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Defesa Civil

� Perfil da Secretaria

� A DMDC – Diretoria Municipal de Defesa Civil
criada pela Lei 1178/1973, é responsável
pelas ações de Prevenção, Preparação,
Resposta e Reconstrução a desastres naturais e
eventos adversos a nível municipal.



Defesa Civil

� Serviços - Vistorias

� Vistorias Emergenciais;

As vistorias emergenciais são executadas em períodos
no qual municipio enfrenta um desastre ou evento
adverso, tendo como principal objetivo a garantia da
vida, sendo ela executada por agentes de defesa civil,
técnicos designados e voluntários capacitados,
podendo ser solicitada através do Telefone de
emergência 199.



Defesa Civil

� Serviços – Vistorias

� Vistorias Ordinárias;

As vistorias ordinárias são executadas em períodos de
normalidade, tendo como principal objetivo ações,
orientações e interdições preventivas para a garantia
em primeiro lugar da incolumidade física das pessoas,
sendo ela executada por agentes de defesa civil,
técnicos designados e voluntários capacitados,
podendo ser solicitada através do Telefone de
emergência 199.
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� Serviços – Vistorias 

� Vistorias para C.N.A.R (Certidão Negativa de Área de
Risco);

Com o crescimento das ocorrências de sinistros
ocasionados pelos desastres naturais, os grandes
financiadores da construçao civil (Ex Caixa Econômica
Federal) solicita este documento ao interessado em
financiar este tipo de empreendimento ao qual não
libera o financiamento sem o C.N.A.R expedido pela
Defesa Civil Municipal.
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� Serviços – Emissão de Documentos 

� Relatório de Vistoria;

� Laudo;

� C.N.A.R.
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� Serviços – Coordenação 

� Coordenação Geral dos Desastres;

Cabe a Defesa Civil a coordenação geral de um
desastre, tendo como os principais serviços:

� Atendimento as pessoas atingidas;

� Promover abrigos;

� Promover campanha de donativos;

� Orientar o chefe do poder executivo a Decretação do
S.E entre outros.



� Desafios/Gargalos/Problemas

� Temos como principal desafio difundir a cultura dos
desastres, principalmente nas comunidades mais
vulneráveis;

� Apesar dos enormes esforços da municipalidade
promovendo obras estruturantes (Muros de contenção,
drenagem, esgoto, água e pavimentação)
consideramos extremamente problemático o fator
crescimento desordenado, principalmente nas áreas
susceptíveis a deslizamentos.
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� Visão de situação ideal - Efetivo

� Ampliação do efetivo;

Florianópolis enfrenta em média 02 eventos ao ano
considerados anormais, no qual atingimos um número
de ocorrências muito significativo durante as
emergências e bastante significativos durante o
período de normalidade, tendo em vista esse breve
relato se faz necessário para os próximos anos a
ampliação do quadro atual;

� Criação do Setor técnico, com engenheiros geólogos
etc, com suporte tecnológico apropriado.
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� Visão de situação ideal – Frota Motorizada

� Ampliação da frota motorizada e dos equipamentos
de sinalização de emergência; como também a
aquisição de equipamentos avançados
tecnologicamente (GPS entre outros) para toda a frota
agilizando os atendimentos;
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� Visão de situação ideal – Tecnologia

� Aquisição de sistema para cadastramento de
ocorrências emergenciais e ordinárias com opções de:

� emissão de relatórios;

- Por região, tipificação, gravidade entre outros.

� Laudos;

� Backup.

Defesa Civil


