
SEU MUNICÍPIO PARCEIRO

DA DEFESA CIVIL 
CONHEÇA NOSSOS

PROGRAMAS E AÇÕES



Apresentação

A Defesa Civil Nacional executa um conjunto de ações voltadas à 
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de áreas 
afetadas por desastres. As atividades são realizadas 
permanentemente nos municípios, estados e no Distrito Federal 
para evitar ou minimizar os efeitos dos desastres e atender a 
população afetada. 

O órgão é responsável pelos reconhecimentos federais de situação 
de emergência e de estado de calamidade pública e por repasses de 
recursos federais para ações de resposta aos desastres, que 
compreendem socorro, assistência humanitária e restabelecimento 
de serviços essenciais, e ações de recuperação de infraestrutura 
danificada ou destruída por desastres.

As solicitações de reconhecimento federal e de repasse de recursos 
devem ser feitas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre 
Desastres (S2iD). Nesta publicação, conheça e saiba como acessar 
essa ferramenta.

Conheça também os cursos de capacitação a distância e o Banco de 
Boas Práticas, que traz 84 iniciativas de sucesso adotadas por 
coordenadorias municipais e estaduais que servem de exemplo e de 
incentivo para outras defesas civis.

Boa Leitura!



Sistema Integrado
de Informações
Sobre Desastres

O que é?

Plataforma digital com foco em três principais eixos: reconhecimento 
federal, ações de resposta e de recuperação e disponibilização de 
informações sistematizadas. 

No S2iD, é possível:
• Elaborar Planos de Contingência (Plancon);

• Registrar desastres ocorridos no município/estado;

• Solicitar o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado 
de calamidade pública;

• Solicitar recursos federais a partir da elaboração de formulários on-line, 
que serão analisados pela Defesa Civil Nacional, tornando o processo mais 
simples e ágil;

• Consultar e acompanhar as solicitações de reconhecimento e de repasses para 
ações de resposta e de recuperação;

• Buscar informações sobre recorrências de desastres com base em dados 
oficiais.

Acesse a plataforma em:
https://s2id.mi.gov.br/paginas/index.xhtml 
e mantenha o cadastro da sua cidade atualizado.

Problemas ou dúvidas com o S2iD?

Mande um e-mail para 
suportes2id@ceped.ufsc.br 
ou entre em contato com 
a ouvidoria pelo número 

0800 610 021

CLIQUE E ACESSE 
O S2ID

https://s2id.mi.gov.br/paginas/index.xhtml


Capacitações 
a Distância

O que são?

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância 
para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais, a partir 
do Plano de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil. 
As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa 
civil nas três esferas de governo.

Estão disponíveis, entre outros, módulos como acesso ao sistema, 
registro e reconhecimento, solicitação de recursos para ações de 
resposta e de recuperação, prestação de contas e acompanha-
mento de obras de recuperação.

Confira no link abaixo a lista completa dos cursos de capacitação:
https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa
-civil/capacitacoes/cursos-em-andamento

CLIQUE E ACESSE 

https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/capacitacoes/cursos-em-andamento


Objetos Elegíveis

Movimentos de massa Chuvas Intensas / Alagamento
Enxurrada / Inundação Estiagem / Seca

Fase de atuação

Preparação

Resposta

Recuperação

Prevenção
Mitigação

Ação orçamentária Acesso ao recurso Forma de
recebimento

8172 
Coordenação e 
fortalecimento do 
Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa Civil 
(Sinpdec)

Promover a articulação
e o preparo dos órgãos 
de proteção e defesa 
civil nas três esferas 
de governo

Aquisição e instalação 
de equipamentos e apoio
a ações e programas 
de capacitação

Aquisição e instalação 
de equipamentos e apoio
a ações e programas 
de capacitação

Aquisição e instalação 
de equipamentos e apoio
a ações e programas 
de capacitação

Obras de estabilização 
de encostas e barragens, 
contenção de erosões, 
proteção do patrimônio 
público e demais ações 
emergenciais que visem 
evitar ou reduzir os danos 
decorrentes de possíveis 
desastres, com aplicação 
de recursos na redução 
da vulnerabilidade 
da população 

Intervenções que contribuam 
para a redução do custo da 
Operação Carro Pipa do 
Governo federal, otimizando 
o uso de recursos hídricos no 
semiárido. Obras com 
características diferenciadas 
de urgência e celeridade, 
contemplando ações 
emergenciais necessárias para 
evitar o colapso iminente de 
sistemas de abastecimento 
em áreas urbanas

Obras de estabilização de 
encostas de caráter estruturante 
para áreas urbanas classificadas 
com grau de risco alto e muito 
alto (R3 e R4), podendo 
contemplar estruturas complexas 
(cortinas atirantadas, muros de 
gravidade) até retaludamentos 
para adequação de geometria

Apoio no estabelecimento de 
abrigos emergenciais e no 
fornecimento de itens de 
assistência humanitária

Apoio no estabelecimento de 
abrigos emergenciais e no 
fornecimento de itens de 
assistência humanitária

Fornecimento de itens de 
assistência humanitária.

Ações emergenciais que 
promovam o restabelecimento 
do abastecimento de água

Serviços emergenciais de 
desobstrução de vias e canais de 
drenagem, limpeza urbana e 
demolição de estruturas 
comprometidas pelo desastre. 
Ações de caráter emergencial 
não estruturante ou de baixa 
complexidade para mitigar o 
avanço dos danos

Obras de estabilização de 
encostas, contemplando ações 
necessárias para a reconstrução 
de estruturas danificadas pelos 
desastres

Obras de reconstrução de 
estruturas danificadas ou 
destruídas pelos desastres

Serviços emergenciais para 
restabelecer a trafegabilidade e 
a habitabilidade da área afetada, 
tais como desobstrução de vias 
e de drenagem, limpeza urbana 
e demolição de estruturas 
comprometidas pelo desastre

Plataforma 
+ Brasil

Conta corrente 
específica

Conta corrente 
específica

Conta corrente 
específica

Conta corrente 
específica

Transferência 
voluntária

Transferência 
legal

Contrato 
de repasse 

Apoiar a realização
de ações de caráter 
mitigador em casos
de risco iminente, que 
possuam características 
de urgência e celeridade, 
para reduzir a 
intensidade dos 
desastres. As medidas 
visam a execução 
de obras e serviços 
de engenharia em 
áreas de risco

Envio à Sedec, 
por meio do Sistema 
Eletrônico de 
Informações (SEI),
de plano de trabalho, 
relatório de diagnóstico, 
pareceres e/ou laudos 
técnicos e criação do 
órgão de proteção e 
defesa civil, conforme 
Portaria 3.033, de 4 de 
dezembro de 2020

Processo de 
seleção para a 
apresentação 
de propostas

Apoio aos estados, 
municípios e ao Distrito 
Federal para elaboração 
de projetos de 
estabilidade e de 
execução de obras 
de contenção de 
encostas para prevenir 
a ocorrência de 
deslizamentos e 
erosões em encostas, 
solapamento de 
margens, fluxo de 
detritos e processos 
de movimento 
gravitacional de massa

Socorro e assistência 
humanitária: ações 
imediatas ao desastre com o 
objetivo de socorrer e 
garantir a proteção e a 
assistência à população 
atingida. Não há necessidade 
de prévio reconhecimento 
federal para a solicitação de 
recursos

Sistema Integrado de 
Informações sobre 
Desastres - S2iD

Sistema Integrado de 
Informações sobre 
Desastres - S2iD

Sistema Integrado de 
Informações sobre 
Desastres - S2iD

Cartão de 
Pagamento de 
Defesa Civil - CPDC

Cartão de 
Pagamento de 
Defesa Civil - CPDC

Transferência legal

Transferência legal

Transferência legal

Restabelecimento de serviços 
essenciais: ações de caráter 
emergencial destinadas 
ao restabelecimento das 
condições de segurança 
e habitabilidade da área 
atingida pelo desastre. 
Para ter acesso aos recursos, é 
necessário o reconhecimento 
federal

Ações de caráter definitivo 
para a recuperação do cenário 
destruído pelo desastre, sendo 
esta uma oportunidade para 
desenvolver e executar 
medidas de redução de risco. 
Para ter acesso aos recursos, é 
necessário o reconhecimento 
federal

8865 
Execução de 
projetos e obras de 
contenção de 
encostas em 
áreas urbanas

22BO 
Ações de 
proteção e 
defesa civil

22BO 
Ações de 
proteção e 
defesa civil

8348 
Apoio a obras 
emergenciais 
de mitigação
para redução 
de desastres

Objetivo Modalidade

Programas e Ações



Boas Práticas
em Proteção 
e Defesa Civil
O que são?

A Defesa Civil Nacional criou um banco com 84 boas práticas 
adotadas por coordenadorias municipais e estaduais e que 
servem de exemplo e de incentivo para outras defesas civis. 
As boas práticas são de simples implementação, de baixo 
custo e apresentam resultados consistentes, replicáveis e 
adaptáveis a outras realidades.

Acesse o banco de boas práticas em:
https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao
-e-defesa-civil/boas-praticas

É POSSÍVEL ENCONTRAR BOAS PRÁTICAS EM:

Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil

Capacitação em Proteção e Defesa Civil

Defesa Civil na escola Mapeamento de Áreas de Risco

Iniciativas para as Comunidades

Planos de Contingência

Monitoramento e Alerta

CLIQUE E ACESSE 

https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/boas-praticas


Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) 
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N – Zona Cívico
Administrativa, Sala 700 - Brasília/DF – CEP 70067-901

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil (gabinete)
E-mail: sedec@mdr.gov.br - Telefone: +55 (61) 2034-5513

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad)
E-mail: cenad@mdr.gov.br - Telefone: +55 (61) 2034-4600

Departamento de Articulação e Gestão (DAG)
E-mail: dag.sedec@mdr.gov.br - Telefone: +55 (61) 2034-5804

Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil (DOP)
E-mail: dop@mdr.gov.br - Telefone: +55 (61) 2034-5584

Contatos

Fique por dentro das 
principais legislações 
relacionadas à Proteção
e Defesa Civil 

SOMOS TODOS NÓS!
DEFESA CIVIL,

CLIQUE E ACESSE 

https://www.gov.br/mdr/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/secretaria-nacional-de-protecao-e-defesa-civil/legislacao

