para a proposta da existencia de urn Tecnico no 

municipio. Mesmo considerando a somat6ria dos graus 1, 2 e 3 que perfazem 54% 

da amostra questionada, entendeu-se que o principal motivo de nao haver uma 

demonstrayao de resultados que apontassem para a insercao de urn Tecnico em 

Defesa Civil nos municlpios, e que o periodo de recorrencia de adversidades e muito 

Iongo, em media acima de 20 anos, sendo raras em alguns municlpios, ocasionando 

ate nos entrevistados urn sentimento de subutilizayao de urn funcionano de carreira 

ou estatutario nessa funyao no municipio. 

TABELA 8- TECNICO EM DEFESA CIVIL 
RESPOSTAS 

Graude importancia'1 

Grau de importancia 2 

Grau de importancia 3 

Grau de importancia 4 

Grau de importancia 5 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

Quantidade 

7 

9 

6 

6 

13 

41 

Percentual 

17 

22 

15 

15 

31 

100% 
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ILUSTRAQAO 16- TECNICO EM DEFESA CIVIL 
FONTE: Pesquisa de Campo- 2009 

4.2 RESULTADOS DA PESQUISA BIBLIOGRAFICA 

64 

17% 

22% 

A pesquisa te6rica foi realizada mediante as consultas bibliograficas, que 

levaram os autores a descrever sobre a estrutura atual do Sistema Estadual de 

Defesa Civil em rela~o a Doutrina Nacional de Defesa Civil, fica-ndo, constatado que 

apesar de seguir os ditames previstos no Manual de Politica Nacional, a estrutura e 

demasiadamente pequena, sendo deficitaria e bastante timida para atender a 

demanda dos 399 municipios existentes no Parana, com consequencias de nem 

sempre conseg uir efetividade nos resultados esperados, quando da eclosao de uma 

catastrofe. 

Tambem se observou a estrutura do Sistema Estadual de Defesa Civil com os 

demais Estados da federa~o e como resultado concluiu-se que ·se trata de uma 

estrutura modema, das quais muitos Estados nao dispoem, pois, em alguns 

Estados, inexiste a figura de sistema, havendo a participa~o unica e direta do 6rgao 
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central, diferente' de outros Estados que mesmo possui ndo as COREDEC, estas sao 

i neficientes. 

Analisou-se a existencia de oito Coordenadorias Regionais de Defesa Civil 

que correspondem as oito organizayoes de bombeiros militares, distribuidas no 

Estado que seguem a articulayao do Comando do Corpo de bombeiros, e, dessa 

forma, atua m nas areas operacionais de cobertura de cada Unidade dC? Corpo de 

Bombeiros, -conforme se observa na llustrayao 17, a seguir: 

··~ ..... ._~ ....... --. ...._. ___ ...... _- _· -.· .... ..,__.._-~-.. . . _~_.,., ____ -.. -~. ---~-----·-._,.~ ............. ....__ ,...,.....,.... ___ -~---~-~ . . ~........,.,._,_,_,.,,.....,.,.,..,........ _ _,.,...........,. .. _..,..l · 
CO( RCHS:t·•JAOORLjC..S P:{J:-.:.{::ot(}Nt\JS CH£ f") .::-f'-'ff::_!;:A Crvn . . 

. ·ClO PJI'~f'~AN'_..., 

. ' 

. . . . . I 

~-~-->···-~-.-~~~---·----~--. I 

L . -- . -- ...... ___ _ 
ILUSTRAQAO 17- ARTICULACAO DAS COREDEC NO PARANA 
FONTE: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

Concluiu-se, ap6s observayao da articulayao do Corpo de Bombeiros da 

PMPR, que a distribuiyao por area de jurisdiyao e quantidade de· municipios sob a 

responsabilidade de todos os GB e SGBI, nao existe 16gica de proporcionalidade ou 

qualquer outra metodo.logia que justifique a presente situayao, conforme se pode 

observar na Tabela 9 abaixo: 
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TABELA 9- D ISTRIBUI<;AO DE MUNIC fp lOS POR CORE DEC I OBM 

CORE DEC OBM 
Municipio Articulayao BC 

Municipios Sede BM1 Existente 
1a 1°GB Curitiba 01 00 01 
2a 2°GB Ponta Grossa 08 11 60 
3a 3°GB Londrina 08 04 63 
4a 4°GB Cascavel 08 13 85 
sa 5°GB Maring a 08 13 144 

a a 6°GB 
Sao Jose dos 

06 05 29 Pinhais 

7a 10 
Fozdo lguayu 03 03 07 SGBI 

sa 20 
Paranagua 06 00 10 SGBI 

TOTAL 48 48 399 
FONTE: Os Autores 

Comprovadamente, observou-se a desigualdade na distribuiyao dos 

municipios dentro das areas de atuayao operacional de cada OBM, considerando-se 

a extensao, numero de municipios e a estrutura dos GB, as quais sao iguais para 

todos, diferindo apenas da estrutura dos SGBI, que detem as mesmas atribuiyoes de 

urn Grupamento, porem nao possuem a mesma estrutura administrativa ou de 

atividade meio que urn GB possui. 

Quando da analise e estudo das legislayoes federal e estadual, observou-se 

que ocorrem algumas distoryoes e desatualizayao no ambito estadual, pois esta 

ultima tern sua vigencia a partir de setembro de 1999 e a legislayao federal tern sua 

vigencia a partir de fevereiro de 2005. 

Fato importante constatado em ambas as legislayoes e a inexistencia das 

atribuiyoes e finalidade das COMDEC na legislayao estadual, as quais sao bern 

definidas na legislayao federal. As COMDEC tern fundamental importancia no 

sistema, considerando que e no municipio que se iniciam todas as atividades de 

Defesa Civil, sendo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil a responsavel direta 

pela articulayao, coordenayao e gerenciamento das ayoes de forma constante e 

organizada, atuando nas quatro fases previstas na Politics Nacional de Defesa Civil. 

Em que pese estar bern definido no artigo citado adma, quanto a organizayao 

e competencias das COMDEC, e clara e perceptrvel a pouca atuayao destas nos 

seus municipios, quando estao devidamente constituidas e operacionais, inexistindo 

1 A "Articula~;ao BM" se refere ao numero de municfpios que possuem atendimento do Corpo de 
Bombeiro Militar, dentro da jurisdi~;ao do GB/SGBI. 
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na · maioria dos municipios paranaenses, conforme pesquisa realizada pelo Jornal 

Gazeta do Povo, do dia 17 de outubro de 2009, demonstrando a inefich~ncia dos 

municipios com relayao as atividades de Defesa Civil, conforme mostra a llustrayao 

18. 

No:papet·todos os 399 munic.fpios pa.ranaenses con tam com defesa civiL 
mas na pratica.o servi~o funciona em206. As regioes·Norte e Noroeste 
sao as mars careotes. 

ILUSTRACAO 18- DEFESA CIVIL NO PARANA 
FONTE: Jornal da Gazeta do Povo de 17/10/2009 

Observou-se que dos 399 municipios, apenas 206 possuem COMDEC, ou 

seja, existe a previsao legal da responsabilidade pela estruturayao, fato este que 

nao revela a real capacitayao em desenvolverem no cotidiano as quatro fases 

necessarias para a minimizayao da vulnerabilidade em seus municipios. Do total no 

Estado do Parana, 193 municipios sequer tern designado um responsavel para 

desenvolver a ati vi dade de Defesa Civil. 

Esta situayao, provavelmente ocorre pe·la inexistencia de uma funyao a ser 

ocupada no quadro efetivo de funcionarios dos municipios, tais funcionarios devem 

ser designados pelos prefeitos e muitos em cargos comissionados, que perduram 

enquanto coexistir o mandato politico pelo periodo previsto, ocorrendo a substitui9So 

destes funcionarios ao termino do ma ndato politico. 
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Com esta situac;ao, nao se cria uma inteligencia de Defesa Civil nos 

municipios, pois os que saem levam todo o conhecimento e os que chegam nem 

sempre possuem os conhecimentos basicos necessarios para desenvolver com 

efetividade a atividade, iniciando tudo novamente, o que no prazo de quatro anos, 

durac;ao de urn mandata, nem sempre e suficiente para se estruturar uma COMDEC. 

As dificuldades existentes em fazer com que os executivos municipais 

entendam a necessidade de se estruturar e organizar uma COMDEC, com a 

participac;ao de todos os atores envolvidos, provavelmente pelo desconhecimento da 

legislac;ao pertinente e a propria cultura de tranquilidade do povo brasileiro, remetem 

a situac;oes iniciais de caos em eventos de desastres, tendo como consequencia o 

mau atendimento da populac;So e o sofrimento ainda maior dos mais pobres e 

necessitados. 

Outro fator importante constatado e em relac;ao ao Canal tecnico e 

administrativo da CEDEC, como Corpo de Bombeiros da PMPR, que por fegislac;So 

tern sua vinculac;ao direta com os Comandantes de Organizac;oes Bombeiro Militar 

(GB e SGBI), ou seja, aos Coordenadores Regionais de Defesa Civil. Dessa forma, 

o Comando do Corpo de Bombeiros da PMPR, que tern a missao legal de comandar 

a corporac;ao na sua atuac;ao plena, dentro das suas atribuic;oes e finalidade, no 

contexto da estrutura de Defesa Civil Estadual nao tern responsabilidades. 

Assim, a legislac;ao atribui aos Comandantes de Organizac;6es de Bombeiros 

Militares que se reportem ao Comando do Corpo de Bombeiros para tratarem de 

assuntos relativos as atividades do Corpo de Bombeiros, e ao Secretario Chefe da 

Casa Militar para tratarem de assuntos relacionados a Defesa Civil, considerando 

que ambas as atividades se confundem e e de incumbencia prevista no arcabouc;o 

juridico a missao do Corpo de Bombeiros em executar as atividades de bombeiro e 

de Defesa Civil. 

Ainda coube discorrer sobre as atribuic;oes das quais estao investidas os 

Comandantes de Unidade de Bombeiro Militar, que de uma forma geral nao estao 

disponiveis para o desempenho das atividades de Defesa Civil, pois detem a 

responsabilidade e atribuic;oes com assuntos operacionais e administrativos da 

unidade. A desenvoltura e problematica administrativa da area de sua jurisdic;So com 

certeza absorvem grande parte do seu tempo, por mais que as unidades contem 

com uma sec;ao que trata exclusivamente de Defesa Civil, algumas COREDEC, 
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necessitariam de muitos dias para realizar visitas e atendimento personalizado a 

todos os executives municipais de sua regiao se considerar agenda e distancia da 

unidade sede. 

Os Oficiais com atribuh;oes de chefia das sec;oes de assuntos de Defesa Civil, 

no contexto da OBM, nao tern dedica<;ao exclusiva, estando sempre designados 

para realizar procedimentos administrativos outros, caracteristica esta, de uma 

unidade militar, estando na maioria das vezes, acumulando func;oes respondendo 

pela chefia de outra sec;ao. Todas essas atribuic;oes do cotidiano de um grupamento 

consomem boa parte do tempo dos oficiais responsaveis por desenvolverem 

atividades de Defesa Civil, ocasionando resultados sem efetividade na area de 

Defesa Civil. 

SPROPOSTA 

A fim de buscar um melhor nivel de efetividade para a Estrutura Defesa Civil 

no Parana, considerando a politica nacional do Sistema Nacional de Defesa Civil, a 

previsao Constitucional, a legisla<;ao Federal e, por fim, a legisla<;ao do Parana, 

verificou-se a necessidade da implementac;ao de uma estrutura funcional 

permanente que alcance resultados aceitaveis nas quatro fases conceituais de 

Defesa Civil. 

5.1 ANALOGIA COM 0 SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL 

0 decreto Federal5.376, de 17 de fevereiro de 2005, dispoe sobre o Sistema 

Nacional de Defesa Civil (SINDEC) e o Conselho Nacional de Defesa Civil 

(CONDEC), estabelecendo claramente as func;oes e atribuic;oes dos 6rgaos do 

sistema. Em nivel nacional existem as macrorregioes, em numero de cinco, 

responsaveis pela articula<;ao e coordena<;ao do Sistema em nivel regional. No 

Estado do Parana, com o objetivo de descentralizar a coordena<;ao e propiciar uma 
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visualizac;ao perspicaz, em urn nivel superior as COREDEC existentes, a divisao do 

Estado em doze regionais possibilitaria o tratamento dos assuntos e ac;oes de 

Defesa Civil nas quatro fases da Politica Nacional, com maior efetividade, 

propiciando a caracterizac;ao e a identificac;ao das particularidades dos municipios 

que estariam sob sua area de responsabilidade. 

A pesquisa desenvolvida entre os militares que atuam na Defesa Civil do 

Estado mostrou em uma das questoes que 19,5% da amostra, possuem entre 50 e 

100 municipios sob a responsabilidade de uma COREDEC, 7,3% assinalaram que 

possuem mais de 100 municfpios sob a sua responsabilidade e 46,3% possuem 

entre 1 e 10 municipios sob a responsabilidade de sua articulac;ao. Entao, como 

proposta, cada uma das doze regioes possuiria a figura de urn gerente ou gestor de 

Defesa Civil com uma equipe adequada ao desenvolvimento e planejamento das 

ac;oes afetas a Defesa Civil e responsavel por no maximo 34 municipios, 

subordinados diretamente a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 

5.2 COORDENADORIAS REGIONAIS DE DEFESA CIVIL 

As COREDEC no Estado do Parana, sao em numero de 8 (oito) e 

considerando o resultado tabulado da pesquisa, demonstraram que a distribuic;ao de 

municipios por COREDEC nao e igualitaria, e, que as estruturas existentes de 

pessoal e materiais das unidades nao sao suficientes para os atendimentos de todos 

os municipios das respectivas areas de responsabilidade. Entao, como proposta, a 

medida saneadora, seria a modernizac;ao da estrutura existente das COREDEC, 

incrementando o seu poder de eficiencia, assim cada COREDEC teria 

responsabilidade sobre uma das regioes, conforme proposta acima. As COREDEC 

devem seguir uma distribuic;ao estrategica e igualitaria dentro da articulac;ao da 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Dessa forma, e com a proposic;ao de 

reforma e atualizac;ao da legislac;ao Estadual, as COREDEC deixariam de estar 

vinculadas aos Comandantes de GB e SGBI e passariam a ser exercidas por 

Oficiais lntermediarios e Superiores do Corpo de Bombeiros, classificados na 
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estrutura organizacional da Coordenadoria Estadual, todos com a finalidade de 

realizar exclusivamente atividades de Defesa Civil. 

Esta proposta fica bastante evidenciada pelos resultados obtidos na pesquisa, 

quando se observam as ilustrac;oes 03, 06, 07 e 08 e tabela 02, nas quais grande 

maioria da populayao da amostra respondeu que as outras atividades afetas ao 

corpo de bombeiros influenciam na atividade de Defesa Civil, a distribui<;ao atual nao 

e igualitaria, a estrutura existente e insuficiente, a atuac;ao nas quatro fases seria 

mais eficiente com a exclusividade da atividade e a capilariza<;ao sistemica da 

Defesa Civil. 

Atualmente, existem nas COREDEC oito oficiais Subaltemos, Intermediaries 

ou Superiores e seus respectivos "staff' que deveriam atuar exclusivamente nas 

atividades de Defesa Civil. Dessa maneira, consolidando a presente proposta, seria 

necessaria o aumento de apenas quatro Oficiais, para completarem a estrutura 

sugerida. Considerando que a previsao legal existente no Quadro Organizacio nal 

seria transferida para a CEDEC, tambem as prac;as pertencentes as sec;oes dos 

Grupamentos de Bombeiros e Subgrupamentos de Bombeiros, permaneceriam 

vinculadas, nao mais as unidades operacionais, mas sim a CEDEC. As COREDEC 

seriam reimplantadas em municipios que possuam Corpos de Bombeiros, seguindo 

uma nova articulac;ao, objetivando equalizar os municipios sob suas 

responsabilidades, com uma distribuic;ao mais tang ivel de ser controlada e efetivada 

no ambito municipal. 

A proposta se consolidaria, haja vista o entendimento que o Corpo de 

Bombeiros, em que pese sua missao constitucional de realizar atividades de Defesa 

Civil, nao executa o ciclo completo de Defesa Civil, pois faz parte integrante de urn 

sistema, conforme estabelece a doutrina nacional que executa de maneira ampla e 

completa-, por nao ser de incumbencia exclusiva dos Corpos de Bombeiros Militares. 

Como exemplo, a realiza<;ao de obras preventivas ou recuperativas, cabendo ao 

6rgao competente administrativamente e participante, do sistema a sua execuc;ao. 
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5.3 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil no Parana esta inserida na Casa 

Militar do Governo do Parana, sendo o Secretario Chefe da Casa Militar o 

Coordenador Estadual de Defesa Civil. Neste prisma, ja se evidenciou na pesquisa 

bibliografica que o Comandante do Corpo de Bombeiros nao esta inserido no 

Sistema Estadual de Defesa Civil, nao possui ndo uma fungao nas atividades de 

Defesa Civil na qualidade de Comandante em nivel estadual, do Corpo de 

Bombeiros. 0 Corpo de Bombeiros, por meio das suas unidades operacionais, 

executa de acordo com a previsao constitucional e legal, as atividades de Defesa 

Civil. Ocorre, porem, que os comandantes das unidades operacionais possuem urn 

canal tecnico direto com a CEDEC, o que em teoria, eliminaria a figura do 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros. Alem de que nao cabe ao Corpo de 

Bombeiros a execugao do ciclo completo de Defesa Civile sima incumbencia de 

participagao no sistema como urn 6rgao, que atua principalmente na fase de 

resposta, o que nao o exime de participar no planejamento das outras fases. 

Como proposta, existe a necessidade de atteragao da legislagao vigente em 

nfvel estadual, visando inicialmente a insergao do Comandante do Corpo de 

Bombeiros na estrutura de articulagao da Defesa Civil do Estado, pois ja possui na 

estrutura atual no contexto do comando verticalizado, ascendencia funcional e 

administrativa sob todas as unidades operacionais, devendo alem do canal tecnico 

hoje utilizado, haver urn canal funcional de assuntos relativos a Defesa Civil. 0 

Comandante do Corpo de Bombeiros, ja possui funcionalmente a responsabilidade 

imposta pelas atribuigoes de Comandante sobre as OBM, nao causando sobrecarga 

de trabalho e, sim, urn melhor gerenciamento e efetividade na realizagao dessas 

missoes. 

Em urn segundo momento e considerada ideal para os assuntos afetos a 
Defesa Civil, tambem demonstrada na pesquisa realizada, seria a proposta para a 

criagao da Secretaria Estadual de Defesa Civil, desvinculada da Casa Militar e 

estando diretamente vinculada ao Chefe do Poder Executivo Estadual, sendo o 

Comandante do Corpo de Bombeiros, o Coordenador Adjunto de Defesa Civi I, 
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proporcionando urn canal direto entre o Corpo de Bombeiros eo Secretario Estadual 

de Defesa Civil. 

5.4 CAPILARIZACAO S ISTEM ICA DA ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 

Ao se buscar refen9ncias nas legislayoes Federal e Estadual, na pratica, o 

que se verificou e a existencia de urn hiato na articulayao das ayoes de Defesa Civil 

nos municipios de uma maneira geral. Urn dos instrumentos capazes de 

efetivamente modificar os conceitos estabelecidos, alcanyando todas as 

peculiaridades de todos os municipios, conforme se comprova na pesquisa 

realizada, e o conceito da capilarizayao sistemica, que proporcionaria melhores 

resultados, principalmente na fase de prevenyao e quando esta falhar, tambem nas 

demais fases. 

A proposta que poderia contribuir para solucionar este problema, seria uma 

alterayao na legislayao existente, para que os municipios possuam na estrutura 

organica, urn quadro de servidores publicos com a denominayao de Tecnicos em 

Defesa Civil, que obrigatoriamente seriam estatutarios e permanentes, visando a 

manutenyao das ayoes e a soluyao de conti nuidade dos trabalhos desenvolvidos. 

Com esta estrutura, que vai variar de acordo com as peculiaridades dos municipios, 

seriam os secretarios responsaveis por tais atividades no municipio, criando urna 

estrutura de Coordenadoria de Defesa Civil que estaria perene e funcional, ligada as 

COREDEC que constituem as organizayoes de bombeiros militares, que atualmente 

sao permanentes e organicas, independentes das estruturas polrticas que detem urn 

tempo limitado de governabilidade. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

0 trabalho realizado buscou estabelecer questoes que de alguma forma estao 

afetando a realizaoao efetiva das a~oes de Defesa Civil no Estado do Parana. 

0 objetivo principal do presente estudo foi de apresentar propostas para re

estruturaro sistema de Defesa Civil no Estado do Parana. 

De forma a estabelecer uma metodologia, o objetivo principal ou geral foi 

desdobrado em tres objetivos especfficos procurando estabelecer urn delineamento 

focado em atingir estes objetivos. 

0 primeiro objetivo especffico estabelecido para o trabalho foi ode analisar a 

estrutura atual, a partir da documenta~ao existente e da doutrina nacional. Com esse 

escopo, verificou-se que a estrutura existente no Estado nao consegue alcan«;ar 

todos os 399 municfpios, mesmo considerando que a doutrina nacional concentra os 

objetivos para estender a todos os Estados brasileiros, uma polftica (mica de sistema 

de Defesa Civil. 

0 estudo da legisla~ao Estadual e a legislaoao Federal, no que concerne aos 

aspectos da Defesa Civil, foi o segundo objetivo especffico abordado. As 

considera~oes relativas a esse assunto oportunizaram o conhecimento de todo o 

funcionamento e caracterfsticas existentes na polftica nacional de Defesa Civil, 

permitindo uma analogia com a realidade do Estado e dos municfpios, que, na 

opiniao dos autores, deve ser o foco das aten«;oes de qualquer politica ou sistema 

de Defesa Civil. 

Como terceiro desdobramento do objetivo geral, verificou-se, por meio de 

estudo emp irico, junto aos assessores regionais de Defesa Civil, a efetividade do 

trabalho realizado pelo atual Sistema de Defesa Civil do Estado do Parana. Para a 

efetiva~ao deste objetivo foram elaboradas onze questoes e enviadas a todos os 

militares que trabalham diretamente como planejamento e execu~o das a~oes de 

Defesa Civil, perfazendo urn total de quarenta e urn bombeiros militares. As 

tabula«;oes das respostas aos questionamentos, permitiram a analise e serviram 

como parametres de condu~ao das propostas instruindo o trabalho de se propor ou 

modificar a estrutura atual existente do sistema de Defesa Civil. 
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Os objetivos propostos foram atendidos, considerando que a partir da analise 

e estudo da legislayao em vigor, e a pesquisa realizada com os militares que atuam 

nas atividades de Defesa Civil, foi possibilitada a proposiyao de medidas que na 

concepoao dos autores, propiciariam uma mudanya sistemica. A mudanya, 

iniciando-se pela re-estruturayao do sistema estadual, no que se refere ao 

gerenciamento e coordenaoao, consolidaria urn planejamento mais efetivo com a 

possibilidade de resultados que realmente busquem melhorias nos atendimentos a 

populayao necessitada. A proposta de criaoao, em nivel estadual de regioes de 

gerenciamento e planejamento de ayaes voltadas a Defesa Civil, possibilitaria uma 

melhor visualizaoao da realidade dos 399 municipios. Com a demonstraoao dos 

resultados da pesquisa, a proposta de distribuir de forma igualitaria as COREDEC 

no Estado, permitira que as areas de responsabilidade sejam possiveis de se 

alcanyar com maior efetividade. 

Comprovou-se que as estruturas atuais existentes nao condizem com a 

realidade da politica nacional de Defesa Civil. A proposta de inseryao do 

Comandante do Corpo de Bombeiros na atual estrutura existente de Defesa Civil em 

urn primeiro momenta seria uma forma de melhorar o relacionamento com a 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e, em urn segundo momenta, conforme 

comprovada em pesq uisa, seria a instituiyao da Secreta ria Estadua I de Defesa Civil, 

ser independente da Secretaria da Casa Militar, inserindo o Comandante do Corpo 

de Bombeiros como Coordenador Adjunto de Defesa Civil. 

A capilarizaoao sistemica das aooes de Defesa Civi I em todos os municipios, 

por intermedio da contrataoao de Tecnicos em Defesa Civil pelo municipio seria, na 

opiniao dos autores, urn dos maiores avanoos e de maneira inedita no pais, em nivel 

municipal, consolidar-se-ia a permanencia de urn servidor publico conhecedor das 

atribuiooes e deveres do municipio no que concernem as politicas existentes de 

Defesa Civil. Com relaoao a esta proposta, estabeleceu-se uma soluyao para a 

continuidade das aooes de Defesa Civil no ambito municipal, sem considerar a 

proposta apresentada, que para a criayao desta estrutura municipal permanente, 

seria uma condioao "sine qua non': o estudo obedecendo as caracteristicas, 

particularidades e dimensao de cada municipio, visando a efetividade das aooes. Tal 

condiyao devers fazer parte de urn estudo que extrapola os objetivos deste trabalho, 
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por apresentar obrigatoriamente diversas considerac;oes que, no entendimento dos 

autores, fugiriam do foco inicial do trabalho. 

As propostas apresentadas pod em ser perfeitamente exeq Oiveis, com urn 

custo relativamente baixo, considerando que a prevenc;ao executada de maneira 

eficiente, podera trazer resultados mais efetivos e em consequencia, diminuindo os 

custos para o Estado. 0 convencimento politico e fundamental para que as 

mudanc;as pretendidas sejam aceitas e factrveis de serem executadas. 0 trabalho 

que ora se encerra podera ser implementado visando a realizac;Ao de urn 

planejamento especlfico para cada proposta apresentada, pois o escopo dessa 

pesquisa buscou alcanc;ar aos objetivos pretendidos focando de maneira geral os 

hiatos existentes na execuc;ao das atividades de Defesa Civil no Parana. 

Espera-se que OS detalhamentos necessarios das propostas apresentadas 

sejam efetivamente implementadas, permitindo a gerac;ao de subsk:lios suficientes 

para que as autoridades competentes obtenham o maximo de informac;oes 

necessarias, com 0 objetivo maior e unico, que e proporcionar a populac;ao 

paranaense, urn atendimento adequado e eficiente quando do surgimento de 

ocorrencias defi nidas como catastrofes. 
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APENDICE 

QUESTIONARIO AOS COORDENADORES REGIONAIS DE DEFESA CIVIL, 
OFICIAIS BM/8 E B/8 E COMANDANTES DE SGB. 
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Questionario para monografia do CSP/09 com o tema relativo a uma Proposta 
para uma Nova Estrutura de Defesa Civil no Estado do Parana, encaminhada aos 
Oficiais Coordenadores Regionais de Defesa Civil, aos Oficiais BM/8 e 8/8 e aos 
Oficiais Comandantes de SGB pertencentes ao Corpo de Bombeiros do Parana. 

Solicitamos o preenchimento dos dados abaixo que ajudarao a formula~o de 
nossa monografia. Nao e necessaria a sua identifica~o. Colocamo-nos a disposioao 
para esclarecimento de qualquer duvida. 
Oficiais Alunos: Maj QOBM Orlando ARTUR da Costa e Maj QOBM Osni Jose 
BORTOLINI, Telefones para contato: 41 3350-2733/41 9988-7165. 

I POSTO I FUNCAO I TEMPO DE SERVICO I 
1. Considerando as quatro fases (prevenoao, preparaoao, resposta e reconstru~o), 
em que atua a Defesa Civil, ha quanto tempo desenvolve atividades no seu ciclo 
completo? 

Mais de 1 a no; 
Mais que 5 a nos; 
Mais de 10 a nos; 
Mais de 15 a nos 
Mais de 20 a nos 

2. Dentro da sua unidade de Bombeiro Militar, executa outro tipo de atividade alem 
das de Defesa Civil? 

Osim 0Nao 

3. 0 fato de desenvolver outras atividades de Bombeiro Militar, isso acaba 
influenciando para o desenvolvimento da atividade de Defesa Civil, de que forma? 

Quando da existencia de urn desastre, na fase de resposta; 
Somente na fase preventiva 
Somente na fase preparativa; 
Somente na fase recuperativa; 
Em todas as fases. 
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4. Quantos munJclpJos estao sob sua responsabilidade para desenvolver as 
atribui~oes de Defesa Civi I? 

Entre 1 e 10 municipios; 
Entre 10 e 20 municipios; 
Entre 20 e 50 municipios; 
Entre 50 e 100 municipios; 
Mais de 100 municipios. 

5. Considerando a articula~ao do Corpo de Bombeiros da PMPR, com rela~o a 
distribui~ao territorial e quantidade de municipios sob sua jurisdi~o. acredita ser a 
distribui~o igualitaria? 

Osim D Nao 

6. A estrutura existente, de pessoal e material na sua unidade e suficiente para 
atender todos os municipios de sua area de articula~o no ciclo complete de Defesa 
Civil? 

Osim D Nao 

7. Entende que se tivesse somente a incumbencia de assessorar os municipios nas 
atividades de Defesa Civil, sob sua responsabilidade, na operacionaliza~o das 
COMDEC, atuando nas quatro fases, o Sistema de Defesa Civil do Parana estaria 
mais fortalecido? 

Osim D Nao 

8. Concorda que a capilariza~ao sistemica da estrutura de Defesa Civil, traria 
melhores resultados, principalmente na fase de preve~o e quando esta falhar nas 
demais fases? 

Osim D Nao 

9. Em sua opiniao, quantos municipios poderiam estar inseridos na articula~o de 
uma COREDEC para que as atividades de Defesa Civil, em todas as suas fases, os 
resultados fossem eficientes? 

De 1 a 10 municipios; 
De deza 15 municipios; 
De 15 a 20 municfpios; 
De 20 a 30 muhicfpios; 
De 30 a 50 municipios. 

10. Como avalia a legisla~o existente no Parana em rela~o a legisla~ao federal no 
que tange a Defesa Civil? 

0 Atualizada D Desatualizada 
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11) Em sua opiniao, num grau de importancia de 1 a 5, indique nas alternativas 
abaixo, em ordem crescenta quais representam maior importancia para a atividade 
de Defesa Civil: 

Melhoria na legisla98o, atribuindo maior comprometimento das 
autoridades municipais; 
Funcionamento das COREDEC, com independemcia operacional e 
funcional da atividade BM, subordinada diretamente a CEDEC; 
Amplia<;ao, visando melhor articula<;ao das COREDEC; 
Cria98o da Secretaria Estadual de Defesa Civil; 
Cria<;ao da funyao de Tecnico em Defesa Civil, concursado, no quadro 
funcional do municipio. 




