
2021MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Relatório
Anual



BRASÍLIA/DF
2022

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Relatório
Anual 2021



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

República Federa�va do Brasil
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
Rogério Simone� Marinho
Ministro

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec)
Alexandre Lucas Alves
Secretário

Departamento de Ar�culação e Gestão (DAG)
Karine da Silva Lopes
Diretora

Departamento de Obras em Proteção e Defesa Civil (DOP)
Paulo Roberto Farias Falcão
Diretor

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad)
Armin Augusto Braun
Diretor

Editorial

Elaboração e revisão
Luís Felipe Lopes de Lima Lins
Assessor Técnico do Departamento de Ar�culação e Gestão (DAG)

Produção
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

Fotografias e Imagens
Banco de imagens da Sedec e Internet

Publicado em janeiro de 2022

Este Relatório está licenciado sob uma licença
Creative Commons CC BY NC-ND

Esta licença permite que outros redistribuam e adaptem a partir do seu 
trabalho, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original.



Capacitações em Proteção 
e Defesa Civil8

Operação Carro-Pipa33

Projetos Prioritários11

Por dentro da Sedec41

S
u

m
á

ri
oApresentação5

Indicador de Capacidade Municipal (ICM)6
Plano de Capacitação Continuada em
Proteção e Defesa Civil (2019-2023)7
Construindo Cidades Resilientes - MCR20309
Sistema Integrado de Informações 
sobre Desastres (S2iD)10
Projetos Prioritários11
Cadastro Nacional de Municípios Prioritários15
Transferência de Recursos16
Ações Orçamentárias17

Semana Nacional de Redução de Desastres23

Caderno GIRD +10 (Gestão Integrada de Riscos
e Desastres)25
Seguros e Resseguros a infraestruturas
afetadas por desastres 27

Distribuição de Coletes às Coordenadorias
Estaduais de Proteção e Defesa Civil29

22 Novo Portal da Sedec

24 Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil

26 Projeto Elos

28 Encontros das Áreas de Capacitação

30 Novo saiba como agir

Comunicação de Risco31
32 Guia Prático de Utilização de Alertas

Grupo de Apoio à Desastres (GADE)34
35 Missão Multidisciplinar de Assistência 

Humanitária ao Haiti

Sala Virtual de Gestão Aproximada36
37 Legislação

39 Ferramentas de Consulta

Passivo de Prestação de Contas do Departamento
de Obras em Proteção e Defesa Civil38

Sedec Integrada à outras Plataformas
de Governo40



RELATÓRIO 2021 SEDEC 5

Apresentação

A marca desta gestão, em especial neste ano, foi a busca constante por melhorias que 
dessem transparência aos resultados e que facilitassem o atendimento à 
população. Neste contexto, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) 

promoveu diálogos e a�vidades entre os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (Sinpdec) visando sempre integrar e desenvolver soluções para as duas frentes de 
atuação: gestão de riscos e gestão de desastres.

Nossas ações alcançam cada vez mais os municípios brasileiros. A�ngimos a meta nacional do 
Plano Plurianual quanto ao Indicador de Capacidade Municipal (ICM), com destaque para a 
capacitação em proteção e defesa civil, ofertada em nível nacional, na modalidade EaD. Ao 
todo, em 2021 foram capacitados 1.226 entes, que juntos totalizaram 9.030 capacitados, 
superando a meta prevista no PPA para o biênio 2021/2022.

Reconhecemos e compar�lhamos Boas Prá�cas em Proteção e Defesa Civil e criamos um 
ambiente virtual para compar�lhar com as demais defesas civis do País, as experiências de 
sucesso para replicação e adaptação às realidades locais.

Nos comunicamos mais e melhor em 2021. Criamos um novo Portal da Sedec e abrimos um 
canal no Twi�er, disponibilizando ao cidadão acesso à informação de qualidade.

Apoiamos os municípios com o Grupo de Apoio a Desastres (GADE), ins�tuído por meio do 
Decreto n. 10.689/2021. Foi uma entrega de grande importância para o fortalecimento da 
ar�culação e atuação coordenada entre governo federal e os entes subnacionais na gestão 
dos desastres.

Na mesma linha, destacamos a ins�tucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa 
Civil que vem atuando de forma mais coordenada e oportuna.
Além de atuar em campo criamos um espaço virtual para atender municípios e �rar dúvidas 
sobre o reconhecimento e a solicitação de recursos federais. Nos tornamos mais acessíveis e 
diminuímos a distância entre o governo federal e os demais entes.

Ouvimos e aprendemos muito com os municípios no Projeto Elos que nos deu vários 
subsídios para o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil que é um dos nossos projetos 
prioritários em 2022.

Em 2021 fizemos valer a expressão que resume nosso ideal: Defesa Civil, somos todos nós!
Fizemos muito porque fizemos juntos. Enquanto Sistema Nacional, contamos com o trabalho 
e a dedicação de muitas pessoas. A todos que contribuíram, nosso agradecimento

Karine  Lopes
Diretora do Departamento de Articulação e Gestão
Ministério do Desenvolvimento Regional
Secretaria Nacional de Proteção e Defes Civil



Indicador de Capacidade Municipal (ICM)
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Em 2021, o Indicador de Capacidade Municipal (ICM), 
que faz parte do PPA, foi impactado posi�vamente 
pela publicação da Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais (MUNIC), do IBGE que trouxe em 2021 os 
dados relacionados à gestão de riscos (publicados a cada 
quatro anos).

O ICM é formado por 12 itens: Plano de Con�ngência; 
Capacitação, S2iD, Compdec; Cidades Resilientes e 
Mapeamento  e os demais itens, como, Corpos de 
Bombeiros, Sistema de Alerta, Núcleos Comunitários e 
Cartas Geotécnicas.

A atualização do ICM ao final de 2021 traz 510 
municípios saindo da linha base de 3,13. Os itens que 
mais impactaram foram o aumento do número de planos 
de con�ngência, a capacitação e adesão ao Sistema S2iD.

No que tange ao alcance das metas previstas para 2021 
no PPA, a meta nacional foi alcançada, porém  não 
alcançamos às metas regionais, para o norte e centro-
oeste.

Para 2022 estão previstas ações direcionadas para os 
Estados do Norte e Centro-Oeste.
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Plano de Capacitação Continuada em
Proteção e Defesa Civil (2019-2023)

A Sedec, tendo como princípio 
norteador o Marco de Sendai, 
formulou o Plano de 

Capacitação Con�nuada em Proteção e 
Defesa Civil, aprovado por 
meio da Portaria n. 2.457, de 
16 de Setembro de 2020, 
estabelecendo uma base 
con�nua de capacitações 
entre os anos de 2019-2023. 

5

2021 9.030
CAPACITADOS

Leia o QR-Code e conheça 
o Plano de Formação 
Continuada em Proteção 
e Defesa Civil (2019-2023)

3x
mais capacitados

em 2021
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SUDESTE

44,30%

NORTE

12,01%
NORDESTE

18,49%

CENTRO-OESTE

12,27%

Capacitações em Proteção e Defesa Civil
Parceria entre a Sedec e a Escola Virtual de Governo (EVG) da Escola Nacional de 

Administração Pública (Enap) traz atualmente 14 cursos de capacitação EAD

A Sedec, em parceria 
com a Escola 
Nacional de 

Administração Pública 
(ENAP) por meio da Escola 
Virtual de Governo (EVG) 
disponibilizou ao 
Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa Civil 
(Sinpdec) e a população 
em geral 14 cursos de 
capacitação ao longo de 
2021. Doze cursos são 
relacionados ao S2iD e 
dois em proteção e defesa 
civil. Realizamos ainda 27 
Oficinas de Capacitação 
sobre o Guia Prá�co de 
U�lização de Alertas  em 
todos os estados brasileiros.

9.030
pessoas capacitadas

1.226
entes

27
unidades da federação

Leia o QR-Code e acesse os 
cursos de capacitação em 
Proteção e Defesa Civil 
na página da Sedec no
Portal do MDR na internet
www.gov.br/mdr/pt-br

Parceria:

DE + 95%

ÍNDICE DE

SATISFAÇÃO

com os cursos da Sedec

Fonte: Avaliações fornecidas
pela Escola Virtual de Governo

SUL
12,93%

2021
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PERCENTUAL 

DE CAPACITADOS

POR REGIÃO



Construindo Cidades Resilientes

193
municípios
inscritos
em 2021

Iniciativa liderada pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos (UNDRR) que

tem a Sedec como parceira.

A Campanha MCR2030, iniciada em fevereiro de 2021, é liderada pelo 
Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos (UNDRR) e 

tem a Sedec como parceira. Ao longo de 2021 realizamos diversas 
a�vidades para incen�var os municípios brasileiros a par�ciparem e 
assumirem o compromisso de tornar suas cidades mais resilientes. Entre 
estas a�vidades destacamos o evento realizado durante a Semana Nacional de 
Redução de Desastres, que contou com a par�cipação de representantes da 
UNDRR, da Sedec e dos municípios e que já tem mais de 1000 visualizações 
no youtube. Mantemos ainda o atendimento direto aos municípios para 
dúvidas e apoio no processo de inscrição.

Resilientes
Cidades
ConstruindoMCR

2030

Leia o QR-Code e conheça a
Campanha Construindo Cidades
Resilientes no Portal da Sedec
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Sistema Integrado de Informações

sobre Desastres (S2iD)

 S2iD é a plataforma do Sistema Nacional de OProteção e Defesa Civil que integra diversos 
produtos da Sedec, com o obje�vo de 

qualificar e dar transparência à gestão de riscos e 
desastres no Brasil, por meio da informa�zação de 
processos e disponibilização de informações 
sistema�zadas.

No S2iD é possível solicitar recursos do governo 
federal para ações de resposta e de recuperação, 
registrar desastre e solicitar reconhecimento. O 
município realiza as solicitações via sistema e pode 
consultar e acompanhar os processos de 
transferência de recursos e de reconhecimento 
federal, como também buscar informações sobre 
ocorrências e gestão de riscos e desastres.

Leia o QR-Code e conheça a
Campanha Construindo Cidades
Resilientes no Portal da Sedec
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Projetos Prioritários - Institucionalização

do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil
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Em dezembro de 2020 foi publicado o Decreto n. 10.593 que regulamentou diversos temas 
integrantes da nossa Polí�ca Nacional de Proteção e Defesa Civil, um dos quais a 
organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec).

Nele foi estabelecido o Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil formado pelo “conjunto de 
órgãos e en�dades da administração pública federal responsáveis pela execução das ações de 
prevenção, mi�gação, preparação, resposta e recuperação e 
pelo planejamento e pela coordenação das ações de 
gerenciamento de riscos e de desastres.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), 
exercendo sua função de coordenação do Sistema 
Federal, trabalhou na sua organização sendo um dos seus 
projetos prioritários para o ano de 2021, sob a coordenação 
do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 
(Cenad). O projeto, que tem sido acompanhado pela Casa Civil 
da Presidência da República, tem como um dos obje�vos a 
pactuação das ações de cada órgão na fase de resposta aos 
desastres em torno de diferentes temas como por exemplo 
assistência humanitária, monitoramento e alertas, saúde, 
logís�ca, dentre outros.

Neste sen�do foram realizadas reuniões 
técnicas com vários órgãos do governo 
federal relacionados às diferentes 
temá�cas. Destaca-se como uma das 
etapas, o detalhamento de ações realizadas 
durante a resposta pelos seguintes 
Ministérios: Ministério da Cidadania; Ministério 
da Mulher, Família e Direitos Humanos; Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; Ministério da Saúde; Ministério da 
Defesa. O detalhamento das ações incluiu dentre outras informações, 
as descrições de como elas são operacionalizadas e os respec�vos responsáveis, com o obje�vo de 
tornar a atuação e os procedimentos de cada Ministério mais acessíveis, tanto para os demais 
órgãos do governo federal, quanto para os órgãos estaduais e municipais, que poderão demandá-
las.

Estas etapas trouxeram uma maior aproximação com os órgãos e um maior entendimento da 
atuação de cada um. Com isto, o trabalho realizado pela Sedec nas etapas de ar�culação e 
detalhamento de ações junto aos diversos órgãos e Ministérios já gerou frutos, pois fez a 
diferença e facilitou o trabalho conjunto nas ações do governo federal no apoio a Municípios 
e Estado nos desastres ocorridos em dezembro de 2021 na Bahia e em Minas Gerais.

Para o ano de 2022, está previsto o desenvolvimento e pactuação do protocolo de atuação 
dos órgãos do governo federal, que tem por obje�vo estabelecer a atuação coordenada e 
oportuna dos diversos atores de forma ins�tucionalizada. 



Projetos Prioritários - Regulamentação

da Lei nº 12.340

A regulamentação da Lei n. 12.340,  de 1º de dezembro de 2010, está entre os 
projetos prioritários da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), sob 
a responsabilidade do Departamento de Ar�culação e Gestão, especificamente na 

Coordenação de Norma�zação.

Existem pontos que devem ser regulamentados por determinação legal expressa, tais 
como as obrigações da União e dos entes federados no 
contexto da ajuda complementar federal, prestação de 
contas, Fundo Nacional de Calamidades Publicas, 
dentre outros.

Além destes, são passíveis de regulamentação os 
disposi�vos que não são autoaplicáveis, iden�ficados a 
par�r de análise inicial da Sedec, observando 
rigorosamente o texto da lei.

Salienta-se que a os ar�gos 1º ao 7º do Decreto n. 
7.257/2010 foram tratados por ocasião da proposta de 
regulamentação da Lei n. 12.608/2012 e 
que os conteúdos dos ar�gos 8º ao 15 
estão relacionados especificamente a 
matérias tratadas na Lei n. 
12.340/2010, que ainda demanda 
regulamentação específica.

ATIVIDADES

CONCLUÍDAS

PERSPECTIVAS 

PARA 2022

• Estudo da lei e definição dos pontos a serem regulamentados
• Exposição e consulta às áreas técnicas da Sedec;
• Reuniões técnicas;
• Consulta pública e análise das contribuições; e
• Texto, parecer de mérito e exposição de mo�vos finalizado.

• Aprovação do texto;
• Encaminhamento a CONJUR;
• Remessa à SECEX e ao Gabinete do Ministro;
• Assinatura; e
• Inserção no Sidof.
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Projetos Prioritários - Plano Nacional de

Proteção e Defesa Civil (PNPDC)
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ATIVIDADES

CONCLUÍDAS

PERSPECTIVAS 

PARA 2022

• Criação do Grupo de Trabalho da Sedec para a elaboração 
do documento inicial sobre o Plano; e
• Elaboração do modelo lógico.

• Mapeamento de expecta�vas sobre o PNPDC
• Execução de oficinas junto ao Sinpdec, norteadas pelo modelo
lógico e mapeamento já realizados;
• Elaboração da 1ª versão do Plano Nacional com base no modelo 
lógico, mapeamento e documento de análise das oficinas; e
• Envio da 1ª versão do documento a consulta pública. 

O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC), segundo a Lei n. 12.608 e o 
Decreto n. 10.593, deve ser elaborado sob a coordenação da Sedec e compreende 
o conjunto de princípios, diretrizes e obje�vos que nortearão a estratégia de 

gestão de riscos e de desastres a ser implementada pela União, Estados, Distrito Federal e 
os Municípios, de forma integrada e coordenada. 

Integrará, de maneira transversal, diversas polí�cas 
públicas cuja importância seja reconhecida para a 
gestão de riscos e de desastres no âmbito do Sinpdec, 
configurando-se como um instrumento norteador 
imprescindível para a implementação da Polí�ca 
Nacional de Proteção e Defesa Civil. O Plano garan�rá 
o correto atendimento às necessidades do Sinpdec, 
levando à população o fortalecimento da cultura da 
gestão de riscos, fomentando a resiliência e a segurança 
frente aos desastres. 

O PNPDC teve seu modelo lógico finalizado. Iniciamos 
a fase de mapeamento de expecta�vas dos 
especialistas, agentes locais, líderes 
comunitários e defesas civis sobre o 
Plano Nacional. Estão sendo feitas 
entrevistas com roteiro 
semiestruturado com pessoas 
indicadas pela Sedec e por agentes do 
Sinpdec. As entrevistas foram executadas 
nos meses de novembro e dezembro. No 
momento, os pesquisadores estão em fase de análise dos 
dados para apresentação em janeiro dos resultados 
preliminares.



Projetos Prioritários - Revisão do Pacote

de Gestão das Ações Apoiadas pela Sedec
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O pacote de gestão das ações de proteção e defesa civil consiste em 
mecanismos, ferramentas e instrumentos que contribuem para a 
gestão de riscos e desastres em todo o país. O fortalecimento do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), focado nas 
Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec), obje�va 
garan�r um atendimento tempes�vo às ví�mas de 
desastres.

A restruturação do Sistema Integrado de 
Informações sobre Desastre (S2iD) faz parte do 
pacote de gestão das ações de proteção e defesa civil, 
cujo obje�vo é desenvolver a versão S2iD 4.0, que tem 
como propósito efe�var correções, aperfeiçoar e 
melhorar os processos.

ATIVIDADES

CONCLUÍDAS

PERSPECTIVAS 

PARA 2022

• Entrega da sprint I e II do Módulo de Reconhecimento Federal;
• Entrega de funcionalidades do Módulo de Monitoramento:
Coleta de informações de monitoramento de provedores de
informação, coleta de informações predi�vas de monitoramento; e
Cadastro das Informações de mídias eletrônicas.

• E ntrega do módulo de reconhecimento;
• Entrega do módulo de monitoramento; 
• Entrega do módulo de resposta; 
• Entrega do módulo de recuperação e módulo de prevenção; e 
• Operacionalização do sistema S2iD na Plataforma +Brasil.

‘‘Este projeto 

obje�va a 

celeridade no 

atendimento’’



Leia o QR-Code e conheça o
Cadastro Nacional de Municípios
Suscetíveis

Cadastro Nacional de Municípios Prioritários
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O Decreto n. 10.692, de 3 de 
maio de 2021 ins�tuiu o 
Cadastro Nacional de 

Municípios com Áreas Susce�veis à 
Ocorrência de Deslizamentos de 
Grande Impacto, Inundações 
Bruscas ou Processos Geológicos 
ou Hidrológicos Correlatos.

O Cadastro Nacional tem a 
finalidade de dar publicidade às 
informações rela�vas aos 
Municípios inscritos sobre a 
evolução das ocupações em áreas 
susce�veis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos 
correlatos nos Municípios, 
observado o disposto na Lei n. 
12.340/2010.

Em 2 de agosto, a Sedec disponibilizou a ferramenta informa�zada para operacionalização 
do Cadastro Nacional.



Transferência de Recursos

Empenhado

R$ 13.790.566,41

ACRE
3,80% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 13.790.566,41

Empenhado

R$ 2.263.775,85

AMAPÁ
0,62% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 2.263.775,85

Empenhado

R$ 53.406.055,08

AMAZONAS
14,70% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 49.535.129,12

Empenhado

ALAGOAS
0,00% dos Recursos

Pago com RAP

Empenhado

R$ 121.887.713,08

R$ 25.335.478,56

BAHIA
33,55% dos Recursos

Pago com RAP

Empenhado

R$ 474.327,91

CEARÁ
0,13% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 1.425.180,02

Empenhado

R$ 1.760.191,57

MARANHÃO
0,48% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 990.658,25

Empenhado

R$ 7.992.000,00

R$ 7.992.000,00

PARAÍBA
2,20% dos Recursos

Pago com RAP

Empenhado

TOCANTINS
0,00% dos Recursos

Pago com RAP

 -  - 

 -  - 

Empenhado

R$ 1.670.690,16

PERNAMBUCO
0,46% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 31.555,65

Empenhado

R$ 4.583.380,00

R$ 4.583.380,00

PIAUÍ
1,26% dos Recursos

Pago com RAP

Empenhado

R$ 20.756.298,14

RIO GRANDE DO NORTE

5,71% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 108.485,40

Empenhado

R$ 411.967,40

SERGIPE
0,11% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 1.309.156,53

Empenhado

R$ 8.317.647,42

PARANÁ
2,29% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 3.999.296,02

Empenhado

R$ 4.424.062,50

RIO GRANDE DO SUL

1,22% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 4.798.062,90

Empenhado

R$ 8.609.293,28

SANTA CATARINA
2,37% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 15.355.454,00

Empenhado

R$ 939.835,15

ESPÍRITO SANTO
0,26% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 6.621.331,38

Empenhado

R$ 60.708.216,63

MINAS GERAIS
16,71% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 27.717.167,07

Empenhado

R$ 2.735.751,71

R$ 2.400.628,42

RIO DE JANEIRO
0,75% dos Recursos

Pago com RAP

Empenhado

R$ 7.901.097,71

SÃO PAULO
2,17% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 3.933.883,78

Empenhado

R$ 308.973,24

DISTRITO FEDERAL
0,09% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 10.676.199,13

Empenhado

R$ 387.033,17

GOIÁS
0,11% dos Recursos

Pago com RAP

 - 

Empenhado

R$ 1.834.755,31

MATO GROSSO
0,51% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 3.719.952,52

Empenhado

R$ 16.087.599,44

R$ 16.087.599,44

MATO GROSSO DO SUL

4,43% dos Recursos

Pago com RAP

Empenhado

R$ 363.275.281,14

R$ 224.940.948,62

BRASIL
Total de Recursos

Pago com RAP

s quadros mostram recursos Oempenhados e os recursos pagos, 
incluindo restos a pagar, por 

unidade da federação.

O percentual de recursos por UF foi feito 
com base nos empenhos. Apenas os 
estados de Alagoas, Rondônia e Tocan�ns 
não �veram empenhos no ano. 

Fica claramente demonstrado que os 
Estados da Bahia (33,5%), Minas Gerais 
(16,71%) e Amazonas (14,70%) receberam 
a maior quan�dade de recursos devido aos 
eventos adversos em 2021.
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Empenhado

R$ 20.631.963,48

PARÁ
5,68% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 20.873.921,67

Empenhado

R$ 1.392.086,50

RORAIMA
0,38% dos Recursos

Pago com RAP

R$ 1.392.086,50

Empenhado

RONDÔNIA
0,00% dos Recursos

Pago com RAP

 - 

 - 



Ação 22BO - Ações de Proteção e 

Defesa Civil

Leia o QR-Code e acesse 
as informações sobre a 
Ação 22BO, na página da 
Sedec no Portal do MDR 
na internet
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Nesta página tratamos dos recursos disponibilizados na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para a ação 22BO “Ações de 
Proteção e Defesa Civil”. Em 2021 a LOA foi publicada 
apenas no mês de abril e com recurso muito abaixo dos 
valores es�mados necessários para as ações de resposta e 
de recuperação.

Como �vemos a publicação de Crédito Extraordinário para 
a ação 22BO, os recursos disponibilizados na LOA foram 
u�lizados integralmente para a Operação Carro-Pipa 
(OCP), incluindo o seu monitoramento. Mesmo para a 
OCP os recursos orçamentários não foram suficientes. 
Assim �vemos suplementações para garan�r o 
atendimento da população.



Ação 22BO - Ações de Proteção 

e Defesa Civil

Leia o QR-Code e acesse 
as informações sobre a 

Ação 22BO, na página da 
Sedec no Portal do MDR 

na internet
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Em 2021 foram transferidos recursos para a execução de ações de 
Resposta em 108 municípios de 7 estados da Federação 
obje�vando a aquisição de cestas básicas, de kits de higiene, 
limpeza e dormitório, de telhas, de combus�vel; locação de carro 
pipa para a distribuição de água; limpeza urbana, 
restabelecimento da trafegabilidade (bueiros, pontes e sistema de 
drenagem).

Para as ações de Recuperação foram transferidos recursos para 
atendimento a 81 municípios de 16 estados para execução de 
obras de reconstrução de unidades habitacionais, pontes, bueiros 
e estabilização de encostas.



Ação 8865 - Apoio a Execução de 

Projetos e Obras de Contenção de 

Encostas em Áreas Urbanas

Leia o QR-Code e acesse 
as informações sobre a 

Ação 8865, na página da 
Sedec no Portal do MDR 

na internet
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A Ação 8865 iniciou o ano sem dotação. Apenas em julho, o 
valor de R$ 29.336.515,00 foi disponibilizado por meio de 
crédito especial (Lei n. 14.168/2021).

O recurso disponibilizado foi muito inferior ao necessário, o 
que impactou na evolução das transferências e das obras. 
Registra-se que nesta ação estão em execução transferências 
plurianuais, formalizadas em exercícios anteriores, para 
atendimento de municípios com risco alto e muito alto de 
movimento de massa.

Do valor empenho em 2021, foram pagos R$ 23.607,815,81 
no exercício. Houve ainda o pagamento de R$ 23.641.992,58 
de Restos a Pagar.



Ação 8348 - Apoio a Obras 

Emergenciais de Mitigação para 

Redução de Desastres

Leia o QR-Code e acesse 
as informações sobre a 

Ação 8348, na página da 
Sedec no Portal do MDR 

na internet
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O recurso da ação 8348 atendeu os municípios de Qua�puru/PA 
e Três Rios/RJ, para empenho adicional de transferências 
formalizadas em exercícios anteriores. Foi também transferido 
recursos ao INCRA para contratação de consultoria 
especializada e a contratação de obras e/ou serviços de 
engenharia para a Barragem da Caa�nga.



Ação 8172 - Coordenação e 

Fortalecimento do Sistema Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec)

Leia o QR-Code e acesse 
as informações sobre a 

Ação 8348, na página da 
Sedec no Portal do MDR 

na internet
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Em 2021 a Sedec u�lizou os recursos desta ação em projetos de capacitação e 
fortalecimento do Sinpdec. Para o desenvolvimento das capacitações foram formalizados 
Termos de Execução Descentralizada com a UFSC, para formulação de curso sobre Alertas 
com ênfase na comunicação de risco; e com a UFGO para o curso de Gerenciamento de 
abrigos temporários.

Quanto ao fortalecimento empenhamos recursos para manutenção do Acordo de 
Cooperação Internacional com o PNUD, que tem como obje�vo a promoção do 
fortalecimento da cultura de Gestão de Riscos de Desastres no país.

Formalizamos instrumento com a UFSC, para atualização do Atlas Digital de Desastres, 
e com a UFV, para a Elaboração da Metodologia e Planejamento da Execução dos 
Planos Municipais de Redução de Risco; e com a UFPJ para o desenvolvimento de 
Manual de Diretrizes Técnicas para projetos de engenharia, plano de gestão de obras e 
de manutenção das estruturas de retenção para fluxos de detritos - Manual de 

Barreira SABO.

Empenhado/Descentralizado Pago RAP Pago



Em 2021, todos os conteúdos do portal da Sedec foram atualizados e apresentados
em um novo formato.

Novo Portal da Sedec

O ano de 2021 trouxe o 
novo portal da Sedec. 
Todos os conteúdos 

foram atualizados e 
reorganizados para que os 
usuários �vessem uma 
navegação mais prá�ca e 
intui�va. O Portal de entrada da 
Sedec traz as principais 
entregas para a população. 
Facilitamos, ainda o acesso à 
produtos como o Banco de 
Boas Prá�cas e o S2iD e 
dividimos os demais assuntos 
em 13 tópicos. O portal está em 
constante atualização e vem crescendo em 
termos de conteúdo, cursos na modalidade 
EAD e entregas à Sociedade. Desde agosto 
de 2021 estamos u�lizando as 
informações do Google Analy�cs que 
nos permitem um 
melhor 
direcionamento 
das a�vidades.

As páginas do portal da Sedec com maior número de acessos 
foram: (controle a par�r de agosto de 2021)

• Proteção e Defesa Civil (portal principal);
• Capacitações;
• Boas Prá�cas em Proteção e Defesa Civil;
• Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD)
• Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

Leia o QR-Code e acesse o
Portal da Sedec

166.237
acessos ao portal 
da Sedec em 2021

www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil 
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Evento realizado em 14 de outubro de 2021 de 10h às 17h, ao vivo pelo 
canal do MDR no Youtube

Semana Nacional de Redução de Desastres

Desastres como 
deslizamentos, 
enchentes, secas 

e vendavais causam 
grande impacto nas 
cidades e na vida das 
pessoas. É importante 
discu�r temas centrais 
para reduzir o risco de 
desastres e atuar para 
que os efeitos sejam os 
menores possíveis para a 
população e as 
ins�tuições, além de 
preparar os agentes 
públicos para essas 
ocorrências.

A Sedec realizou em 14 de outubro um evento online que marcou 
a Semana Nacional de Redução de Desastres e que apresentou ao 
Sinpdec temas como o Banco de Boas Prá�cas em Proteção e 
Defesa Civil, o constante avanço na regulamentação de leis 
relacionadas à Defesa Civil, a capacitação dos profissionais com 
cursos online e a inicia�va Construindo Cidades Resilientes 2030.

Durante as apresentações foi destacada a importância da 
par�cipação dos diversos setores da sociedade e comunidades 
acadêmicas onde todos têm contribuições a fazer para o aumento 
da resiliência.

RET SS  •A  1S 4E  DD EE  OD UO TÃ U

Ç B
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E  DR E

E  2D 0 2L 1A  •N  SOI E

C DA EN C  A • N MA DM RE • S

Leia o QR-Code acima e
acesse os vídeos do evento
no canal do MDR

RELATÓRIO 2021 SEDEC 23



Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil
Práticas que mudam a vida das pessoas e contribuem para um País mais desenvolvido

e com menos desigualdades regionais

Boas Prá�cas em Ações de Proteção e Defesa 
Civil são medidas eficazes de Proteção e Defesa 
Civil, voltadas para ações de  prevenção, 
mi�gação, preparação, resposta e recuperação, 
que gerem resultados consistentes, sa�sfatórios 
e inovadores, sejam replicáveis e adaptáveis a 
novas realidades e de baixo orçamento. 

A Sedec lançou então, no início do ano, o Edital 
nº 01/2021 para seleção de Boas Prá�cas em 
Proteção e Defesa Civil. Foram selecionadas 84 
prá�cas em 8 eixos temá�cos:  Alerta e 
monitoramento; Capacitação em Proteção e 
Defesa Civil; Defesa Civil na Escola; Gestão 
Sistêmica; Inicia�vas para as 
comunidades; Mapeamento de 
áreas de risco de desastres; 
Núcleo Comunitário de 
Proteção e Defesa Civil - 
Nupdec; e
Plano de Con�ngência - 
Plancon.

Leia o QR-Code e acesse o 
Banco de Boas Práticas
em Proteção e Defesa Civil 
na página da Sedec no
Portal do MDR na internet

Conheça,

Adapte e

Aplique !
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Caderno GIRD +10 - Gestão Integrada de 

Riscos e Desastres

A Sedec assumiu o 

desafio de 

desenvolver um 

material sobre gestão de 

riscos de desastres que fosse 

acessível e que dialogasse 

com a realidade das cidades 

brasileiras, com modelos e 

linguagem acessível a todos e 

disponível em uma plataforma 

digital, gratuita e universal.

Assim, por meio do Projeto 

Cooperação Técnica firmado entre o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) foi selecionado o Sistema de 

Informações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável 

(Ins�tuto SIADES), Universidade Federal do ABC (UFABC) e a 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e desenvolvido o 

Caderno Técnico GIRD +10.
Leia o QR-Code e conheça o
Caderno GIRD+10 - Gestão
Integrada de Riscos e Desastres

Leia o QR-Code e conheça o
Canal do Caderno GIRD no
Youtube

Videos, animações e Podcasts
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TEMAS IMPORTANTES QUE 
AMPLIAM A CONSCIENTIZAÇÃO
E A AÇÃO SOCIAL EM TORNO DA 

GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES



Projeto ELOS

Com o obje�vo de realizar o diagnós�co das 
necessidades e capacidades dos órgãos 
municipais de Proteção e Defesa Civil, a Sedec, 
desenvolve o Projeto Elos, no âmbito da 
Cooperação Técnica Internacional BRA/12/017- 
Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos 
de Desastres no Brasil, por meio do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). A implementação se dá por meio do 
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cemaden), unidade de 
pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que desenvolveu a pesquisa 
para o diagnós�co das capacidades e necessidades das defesas civis municipais.

As defesas civis municipais são consideradas os elos mais importantes do Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil e a par�r deste diagnós�co, será possível elaborar 
uma proposta de fortalecimento da implementação da Polí�ca Nacional de Proteção e 
Defesa Civil.

O projeto foi lançado em fevereiro e contou com as seguintes etapas: 

• Elaboração e envio de ques�onário on line aos municípios brasileiros, sendo que 
1.993 deles responderam as questões; 

• Entrevistas com roteiros semiestruturados com 31 representantes municipais; 

• 10 Grupos focais envolvendo 210 par�cipantes de 190 municípios e 5 grupos focais 
com defesas civis municipais e estaduais. 

O projeto foi encerrado em 10 de dezembro e as sugestões trabalhadas junto à Sedec 
serão referências à elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e melhoria 
da PNPDEC. 

Projeto

Leia o QR-Code e assista a
série de debates sobre os
resultados e avanços da 
pesquisa de capacidade
municipal no âmbito do
Projeto Elos.

‘’As defesas civis municipais são 

os  mais importantes do ELOS

Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civi’’
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Seguros e Resseguros a infraestruturas

afetadas por desastres

A Sedec em Parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) desenvolve o Projeto: Seguros e 

Resseguros a infraestruturas afetadas por 
desastres para a construção de uma proposta de 
modelo securitário para o País. 

Em 2021 foram realizados estudos nas quatro áreas 
temá�cas relacionadas ao desenvolvimento do 
modelo de contratação securitário, atentando-se 
para as implicações legais, 
orçamentárias e financeiras, bem 
como as es�ma�vas de custos e 
economia de recursos públicos. 

A proposta de implementação se 
apresenta em três horizontes: 
curto, médio e longo prazos. Está 
previsto ainda, a implementação 
de um projeto piloto em um 
estado da federação e a 
apresentação dos modelos de 
contratação e transferência de 
riscos ao mercado de capitais 
(ILS).

Em 2021, após os estudos iniciais, o projeto foi apresentado e enviado ao 
Ministério da Economia, no início de dezembro, para que a Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF), a Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), além de outras unidades, eventualmente possam contribuir e 
analisar as nuances legais e orçamentárias para a implementação de um 
programa securitário no País. 

SEGURO
E RESSEGUROS
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Encontros das Áreas de Capacitação

A Sedec ins�tuiu ao longo de 2021 um espaço para a 
discussão de inicia�vas e a�vidades relacionadas às 
ações de capacitação. Foram dois encontros em 2021 
que colocaram à equipe da Sedec em contato direto 
com quem desenvolve essas ações nos estados. A 
idéia é unir esforços e aproveitar estas inicia�vas 
para que juntos sejamos mais asser�vos. 

O primeiro encontro realizado em agosto de 2021 
apresentou as inicia�vas da Sedec para a Capacitação 
no ano de 2021 bem como dos estados de Santa 
Catarina, Sergipe, Tocan�ns, Paraná, São Paulo, Rio 
Grande do Norte, Amazonas, Pernambuco, Roraima, 
Rondônia e Rio de Janeiro.

O segundo encontro ocorreu em dezembro e contou 
com a par�cipação dos representantes de todas as 
Defesa Civis dos Estados e do Distrito Federal. O 
terceiro encontro acontecerá em março de 2022.

A Sedec criou ainda um 
ambiente para que estados 
e municípios possam 
divulgar seus cursos 
in�tulado Capacitações no 
Sinpdec. Esse espaço tem o 
obje�vo de fortalecer o 
Sinpdec.

‘’Estar em contato 
direto com quem 
cuida da capacitação 
em cada um dos 
Estados ajuda
a melhorar e a 
fortalecer as ações 
de capacitação em 
Proteção e Defesa 
Civil’’

Leia o QR-Code e acesse
os cursos de capacitação
ofereceidos por estados
e municípios
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Distribuição de Coletes às Coordenadorias

Estaduais de Proteção e Defesa Civil

No segundo semestre de 2021, a Sedec atendeu uma 
demanda an�ga do Sinpdec e distribuiu 5.881 coletes 
às Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa 
Civil.

O quan�ta�vo de coletes foi distribuído aos Estados 
levando em conta o número de municípios por UF, 
porém com um número mínimo de coletes por 
unidade da federação.

Os estados foram 
orientados também a 
distribuir os coletes para os 
municípios que es�vessem 
escritos no Sistema 
Integrado de Informações 
sobre Desastres (S2iD) e 
�vessem agentes 
capacitados nos cursos 
oferecidos pela Sedec como 
forma de reconhecer os 
capacitados.
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Novo Saiba como Agir

Embora não seja possível evitar a 
ocorrência de fenômenos 
naturais pode-se, por meio de 
medidas de prevenção e 
preparação, minimizar seus 
efeitos, salvar vidas e 
resguardar o patrimônio 
público e privado. Como a 
informação é nossa maior 
ferramenta para o 
desenvolvimento das ações de 
proteção e defesa civil, a Sedec 
desenvolveu em parceria com 
Assessoria de Comunicação 
Social (Ascom), uma série de 
informes com recomendações 
de como agir nos 12 desastres mais 
recorrentes no País. 

Acesse,

Conheça,

Divulgue!

h�ps://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/informacoes-uteis/saiba-como-agir

Leia o QR-Code e saiba
como agir em caso de
Desastre.
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Comunicação de Risco
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A Comunicação de Riscos é uma 
das estratégias da Sedec para 
manter a população informada e 
precavida. Através de parcerias 
com ins�tuições que produzem e 
encaminham bole�ns 
meteorológicos, geológicos e 
hidrológicos ao Sinpdec os alertas 
são enviados aos estados e 
municípios por meio do Sistema 
Integrado de Informações sobre 
Desastres (S2iD). 

Com base nessas informações, 
que também ficam disponíveis na 
plataforma Interface de 
Divulgação de Alertas Públicos 
(IDAP), estados e municípios 
podem sinalizar a população por 
meio de mensagem de texto e 
também em canais de tv por 
assinatura.

Outra ferramenta u�lizada para 
comunicação com a população é o perfil da Defesa Civil Nacional no Twi�er. Na 
página, são postados comunicados com alertas e previsões de possíveis desastres 
naturais.

Leia o QR-Code e
acesse o perfil da
Sedec no Twitter

Serviços de Alertas da Sedec em 2021



Guia Prático de Utilização de Alertas

Visando atender aos Órgãos Municipais e Estaduais de Proteção e Defesa 
Civil, agentes da administração pública federal, estadual e municipal que 
atuam em desastre, agências parceiras do Sinpdec a Sedec publicou o 
Guia Prá�co de U�lização de Alertas. Construído e fundamentado a par�r 
do conhecimento das a�vidades de monitoramento das agências 
parceiras ao Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, o documento 
apresenta os �pos de informações produzidas por meio do 
monitoramento das agências federais, que atuam de forma ar�culada, na 
emissão de avisos, bole�ns, informes e alertas sobre a
possibilidade de ocorrência de desastres.

O obje�vo do Guia Prá�co é facilitar o 
entendimento e a compreensão dos 
alertas para auxiliar no desenvolvimento 
de ações relacionadas ao 
monitoramento, preparação e resposta 
aos possíveis desastres. 

O Guia contribui no acesso a informação, 
conhecimento e capacitação, tornando o 
usuário um agente preparado para 
desenvolver suas
estratégias de enfrentamento à situações 
adversas, baseado nas realidades locais.

Leia o QR-Code ao lado
e acesse o Guia Prático
de Utilização de Alertas
do Governo Federal para
as Ações de Preparação
para Desastres.
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Operação Carro-Pipa

A Operação Carro-Pipa é realizada em parceria com o Ministério da 
Defesa. Tem como obje�vo a realização de ações complementares 
de apoio às a�vidades de distribuição de água potável às 
populações a�ngidas por es�agem e seca 
na região do semiárido brasileiro. Em 
2021 foram des�nados 

R$ 461.332.309,44 

para a Operação.
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Grupo de Apoio à Desastres (GADE)
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Ins�tuído pelo Decreto n. 
10.689/2021, o Grupo de 
Apoio a Desastres (GADE) 
passa a auxiliar a Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa 
Civil na ar�culação e na 
coordenação de ações de 
gerenciamento de desastres.

O GADE auxilia na atuação 
integrada entre a União e os 
entes subnacionais em ações 
que exijam atuação ar�culada 
dos três níveis de governo, na 
esfera de suas competências 
com vistas a mi�gar prejuízos e a coordenar ações.

O Gade esteve presente em diversas situações de desastres ao longo de 2021. Foram seis 
acionamentos  para os estados 
da Bahia, Rio Grande do Norte, 
Piauí e Paraná. Destaque para a 
atuação durante as fortes 
chuvas que a�ngiram o estado 
da Bahia  no final de 2021. A 
Sedec ins�tuiu ainda o Manual 
Operacional de GADE que 
reúne o conjunto de a�vidades, 
procedimentos, instruções e 
orientações que
devem ser observadas em seu 
acionamento e atuação em 
campo.

Leia o QR-Code ao lado
e acesse o Decreto nº
10.689/2021 que instituiu
o Grupo de Apoio a 
Desastres (GADE).



Missão Multidisciplinar de Assistência 

Humanitária ao Haiti

RELATÓRIO 2021

Durante 21 dias, a missão 
humanitária enviada pelo 
Governo Federal ao Hai�, e 

coordenada pela Sedec, atuou na 
assistência à população e na 
eliminação de riscos de 
desabamentos. O país foi a�ngido 
por um terremoto no dia 14 de 
agosto que deixou mais de 2.300 
mortos e 12.000 feridos. 

A operação contou com militares 
especializados em buscas e 
salvamentos e em atuação em 
situação de desastres. A missão humanitária brasileira ainda atuou na busca e 
tratamento de estruturas colapsadas que representavam risco à população. 
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“Voltamos com o senso 
de dever cumprido 

trazendo alívio e 
assistência a uma 

população que tanto 
necessita que são 

nossos irmãos 
hai�anos”



Sala Virtual de Gestão Aproximada

A Sala Virtual de Gestão 
Aproximada é um espaço virtual 
para solução de dúvidas a 
respeito dos processos de 
reconhecimento de situação de 
emergência e/ou estado de 
calamidade pública e de acesso 
à recursos de resposta e 
recuperação para os municípios 
afetados por desastres.

Ins�tuída pela Portaria n. 215 de 05 de fevereiro de 2021, a Sala 
Virtual de Gestão Aproximada fortalece a atuação do Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil e contribui para superação 
das dificuldades na instrução dos processos e adoção das 
formalidades legais que são fundamentais para viabilizar a ajuda 
complementar federal prevista na Lei n. 12.340/2010.

Leia o QR-Code e tire suas
dúvidas na Sala Virtual de
Gestão Aproximada
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Legislação

Durante o ano a Sedec trabalhou 
em diversos documentos que 
deram andamento ao pacote de 
modernização e regulação de 
legislações, bem como a criação de novos 
norma�vos.

Foi publicado em 27  de abril, o Decreto n. 10.689 que ins�tuiu o Grupo de Apoio a Desastres 
(GADE) para atuar em diversas fases do desastres.

Foram publicadas também, três Normas de 
Defesa Civil (Normadec): 

1 - A Portaria n. 1.774 (Remoção e des�nação de 
resíduos gerados por desastres); 
2 - Portaria n. 773 (Ações de prevenção para 
redução de riscos de desastres); e 
3) Portaria n. 93 (Restabelecimento em caso de 
detalhamento.

Publicado em maio, o Decreto n. 10.692 
atendeu a Lei n. 12.340/2010 e ins�tuiu o Cadastro Nacional de Municípios com Áreas 
Susce�veis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou 
Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos.

Leia o QR-Code e acesse
o rol de legislações
relacionadas à Secretaria
Nacional de Proteção e
Defesa Civil.
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Passivo de Prestação de Contas do

Departamento de Obras de Proteção

e Defesa Civil

Em 2021 foram analisados 617 processos que totalizaram na análise da 
Prestação de Contas o valor de R$ 676.330.315,31.

Atualmente restam 144 processos pendentes de parecer no 
Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil, ou seja, uma 
redução de mais de 80% do passivo.

Destaca-se a importância da parceria com as regionais do MDR, que 
respondem atualmente pela emissão de aproximadamente 50% dos 
pareceres.
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Ferramentas de Consulta

o longo de 2021 a Sedec apresentou ferramentas para facilitar os processos de Abusca por informações. Foram apresentados os painéis Sedec S2iD 
Reconhecimento e o Painel de Tratamento de Passivo de Prestação de Contas. 

Essas ferramentas visam dar transparência administra�va e oportunizar a consulta pública.

acesse e saiba mais em h�p://paineis.mdr.gov.br/
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Sedec Integrada a outras Plataformas

de Governo

A Sedec está cada vez 
mais integrada às 
plataformas de 

serviços do Governo Federal. 
Além de já par�cipar com a 
oferta de 10 serviços no 
portal do Governo Federal e 
de manter cursos de 
capacitação à distância com a 
Escola Virtual de Governo da 
Escola Nacional de 
Administração Pública 
(ENAP), em 2021 aderimos 
ao Balcão de Serviços do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) e à 
Plataforma Par�cipa + Brasil colocando 
inclusive uma consulta pública, no mês de 
agosto, sobre à regulamentação da Lei nº 
12.340/2010.

Leia o QR-Code ao lado
e acesse o balcão de 
serviços do Gooverno
Federal e conheça os
serviços da Sedec
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Por dentro da Sedec

A Sedec inves�u, nos úl�mos 2 anos, no 
desenvolvimento de seus profissionais, a fim de 
criar um ambiente mais produ�vo e mais 

saudável para todos. Em 2020, começamos com um 
programa de desenvolvimento de líderes, para que 
todos os gestores �vessem acesso a 
ferramentas e habilidades de 
liderança, para trabalhar o 
autodesenvolvimento e para gerir 
melhor suas equipes. 

Este ano aplicamos uma pesquisa de 
clima organizacional, com o intuito de 
conhecer a opinião de todos e ampliar o olhar para aquilo 
que temos de posi�vo e para os pontos de melhoria.

Analisamos cuidadosamente todos os resultados e isso nos possibilitou detectar que 
haviam pontos que precisamos melhorar. 

Em outubro iniciamos o desenvolvimento de todos os nossos colaboradores. O 
processo de transformação requer tempo, determinação e um empenho cole�vo. Está 
prevista, para fevereiro de 2022, a apresentação das propostas de melhoria formuladas 
pelas equipes.

A Sedec criou um espaço, às sextas-feiras, chamado Agenda Sedec. É um evento 
on-line que conta com a par�cipação dos servidores de todos os Departamento 
da Secretaria. Nele foi possível conhecer diversos projetos e 

a�vidades desenvolvidas. Neste primeiro ano  foram tratados, 
entre os meses de setembro e dezembro, temas como, a Missão 
Brasileira no Hai�, O Banco de Boas Prá�cas, O Projeto Elos, 

Relatório Mensal, entre outros.

Programa de Desenvolvimento de Equipes

Agenda Sedec 2021
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2022

Defesa Civil, 
somos todos nós!
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