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APRESENTAÇÃO 
 
 

 
O presente documento foi elaborado no sentido de formalizar a 

reorganização do Sistema Estadual de Defesa Civil do Estado do Rio de 
Janeiro.  

É da competência do Sistema Estadual de Defesa Civil (SIEDEC-RJ) o 
desencadeamento de todas as ações e atividades de Defesa Civil, cujo objetivo  
principal é redução de desastres, nas suas mais variadas formas, 
contemplando desde o planejamento de ações que possam promover a 
segurança global das populações em conjunto com os Municípios, até o 
assessoramento técnico ao Chefe do Poder Executivo Estadual, no 
estabelecimento de critérios técnicos a fim de minimizar possíveis danos e 
prejuízos resultantes de desastres, conforme previsto no Decreto Estadual n.º 
43.017, de 09 de Junho de 2011.  

Segundo estudos, no último século os desastres naturais produziram 
danos bem superiores aos provocados pelas guerras. Dos desastres naturais 
listados pela Organização Meteorológica Mundial (WMO), 70% são de natureza  
e/ou consequência meteorológica. No Brasil, a prevalência de eventos 
adversos relacionados ao tempo e ao clima (furacões, secas, deslizamentos e 
inundações) tem aumentado a cada década, daí a necessidade de implementar  
as ações de resposta do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), assim 
como, a integração do Sistema Estadual de Defesa Civil (SIEDEC).  

A preocupação com o bem-estar social e com a segurança da população  
torna-se preponderante, e as atividades de estudos e pesquisas relativas à 
redução dos desastres crescem consideravelmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

 
A estrutura do ordenamento jurídico nacional, que partilha competëncia 

entre os entes integrantes da Federação brasileira, determina que a segurança 
global da população é assunto que conta com o título V, da constituição 
Federal intitulado "da defesa do Estado e das Instituições democráticas". 

Dentre os capítulos que compõem tal Título, merece destaque o Capítulo 
III – da Segurança Pública. Neste foram criados diversos órgãos que integram 
o Sistema Nacional destinado a prover, em variados matizes, segurança à 
população brasileira como um todo. O art. 144 § 5º destina aos Corpos de 
Bombeiros Militares a exeução das atividades de Defesa Civil. Assim, o 
legislador constituinte entregou aos Estados da Federação a incumbëncia de 
ofertarem serviços de Defesa Civil através de seus Corpos de Bombeiros. 
Impende trazer a registro que somente a união possui competência para 
legislar sobre Defesa Civil, conforme leitura do art. 22 inciso XXVIII.  

Diante desse espectro, a União vem conduzindo as ações de 
normatização do Sistema Nacional de Defesa Civil, através de Decretos, sendo 
que atualmente tal regulamentação está posta pela Lei Federal nº. 12.340, de 
01 de dezembro de 2010.  

Além destes fatos que se vem apresentar, o Estado do Rio de Janeiro, 
com intuito de organizar as atividades de Defesa Civil, conforme determinação 
constitucional, instituiu o Sistema Estadual de Defesa Civil – SIEDEC – de 
acordo com o estabelecido no Decreto Estadual nº 40.908, de 17 de agosto de 
2007, onde estávamos na condição de Subsecretaria Estadual de Defesa Civil 
(SUBSEDEC), subordinado à Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil 
(SESDEC), decreto este, que foi revogado pelo Decreto Estadual nº. 43.017, 
de 09 de junho de 2011, o qual passou à condição de Secretaria de Estado de 
Defesa Civil (SEDEC). 

A minuta de Portaria que se apresenta à elevada consideração de V. 
Exa. objetiva dar concretude aos postulados da Defesa Civil Brasileira no que 
respeita às ações de resposta dos órgãos integrantes do SIEDEC, através da 
reorganização desta Superintendência Operacional (SUOP). Desta forma é 
muito importante a aprovação do Regimento Interno da SUOP para fortalecer a 
nossa Defesa Civil Estadual. 

Cumpre por fim, mencionar que há atribuição normativa para que V. Exa. 
firme a presente minuta, conforme dessume da leitura do art. 145, inciso VI da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro.  

 
 

Luis Guilherme Ferreira dos Santos- Cel BM 
Superintendente Operacional de Defesa Civil 
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ANEXO I 
 

CAPÍTULO I 
 

Da Estrutura Organizacional da  
Superintendência Operacional (SuOp)  

e de seus Órgãos Subordinados 
 
Art. 1°. A SuOp, criada pelo Decreto n° 43.022, de 04 de março de 2011, alterada 
pelos Decretos nº 43.200, de 15 de setembro de 2011, nº 43.453, de 06 de fevereiro 
de 2012, nº 43.611 e nº 43.612, ambos de 23 de maio de 2012 e finalmente o de nº 
43.675, de 16 de julho de 2012 é uma estrutura orgânica subordinada à Subsecretaria 
de Estado de Defesa Civil (SubSEDEC), destinada a superintender as demais 
unidades de defesa civil subordinadas, em especial no tocante as incumbências de 
cunho operacional, no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Estado do 
Rio de Janeiro (SEDEC). 
 

Art. 2°. A SuOp possui a seguinte estrutura organizacional: 

 

I. 1 – Órgão de Direção: 

a) Gabinete do Superintendente (GabSup): 

a.1) Secretaria Executiva (SecEx) 

 

I. 2 – Órgãos de Assessoramento: 

a) Assessoria de Comunicação Social (ACS) 

b) Assessoria Especial (AEsp) 

 

I. 3 – Órgãos de Gestão: 

a) Gerência Operacional (GerOp): 

a.1) Seção de Controle Operacional (SCOp). 

b) Gerência Administrativa (GerAd): 

b.1) Seção Administrativa (SAd): 

b.1.1)  Subseção de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo (SsSGPA) 

b.1.2) Subseção de Manutenção, Transporte e Logística (SsMTLog) 

b.1.3) Subseção de Bens Patrimoniais (SsBPat) 

c) Gerência Técnica de Projetos (GerTecProj): 

c.1) Seção de Informática (SInf) 

c.2) Seção de Projetos (SProj) 

d) Gerência de Planejamento e Controle (GerPC): 

d.1) Seção de Controle de Prevenção a Desastres (SCPD) 

 

Art. 3º. A SuOp tem como órgãos subordinados: 

 

I – Departamento Geral de Defesa Civil (DGDEC), com a seguinte estrutura 

organizacional: 

 

I. 1 – Órgãos de Direção: 

a) Diretoria Geral 

b) Subdiretoria 
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I. 2 – Órgãos de Gestão: 

a) Divisão de Planejamento (DPlan), composto pela: 

a.1) Seção de Prevenção (SPrev) 

a.2) Seção de Pesquisa e Projetos (SPqProj) 

a.3) Seção de Análises Técnicas (SAnTec) 

b) Divisão de Operações (DOp), composto pela: 

b.1) Seção de Coordenação de Operações (SCOp) 

b.2) Seção de Treinamento e Instrução (STrInst) 

b.3) Seção de Material Operacional (SMatOp) 

c) Divisão de Administração (DAd), composto pela: 

c.1) Seção de Pessoal (SPes) 

c.2) Seção de Finanças e Patrimônio (SFinPat) 

c.3) Seção de Manutenção (SManut) 

d) Divisão de Logística (DLog), composto pela: 

d.1) Seção de Suporte Técnico (SSupTec) 

d.2) Seção de Transportes (STransp) 

d.3) Seção de Suprimentos (SeSup) 

e) Divisão de Telemática (DT), composto por: 

e.1) Seção de Manutenção de Informática (SMInf) 

e.2) Seção de Sistemas e Conteúdos (SSC) 

e.3) Seção de Controle e Comunicações (SCCom)  

 

I. 3 – Centros de Monitoramento e Gestão de Emergências: 

a) Centro Estadual de Administração de Desastres / Centro Estadual de 

Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro 

(CEstAD/CeMADeN-RJ/SIMERJ): 

a.1) Seção Administrativa (SAd) 

a.2) Seção de Meteorologia (SMet) 

a.3) Seção de Hidrologia e Geotecnia (SHidGeo) 

 

     b) Centro Estadual de Gerenciamento de Emergência Nuclear (CEstGEN), sendo 

composto por: 

b.1) Seção Administrativa (SAd) 

b.2) Seção de Operações (SOp) 

b.3) Organizações Integrantes do CEstGEN 

 

     c) Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN), localizado 

em Angra dos Reis, sendo composto por:  

c.1) Seção Administrativa (SAd) 

c.2) Seção de Operações (SOp) 

c.3) Organizações Integrantes do CCCEN 

c.4) Centro de Informações de Emergência Nuclear (CIEN): 

 c.4.1) Organizações Integrantes do CIEN 

c.5) Coordenação Operacional de Emergência Nuclear Leste (COpEN-L) 

c.6) Coordenação Operacional de Emergência Nuclear Oeste (COpEN-O) 
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I. 4 – Órgãos de Assessoramento: 

a) Câmara Técnica de Defesa Civil (CTDC) 

b) Grupo de Ações Coordenadas (GrAC) 

c) Conselho de Entidades Não Governamentais (CENG) 

 

I. 5 – Órgãos Regionais: 

a) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 1 – Serrana I 

b) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 2 – Serrana II 

c) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 3 – Sul I 

d) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 4 – Sul II 

e) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 5 – Norte 

f) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 6 – Noroeste 

g) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 7 – Baixadas Litorâneas I 

h) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 8 – Baixadas Litorâneas II 

i) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 9 – Baixada Fluminense I 

j) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 10 – Baixada Fluminense II 

k) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 11 – Costa Verde 

l) Coordenadoria Regional de Defesa Civil 12 – Metropolitana 

 

II – Escola de Defesa Civil (EsDeC), que tem a seguinte estrutura organizacional: 

 

II. 1 – Órgãos de Direção: 

a) Gabinete do Diretor (GabDir) 

b) Diretoria Adjunta Administrativa (DAdjAd) 

c) Diretoria Adjunta de Ensino (DAdjEns) 

 

II. 2 – Órgãos de Assessoramento: 

a) Assessoria de Comunicação Social (ACS) 

b) Assessoria Pedagógica (APed) 

 

II. 3 – Órgãos de Gestão: 

a) Divisão de Ensino (DEns), composta por: 

a.1) Seção de Planejamento (SPlan) 

a.2) Seção de Apoio ao Ensino (SApEns) 

b) Divisão Administrativa (DAd), composta por: 

b.1) Seção Administrativa (SAd) 

b.2) Seção de Serviços Gerais (SSGer) 

c) Divisão de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (DPID), composta por: 

c.1) Seção de Pesquisa e Desenvolvimento (SPD) 

c.2) Seção de Inovação (SInov) 

 

III – Coordenação do Serviço de Recolhimento de Cadáveres (CSRC), que tem a 

seguinte estrutura organizacional: 

 

III. 1 – Órgãos de Direção: 

a) Gabinete do Coordenador (GabCoord) 
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b) Coordenadoria Adjunta (CoAdj) 

 

III. 2 – Órgãos de Gestão: 

a) Divisão Administrativa e Patrimonial (DAdP) 

b) Divisão de Manutenção e Transportes (DMTransp) 

c) Divisão de Controle Operacional (DCOp) 

d) Divisão de Almoxarifado (DAlmox) 

 

§1º A Secretaria Executiva que integra a estrutura organizacional da SuOp é exercida 

pelo Secretário Executivo. 

§2º As Gerências que integram a estrutura organizacional da SuOp são exercidas 

pelos Gerentes. 

§3º Os Órgãos de Assessoramento que integram a estrutura organizacional da SuOp 

são exercidas pelos Assessores. 

§4º As Seções que integram a estrutura organizacional da SuOp e de seus órgãos 

subordinados são administradas pelos Chefes de Seção. 

§5º As Subseções que integram a estrutura organizacional da SuOp e de seus órgãos 

subordinados são administradas pelos de Chefes de Subseção. 

§6º O DGDEC é dirigido pelo Diretor Geral e pelo Subdiretor. 

§7º A EsDeC é dirigida pelo Diretor e de pelo Diretor Adjunto. 

§8º O CRSC é dirigido pelo Coordenador e pelo Coordenador Adjunto. 

§9º As Divisões que integram a estrutura organizacional do DGDEC e de seus órgãos 

subordinados são dirigidos pelos Chefes de Divisão. 

§10º Os Centros que integram a estrutura organizacional do DGDEC e de seus órgãos 

subordinados são dirigidos pelo Coordenador e pelo Coordenador Adjunto. 

§11º As Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (ReDeC) são administradas pelos 

Coordenadores e pelos Coordenadores Adjuntos e têm a seguinte estrutura 

organizacional: 

I – Seção de Planejamento e Apoio Administrativo (SPApAd); 

II – Seção de Operações e Mobilização de Recursos (SOpMR). 

 
CAPÍTULO II 

 
Das Atribuições 

 

Art. 4º. A SuOp tem as seguintes atribuições: 

I – Planejar, programar e supervisionar as ações de proteção e defesa civil no Estado 

do Rio de Janeiro; 

II – Elaborar e desenvolver programas e projetos relacionados à proteção e defesa 

civil; 

III – Supervisionar e controlar a atuação de seus órgãos subordinados no período de 

normalidade, na iminência e em situação de desastres; 

IV – Assessorar o Secretário e o Subsecretário de Estado de Defesa Civil nos 

processos administrativos concernentes às declarações de situação de emergência e 

de estado de calamidade pública, supervisionando o trabalho de seus órgãos 

subordinados envolvidos com esta atividade; 
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V – Coordenar e articular as ações dos diversos órgãos relacionados à proteção e 

defesa civil, visando a pronta atuação, em sintonia com as diretrizes do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SiNPDeC); 

VI – Assessorar o Secretário e o Subsecretário de Estado de Defesa Civil quanto ao 

desempenho das suas atividades operacionais, excetuadas as de aconselhamento 

jurídico. 

 

Art. 5º. Compete ao Superintendente Operacional: 

I – Emitir as diretrizes para o planejamento, a coordenação e o controle das atividades 

administrativas e operacionais da Superintendência; 

II – Coordenar e orientar as atividades dos órgãos públicos e entidades privadas 

atuantes nas ações de proteção e defesa civil diante da ocorrência de desastres; 

III – Estabelecer articulação permanente com as autoridades civis e militares, visando 

às atividades de interesse da Superintendência e de seus órgãos subordinados; 

IV – Assessorar tecnicamente o Governo do Estado do Rio de Janeiro, no caso de 

ocorrência de emergência nuclear, com o apoio do DGDEC e de seus órgãos 

subordinados; 

V – Submeter ao Secretário e ao Subsecretário de Estado de Defesa Civil as minutas 

de convênios necessárias aos compromissos ajustados entre a SUOP e demais 

órgãos governamentais ou privados; 

VI – Garantir que os órgãos competentes recebam os pareceres técnicos 

concernentes aos processos e demais questões oriundas de ocorrências registradas 

no território do Estado do Rio de Janeiro; 

VII – Facilitar os processos de elaboração dos Planos de Emergência na esfera 

estadual, garantindo a eficiente ação de socorro aos municípios afetados por 

desastres, objetivando normalizar as condições de vida das comunidades; 

VIII – Assessorar diretamente o Secretário e o Subsecretário de Estado de Defesa 

Civil, auxiliando-os na interação com órgãos subordinados e externos. 

 

Art. 6º. Cabe ao GabSup: 

I – Assessorar o Superintendente Operacional, auxiliando-o na interação com órgãos 

externos e com sua própria equipe; 

II – Dirigir a escrituração referente à correspondência e ao arquivo do Superintendente 

Operacional; 

III – Manter em dia e em ordem o arquivo da documentação do Superintendente 

Operacional; 

IV – Responder pela carga do material existente no Gabinete do Superintendente 

Operacional; 

V – Receber, fiscalizar e protocolar toda a correspondência externa e interna do 

Superintendente Operacional. 

 

Art. 7º. Cabe à SecEx do Gabinete executar as determinações diárias emanadas pelo 

Superintendente Operacional, bem como coordenar seu Gabinete. 
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Art. 8º. A ACS tem as seguintes atribuições: 

I – Promover e divulgar as ações da SuOp e de seus órgãos subordinados, zelar pela 

sua imagem e credibilidade, promovendo o seu fortalecimento junto à sociedade, 

governo e imprensa, a partir de ações de jornalismo, relações públicas, de propaganda 

e publicidade;  

II – Atualizar o Portal SuOp – Página da Superintendência na Internet; 

III – Coletar e arquivar as notícias relativas às ações de proteção e defesa civil na 

mídia; 

IV – Produzir boletins de imprensa  e manter contato permanente com a mídia; 

V – Criar e editar vídeos relativos às ações de proteção e defesa civil; 

VI – Organizar eventos, encontros científicos e similares; 

VII – Realizar cobertura jornalística de ações e eventos. 

 

Art. 9º. A AEsp tem a seguinte atribuição: 

I – Assessorar o Superintendente Operacional nos assuntos atinentes a SuOp quanto 

ao desempenho das suas atividades operacionais e administrativas. 

 

Art. 10. A GerOp, diretamente subordinada à Superintendência Operacional, tem as 

seguintes atribuições: 

I – Elaborar, coordenar e executar programas e projetos com foco em ações de 

proteção e defesa civil, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no que concerne à 

competência da SuOp, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade de vida da 

população, além do resgate da cidadania. 

 

Art. 11. Integra a GerOp a SCOp, que detém a seguinte atribuição: 

I – Supervisionar e orientar as atividades dos órgãos públicos, entidades privadas e 

sociedade civil organizada que atuam nas ações de proteção e defesa civil diante de 

desastres. 

 

Art. 12. A GerAd possui as seguintes atribuições: 

I – Assessorar o Superintendente nos processos administrativos; 

II – Coordenar os recursos humanos quanto a sua lotação, escalação e 

documentação; 

III – Confeccionar notas de boletim, ofícios, requerimentos e outros documentos 

oficiais; 

IV – Publicar notas em Boletim Ostensivo referentes aos processos sob sua gerência; 

V – Acompanhar o processo de licitações e de controle patrimonial. 

 

Art. 13. A GerAd é composta pela seguinte Seção e Subseções: 

I – SAd, que detém as seguintes atribuições: 

a) Gerenciar a documentação concernente aos recursos humanos lotados na SuOp; 

b) Efetuar a atualização dos dados nas folhas de alteração de Oficiais e Praças da 

SuOp; 

c) Encaminhar a escala de serviço da SuOp e órgãos subordinados para divulgação; 

d) Confecção de notas de boletim, ofícios, requerimentos e outros documentos 

oficiais; 
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e) Arquivar os documentos da SuOp 

 

I.1 – SsSGPA, que detém as seguintes atribuições: 

a) Protocolar documentos recebidos, distribuídos e expedidos;  

b) Protocolar em sistema de controle digital os processos encaminhados; 

c) Organizar e manter o arquivo da SuOp;  

d) Solicitar compra de material administrativo;  

e) Manter a limpeza da SuOp; 

f) Acompanhar as licitações de interesse da SuOp 

 

I.2 – SsMTLog, que detém as seguintes atribuições:   

a) Acondicionar, distribuir e gerenciar a logística dos recursos e materiais 

necessários para as ações da SuOp; 

b) Efetuar a conservação predial, dos equipamentos e veículos que estejam em uso 

nesta Superintendência; 

c) Efetuar a manutenção dos recursos materiais utilizados. 

 

I.3 – SsBPat, que detém as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar o processo de licitações e de controle patrimonial; 

b) Controlar a aquisição e a manutenção de equipamentos, de acordo com o 

levantamento prévio das necessidades;  

c) Efetuar o controle dos recursos financeiros e a confecção de balancetes. 

 

Art. 14. A GerTecProj tem as seguintes atribuições: 

I – Criar grupos de trabalho com objetivo de prestar o apoio técnico necessário à 

atuação de órgãos ou entidades na área de proteção e defesa civil; 

II – Propor critérios técnicos para a análise e aprovação de obras e serviços, 

destinados à prevenção de riscos, minimização de danos e recuperação de áreas 

deterioradas por desastres; 

III – Elaborar e atualizar as políticas e diretrizes para a ação governamental de 

proteção e defesa civil, bem como viabilizar sua implantação; 

IV – Desenvolver e manter o material de informática, tanto software quanto hardware, 

da SuOp em condições seguras e de uso.  

 

Art. 15. A GerTecProj é responsável pelas seguintes Seções: 

I – SInf, que detém a seguinte atribuição: 

a) Implantar um Sistema de Informações sobre desastres no território do Estado do 

Rio de Janeiro, de acordo com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDeC). 

II – SProj, que detém a seguinte atribuição: 

a) Propor a elaboração projetos de interesse da Secretaria, analisar e avaliar projetos 

de oriundos de outros órgãos verificando sua aplicabilidade no âmbito da SEDEC. 
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Art. 16. A GerPC tem as seguintes atribuições: 

I – Fazer a análise de planos e procedimentos para articulação das ações estaduais 

com os municípios, em cooperação com entidades públicas e privadas, tendo em vista 

a atuação coordenada das atividades de proteção e defesa civil; 

II – Facilitar o processo de elaboração de planos regionais; 

III – Recomendar aos diversos órgãos que integram o SINPDEC, no âmbito do 

território do Estado do Rio de Janeiro, ações prioritárias que possam prevenir ou 

minimizar os desastres;  

IV – Elaborar diretrizes e políticas públicas que incentivem a criação, a implantação e 

a consolidação de órgãos municipais de proteção e defesa civil para todos os 

municípios do Estado do Rio de Janeiro; 

V – Interagir com os diversos órgãos públicos, privados e representações da 

sociedade civil organizada que integram o SINPDEC, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro; 

VI – Elaborar e analisar planos e procedimentos visando a articulação das ações 

estaduais com os municípios, tendo em vista a supervisão dos processos que 

garantam a atuação coordenada das atividades de proteção e defesa civil. 

 

Art. 17. A GerPC possui a seguinte Seção: 

I – SCPD, que detém as seguintes atribuições: 

a) Orientar as Prefeituras Municipais no que concerne à aplicabilidade dos programas 

estaduais, regionais e setoriais que visem evitar ou minimizar os desastres; 

b) Definir as áreas e as ações prioritárias para investimentos que contribuam para a 

minimização das vulnerabilidades sociais e ambientais dos municípios; 

c) Consolidar e compatibilizar programas nacionais, estaduais, regionais e setoriais 

com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, com o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil e com as diretrizes das ações governamentais relacionadas; 

d) Produzir material de orientação que contribua para o desenvolvimento e o 

fortalecimento das ações do DGDEC, tanto as de cunho preventivo, de mitigação, de 

preparação, de resposta e de recuperação necessárias, no Estado do Rio de Janeiro; 

e) Fomentar o suporte técnico necessário para que o DGDEC cumpra a sua missão, 

providenciando informações relativas a mapas, programas de geoprocessamento, 

novas tecnologias de informação e quaisquer mecanismos que venham contribuir com 

o cumprimento de suas atividades; 

f) Desenvolver informações estatísticas que sirvam de embasamento técnico para 

retroalimentar o SiNPDeC, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Art. 18. Cabe ao DGDEC a missão precípua de atuar na redução de riscos e 

desastres no Estado do Rio de Janeiro, por meio de ações que contemplem os 

aspectos globais de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. 
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Art. 19. Compete ao Diretor Geral do DGDEC: 

I – Gerir, coordenar e controlar as atividades operacionais e administrativas do 

DGDEC, com o objetivo geral de redução de riscos e desastres; 

II – Dar cumprimento às diretrizes e ordens de cunho operacional e  administrativo, 

emanadas da Secretaria de Estado de Defesa Civil, da Subsecretaria de Estado de 

Defesa Civil e da Superintendência Operacional; 

III – Coordenar, controlar e planejar as ações dos órgãos vinculados a este 

Departamento Geral, bem como de sua equipe diretamente subordinada;  

IV – Articular as ações de proteção e defesa civil, no âmbito estadual, junto aos 

gestores públicos e à sociedade civil organizada; 

V – Manter constante fiscalização sobre a execução dos programas e projetos de 

proteção e defesa civil executados por sua equipe, levando em conta a 

multidisciplinaridade destas ações; 

VI – Acompanhar os processos de Declaração de Anormalidade, assessorando as 

autoridades superiores da SEDEC; 

VII – Elaborar e manter atualizado o Plano de Direção do DGDEC; 

VIII – Zelar para que as ações de proteção e defesa civil sejam bem desenvolvidas em 

seus diversos campos e áreas de atuação; 

IX – Delegar competência de suas atribuições a titulares de cargos e funções que lhe 

forem subordinados, de acordo com seu julgamento; 

X – Visar o aprimoramento de todas as ações de proteção e defesa civil, sem perder o 

foco das ações de prevenção, mitigação e preparação; 

XI – Propor ações que visem o aprimoramento da organização das atividades de 

resposta às comunidades afetadas, bem como se articular com os demais órgãos, a 

fim de que as ações de recuperação estabeleçam parâmetros de redução de riscos e 

desastres; 

XII – Viabilizar a execução das ações estabelecidas na Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, no âmbito estadual; 

XIII – Estabelecer medidas para identificação e mapeamento das áreas de risco; 

XIV – Estabelecer medidas para viabilizar o monitoramento meteorológico, hidrológico 

e geológico, em articulação com os demais órgãos técnicos responsáveis; 

XV – Estabelecer medidas de articulação entre órgãos integrantes do SiNPDeC, com a 

finalidade de capilarizar e integrar as ações de proteção e defesa civil; 

XVI – Estabelecer medidas para obter a necessária mudança comportamental, a fim 

de que as ações de proteção e defesa civil contribuam para a formação de uma 

cidadania consciente; 

XVII – Emitir documentação referente ao movimento financeiro do DGDEC, e sua 

documentação de controle patrimonial, assessorado pelos órgãos subordinados; 

XVIII – Propor a implantação da estrutura necessária para que o DGDEC seja 

referência no controle e na coordenação das ações de prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação no Estado do Rio de Janeiro; 

XIX – Coordenar, controlar e planejar as ações das REDEC e das Unidades de 

Proteção Comunitária (UPC); 

XX – Demandar e auxiliar na organização das diretrizes de trabalho para os órgãos da 

sua estrutura: GrAC, CENG e CTDC. 
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Art. 20. Compete ao Subdiretor: 

I – Substituir eventualmente o Diretor Geral do DGDEC; 

II – Fiscalizar o cumprimento das ações de proteção e defesa civil, no âmbito de 

competência do DGDEC; 

III – Atuar como agente executivo das decisões e ordens do Diretor Geral do DGDEC, 

relacionadas ao controle de todas as atividades pertinentes aos órgãos regionais e de 

gestão, que integram a estrutura organizacional deste Departamento Geral; 

IV – Facilitar a criação e a operacionalização de procedimentos operacionais padrão, 

com vistas ao aperfeiçoamento das ações de proteção e defesa civil de 

responsabilidade do DGDEC; 

V – Estabelecer os elementos básicos da administração, de acordo com as diretrizes 

do Diretor Geral do DGDEC, devendo para isto: 

a) Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades administrativas do DGDEC 

previstas neste Regimento; 

b) Coordenar as ações dos órgãos regionais e de gestão integrantes da estrutura 

organizacional do DGDEC, com o objetivo de estabelecer parâmetros de 

funcionalidade e interdisciplinaridade de suas atividades; 

c) Facilitar a criação e a operacionalização de normas gerais de ação, com vistas à 

organização e ao aperfeiçoamento dos procedimentos e protocolos administrativos 

desenvolvidos pelos órgãos regionais e de gestão integrantes da estrutura 

organizacional do DGDEC; 

VI – Atuar nas missões delegadas pelo Diretor Geral. 

 

Art. 21. Compete a Divisão de Planejamento (DPlan): 

I – Realizar estudos que identifiquem as áreas de vulnerabilidade, suscetibilidade e as 

principais ameaças em cada bacia hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro; 

II – Elaborar mapeamentos temáticos e planos de ação para as áreas de 

vulnerabilidade, suscetibilidade e ligadas as principais ameaças, armazenando-os em 

Sistemas de Informática apropriados; 

III – Produzir soluções estruturais e não estruturais, que contemplem respostas de 

curto, médio e longo prazo às diversas ameaças, vulnerabilidades e suscetibilidades 

identificadas e mapeadas; 

IV – Planejar e coordenar a implantação de ações preventivas, de mitigação e de 

preparação em proteção e defesa civil, no Estado do Rio de Janeiro, articulado com os 

demais órgãos do SINPDEC, dos Estados limítrofes, dos municípios e da União; 

V – Desenvolver e implementar programas e projetos voltados à prevenção, à 

mitigação e à preparação para emergências e desastres; 

VI – Coordenar e articular com os demais órgãos públicos, privados e com as 

representações da sociedade civil organizada, ações, planejamentos, programas e 

projetos de proteção e defesa civil, visando a redução de riscos e desastres no Estado 

do Rio de Janeiro; 

VII – Desenvolver a doutrina da PNPDeC, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 

difundindo-a em todos os seus municípios e órgãos integrantes do SiNPDeC; 

VIII – Planejar e estabelecer ações de análise e de apoio técnico aos municípios, 

produzindo levantamentos epidemiológicos de desastres, articulando o capital de 

relacionamento externo e interno do DGDEC; 
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IX – Assessorar o DGDEC na elaboração e implantação do Plano Estadual de 

Proteção e Defesa Civil e dos demais planos estaduais correlatos; 

X – Apoiar os Municípios na elaboração de seus planos de contingência, em conexão 

com as REDEC; 

XI – Manter contato permanente com o Órgão Central do SiNPDeC, informando-o 

sobre os processos decorrentes da ocorrência de desastres e atividades de proteção e 

defesa civil na circunscrição geográfica do Estado do Rio de Janeiro. 

XII – Desenvolver atividades concernentes ao Processo de Declaração de 

Anormalidade, em apoio aos municípios do Estado do Rio de Janeiro; 

XIII – Controlar e informar às autoridades competentes acerca de atividades e 

vulnerabilidades antropogênicas e naturais capazes de provocar desastres; 

XIV – Criar e manter atualizado um banco de dados com as vistorias técnicas 

efetuadas em apoio aos municípios, alimentando o Sistema de Informações do 

DGDEC e demais órgãos associados;  

XV – Articular com os diversos órgãos técnicos que integram o SiNPDeC, o GrAC e o 

CENG, promovendo a articulação interinstitucional e ações integradas em prol da 

prevenção e minimização dos riscos e desastres; 

XVI – Fornecer dados e informações ao Sistema de Informações sobre Desastres no 

Brasil (SiNDesB), ao Sistema de Informações sobre Desastres no Estado do Rio de 

Janeiro (SInDERJ), bem como ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres (CeNAD). 

 

Art. 22. Compete a Seção de Prevenção (SPrev): 

I – Desenvolver e difundir a doutrina da PNPDeC, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, com um foco especial na prevenção e no aumento da resiliência a desastres; 

II – Promover a articulação interinstitucional e com as representações da sociedade 

civil organizada, com o propósito de reduzir riscos e desastres no Estado do Rio de 

Janeiro, de aprimorar tecnicamente os trabalhos concernentes à mitigação de riscos e 

desastres no Estado do Rio de Janeiro e promover a integração das ações de 

mitigação, com vistas a sua melhoria. 

III – Coordenar a formação e o funcionamento do GrAC, do CENG e da CTDC, 

prestando-lhes o apoio necessário; 

IV – Coordenar a elaboração da Matriz de Articulação Interinstitucional e o cadastro 

das equipes técnicas dos órgãos e instituições que integram o SiNPDeC, para 

resposta a desastres do Estado do Rio de Janeiro, atualizando-a sempre que 

necessário;  

V – Buscar e articular parcerias com os Centros Universitários de Estudos e Pesquisas 

sobre Desastres (CEPED) e com Universidades, com órgãos públicos e privados, 

tanto em cenário nacional quanto internacional, e representações da sociedade civil 

organizada, com o propósito de desenvolver conceitos e aprimoramento das ações de 

proteção e defesa civil; 

VI – Manter contato permanente com os especialistas do Órgão Central do SiNPDeC, 

do CENAD e do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 

(CeMADeN); 

VII – Apoiar as REDEC e as UPC nas ações de mitigação e redução de riscos e 

desastres, em suas áreas de atuação; 
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Art. 23. Compete a Seção de Pesquisa e Projetos (SPqProj): 

I – Propor, estruturar, planejar e desenvolver programas e projetos sob a 

responsabilidade do DGDEC, de forma articulada com os seus departamentos, as 

REDEC e as UPC, com enfoque especial aos ligados a ações de eliminação e 

mitigação que aumentem o nível de resiliência a desastres,  

II – Apoiar na promoção e consolidação do planejamento das ações de proteção e 

defesa civil previstas na PNPDEC, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mediante a 

elaboração de planos diretores, preventivos, de contingência, plurianuais, dentre 

outros, observadas as políticas e legislações vigentes; 

III – Coordenar a elaboração do Plano Estratégico de Redução de Riscos e Desastres 

do Estado do Rio de Janeiro e a elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa 

Civil; 

IV – Elaborar planos de contingências, planos de emergência, planos diretores, dentre 

outros planejamentos, no âmbito estadual; 

V – Estabelecer, promover e monitorar o uso de diretrizes, planos e Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP) que facilitem e organizem a participação no que 

concerne as ações ligadas a proteção e defesa civil; 

VI – Estabelecer diretrizes, promover, coordenar e fiscalizar todas as ações 

necessárias ao bom funcionamento das equipes, dos equipamentos e das instalações 

das UPC. 

 

Art. 24. Compete a Seção de Análises Técnicas (SAnTec): 

I – Integrar informações provenientes dos diversos departamentos do DGDEC, 

realizando estudos epidemiológicos sobre riscos e desastres, relacionando as 

características intrínsecas dos desastres, com as suscetibilidades e vulnerabilidades 

dos cenários de desastres e com os danos humanos, materiais e ambientais 

provocados e com os prejuízos econômicos e sociais resultantes, articulando-se com a 

União e com os municípios, organizando mapas de áreas de riscos e outros 

mapeamentos temáticos pertinentes, em articulação com a DOp, CEstAD/CeMADeN-

RJ, DT e demais órgãos da SEDEC; 

II – Analisar e produzir pareceres e laudos técnicos demandados pelas atividades de 

proteção e defesa civil; 

III – Apoiar tecnicamente os municípios, por meio de ações que objetivem identificar, 

classificar, mapear e reduzir riscos e desastres, na confecção de programas, projetos 

e legislações que versem sobre o uso racional do solo e a preservação ambiental; 

 

Art. 25. Compete a Divisão de Operações (DOp): 

I – Coordenar e participar de operações de campo e simulados voltados para a 

preparação e respostas a desastres e emergências, recuperação de áreas danificadas 

e destruídas por desastres, mobilizando os recursos necessários; 

II – Realizar Instruções para o uso de equipamentos e materiais de apoio; 

III – Preparar as equipes do DGDEC e demais órgãos ligados ao SINPDEC, para a 

aplicação de Instruções e o uso apropriado de equipamentos, materiais de apoio e 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP). 



 
13 

IV – Apoiar aos municípios no fornecimento, montagem e desmontagem de materiais, 

instrumentos e equipamentos de suporte a operações de campo ligadas a proteção e 

defesa civil; 

V – Apoiar na elaboração de Planos de Contingência, de Emergência e de Operações; 

 

Art. 26. Compete a Seção de Coordenação de Operações (SCOp) 

I – Atuar na iminência e em circunstâncias de desastres e emergências, em apoio aos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, sempre que se fizer necessário, bem como, 

apoiar os municípios no socorro, na assistência das populações afetadas, na 

reabilitação e na recuperação dos cenários de desastres, informando ao CeMADeN-

RJ e a DT sobre a evolução de cada evento e as medidas adotadas pelas equipes 

operacionais do Estado e de gestão local; 

II – Promover ações de reconhecimento de território, de resposta, de reabilitação, e 

recuperação em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, em articulação com 

os órgãos técnicos municipais, estaduais e federais, no âmbito operacional; 

III – Coletar dados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro que venham a otimizar 

a resposta do DGDEC no enfrentamento de desastres, no que concerne aos abrigos 

provisórios, à assistência de desalojados, desabrigados, afetados e feridos e ao 

monitoramento da evolução dos eventos críticos; 

IV – Apoiar as REDEC, no que concerne às atividades operacionais e de resposta na 

área de proteção e defesa civil; 

V – Coordenar e operar as ações com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) ou 

equipamentos de monitoramento e sensoriamento, durante as ações de resposta, bem 

como em missões de reconhecimento, atividades complementares ao planejamento ou 

na elaboração de informações técnicas; 

VI – Mobilizar recursos materiais, equipamentos, serviços, instalações e equipes de 

resposta, oriundos da estrutura da SEDEC, ou de outros órgãos integrantes do 

SINPDEC, necessários ao desempenho das atividades de proteção e defesa civil; 

VII – Apoiar aos municípios no fornecimento, montagem e desmontagem de barracas, 

como abrigo temporário, quando não houver estrutura física que possa ser utilizada 

para este fim. 

 

Art. 27. Compete a Seção de Treinamento e Instrução (STrInst): 

I – Realizar instruções para o contingente do DGDEC no uso de equipamentos e 

materiais de apoio nas operações de proteção e defesa civil; 

II – Aplicar os Testes de Aptidão Física (TAF) e Teste de Aptidão Profissional (TAP), 

nos militares subordinados ao DGDEC; 

III – Manter atualizada a documentação relativa a cursos, treinamentos e instruções no 

âmbito do DGDEC 

 

Art. 28. Compete a Seção de Material Operacional (SMatOp): 

I – Realizar o controle de materiais e equipamentos ligados as operações de proteção 

e defesa civil sob responsabilidade do DGDEC; 

II – Administrar as operações de manutenção preventiva e corretiva ligados aos 

equipamentos e materiais sob sua responsabilidade. 
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Art. 29. Compete a Divisão Administrativa (DAd): 

I – Assessorar o Diretor Geral nas decisões atinentes às atividades administrativas 

desempenhadas pelo DGDEC; 

II – Planejar, organizar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades administrativas; 

 

Art. 30. Compete à Seção de Pessoal (SPes): 

I – Administrar as ações ligadas aos Recursos Humanos do DGDEC: 

I.1 – Assessorar, planejar, organizar, coordenar, executar e controlar a gestão do 

capital humano do DGDEC, a emissão e a distribuição de ofícios, notas para 

publicação em Diário Oficial, Boletim Ostensivo ou Reservado e demais documentos 

de interesse do DGDEC; 

I.2 – Assessorar, planejar, organizar, coordenar, executar e controlar os 

procedimentos administrativos relativos ao capital humano do DGDEC, tais como 

plano de férias, licenças, requerimentos diversos e demais processos administrativos 

previstos nas normas e legislações da SEDEC e dos demais órgãos do Estado; 

I.3 – Manter informados, oficialmente, todos os funcionários do DGDEC e de órgãos 

subordinados sobre as alterações administrativas e funcionais, além das ocorrências 

que se fizerem necessárias.  

 

Art. 31. Compete à Seção de Finanças e Patrimônio (SFinPat): 

I – Administrar as finanças, patrimônio e suprimento do DGDEC: 

II – Assessorar, planejar, organizar, coordenar, executar e controlar a aplicação dos 

recursos orçamentários, contratar bens permanentes, de consumo e serviços e 

conferir as notas fiscais, atestando o recebimento e a qualidade das mercadorias e 

serviços nelas discriminadas; 

III – Assessorar, planejar, organizar, coordenar, executar e controlar, armazenar e 

distribuir os materiais comprados e recebidos ligados ao consumo interno do DGDEC; 

IV – Gerenciar a manipulação e a conservação de perecíveis de acordo com a 

legislação vigente e com as normas da SEDEC e demais órgãos competentes; 

V – Assessorar, planejar, organizar, coordenar, executar, controlar e fiscalizar os bens 

patrimoniais do DGDEC; 

VI – Solicitar a baixa de materiais permanentes considerados em desuso ou 

inservíveis, bem como incorporar ao patrimônio do DGDEC, todo o material 

permanente adquirido; 

 

Art. 32. Compete à Seção de Manutenção (SManut): 

I – Assessorar, planejar, organizar, coordenar, executar e controlar a manutenção das 

viaturas e dependências do DGDEC. 

II – Controlar, manter e preservar a boa apresentação das viaturas do DGDEC; 

III – Assegurar o perfeito cumprimento das normas e preceitos regulamentares 

vigentes sobre a manutenção e utilização das viaturas; 

IV – Fiscalizar as atividades dos condutores e operadores de viaturas; 

V – Coordenar os serviços de manutenção, zeladoria, limpeza, segurança patrimonial 

e contra incêndios das dependências do DGDEC; 

VI – Fiscalizar o parqueamento das viaturas e veículos autorizados pelo Diretor Geral. 
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Art. 33. Compete à Divisão de Logística (DLog): 

II – Gerenciar os suprimentos de emergência sob a responsabilidade do DGDEC, em 

estreita articulação com a DOp; 

III – Coordenar o recebimento, o controle e o envio de suprimentos de emergência aos 

REDEC, necessários ao abastecimento da população atingida em situações de 

anormalidade, no âmbito estadual, apoiando os municípios, sempre que se fizer 

necessário, em estreita articulação com o DOp. 

 

Art. 34. Compete à Seção de Suporte Técnico (SSupTec): 

I – Assessorar, planejar, organizar, coordenar, executar, controlar os processos de 

aquisição de suprimentos de emergência, equipamentos e materiais necessários para 

as ações de resposta e reabilitação; 

 

Art. 35. Compete à Seção de Transportes (STransp): 

I – Controlar e viabilizar o translado de todo e qualquer material necessário as ações 

de defesa civil para qualquer parte do Estado do Rio de Janeiro ou demais Estados da 

federação, conforme demanda. 

II – Providenciar a manutenção das viaturas empregadas no cumprimento das missões 

de suprimento, sob sua responsabilidade.  

 

Art. 36. Compete à Seção de Suprimentos (SeSup): 

I – Coordenar o recebimento, o controle e o envio de suprimentos de emergência aos 

órgãos de defesa civil, necessários ao abastecimento da população atingida em 

situações de anormalidade, no âmbito estadual ou interestadual, apoiando os 

municípios, sempre que se fizer necessário, em estreita articulação com a DOp. 

 

Art. 37. Compete ao DT: 

I – Definir, especificar, homologar, implantar e manter a operacionalidade da estrutura 

de telemática (tecnologia da informação, telecomunicações, energia, sistemas de 

climatização, bases de dados, segurança, configurações, normas e políticas em geral, 

prover logística de acesso, links de dados e infraestrutura técnica em geral sob sua 

responsabilidade) do DGDEC, inclusive as REDEC e as UPC) sob sua 

responsabilidade, provendo os meios necessários para que seja garantida a 

interconectividade com os setores externos e internos, que precisam atuar em forma 

de um sistema, objetivando a realização de ações integradas de prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação; 

II – Estruturar, acompanhar, realizar e fiscalizar as manutenções preventivas e 

corretivas de toda a infraestrutura e dos sistemas de telemática necessários, para 

garantir a adequada operação da estrutura da SEDEC voltada para ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, com a devida 

periodicidade, administrando os contratos correlatos; 

III – Apoiar o responsável pela carga patrimonial do DGDEC no controle dos recursos 

de telemática (hardware e software); 

IV – Publicar, administrar, fiscalizar e manter atualizados os conteúdos dos sistemas e 

páginas de Internet relacionados às ações de prevenção, mitigação, preparação, 
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resposta e recuperação, no âmbito da estrutura do DGDEC e de seus órgãos 

subordinados; 

V – Articular com a Assessoria de Comunicação Social da SEDEC as matérias de 

interesse a serem divulgadas. 

 

Art. 38. Seção de Manutenção de Informática (SMInf): 

I – Garantir o funcionamento pleno dos equipamentos e Sistemas de Telemática de 

toda a estrutura do DGDEC, inclusive as REDEC e as UPC; 

II – Garantir que os links de comunicações com as COMDEC sob responsabilidade do 

DGDEC estejam disponíveis e adequadamente mantidos;  

III – Estruturar, acompanhar, realizar e fiscalizar as manutenções preventivas e 

corretivas de toda a infraestrutura e sistemas de telemática necessários para garantir a 

adequada operação de toda a estrutura do DGDEC, com a devida periodicidade, 

administrando os contratos correlatos; 

IV – Realizar e monitorar os registros das manutenções preventivas e corretivas 

realizadas no âmbito do DGDEC; 

V – Apoiar o responsável pela carga patrimonial do DGDEC no controle dos recursos 

de telemática (hardware e software); 

VI – Estabelecer e garantir a execução de normas e políticas de segurança correlatas 

à proteção do patrimônio institucional de telemática (hardware e software), no âmbito 

do DGDEC; 

VII – Estabelecer e garantir a execução de normas e políticas de segurança de dados 

e conteúdos armazenados nos Sistemas de Informação do DGDEC, para garantir a 

adequada operação de toda a sua estrutura; 

VII– Assessorar na especificação e homologação dos produtos e serviços de 

telemática para uso no DGDEC, correlatos à competência desta Seção. 

 

Art. 39. Seção de Sistemas e Conteúdos (SSC): 

I – Prover o adequado funcionamento das bases de dados para o desenvolvimento 

das funções dos gabinetes da SEDEC e da SubSEDEC, da SuOp, do DGDEC, 

inclusive as REDEC e as UPC, ligadas a prevenção, mitigação, preparação, resposta 

e recuperação; 

II – Definir, administrar e configurar as bases de dados e as políticas necessárias para 

tal, de forma a garantir a integridade e disponibilidade dos dados e informações 

necessárias em qualquer área de toda a estrutura da SEDEC para as ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação; 

III – Assessorar na especificação e homologação dos produtos e serviços de 

telemática correlatos à competência desta Divisão para uso no DGDEC. 

IV – Publicar, administrar e manter atualizados os conteúdos das páginas da internet e 

dos sistemas correlatos à gestão e à administração de riscos, desastres, incidentes e 

eventos, no âmbito de toda a estrutura do DGDEC; 

V – Divulgar os projetos, programas e atividades relativos à proteção e defesa civil, 

aos demais órgãos componentes do SiNPDeC; 

VI – Fiscalizar o conteúdo das páginas de Internet do DGDEC; 

VII – Articular com a Assessoria de Comunicação Social da SEDEC as matérias de 

interesse a serem divulgadas; 
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VIII – Assessorar na especificação e homologação dos produtos e serviços de 

telemática correlatos à competência desta Divisão para uso no DGDEC. 

 

Art. 40. Seção de Controle e Comunicações (SCCom): 

I – Controle e acompanhamento das atividades operacionais: logística, simulados, 

simulacros, operações de resposta a desastres e a emergências ligadas aos diversos 

eventos; 

II – Atuar como órgão de comunicações e apoio às decisões estratégicas e 

operacionais dos órgãos internos e externos, servindo como elo de integração nas 

relações interinstitucionais e entre os órgãos do DGDEC; 

III – Atuar como órgão de comunicações nas atividades do DGDEC e, em especial, do 

CEstAD/CeMADeN-RJ, CEstGEN e CCCEN 

 

Art. 41. Compete ao CEstAD/CeMADeN-RJ/SIMERJ: 

I – Realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico, em caráter 

permanente, bem como o monitoramento situacional de quaisquer incidentes ou 

desastres, de origem natural ou tecnológica, não relacionados a área nuclear ou 

radiológica, que ocorram no território do Estado do Rio de Janeiro, ou que se originem 

fora dos limites deste Estado e venham impactar, de alguma forma, o seu território; 

II – Realizar o monitoramento de riscos, de desastres, da logística, de incidentes, das 

operações de resposta a desastres e a emergências que não sejam ligados a área 

nuclear ou radiológica, com enfoque especial nos desastres de ordem natural, 

suportando as autoridades competentes e a Diretoria Geral do DGDEC e o seu corpo 

técnico, na tomada de decisões; 

III – Realizar o monitoramento e a gestão das operações ligadas a eventos, 

suportando as autoridades competentes e a Diretoria Geral do DGDEC e o seu corpo 

técnico, na tomada de decisões; 

IV – Operacionalizar a gestão de desastres, dos simulados e dos simulacros que não 

sejam ligados a área nuclear ou radiológica, suportando as autoridades competentes e 

a Diretoria Geral do DGDEC e o seu corpo técnico, na tomada de decisões; 

V – Colaborar com o Diretor Geral do DGDEC, o Superintendente Operacional, o 

Subsecretário e o Secretário de Estado de Defesa Civil, de forma conjunta com os 

demais órgãos do DGDEC na gestão e tomada de decisão, quando da ocorrência de 

situação de desastres ou incidentes que não sejam ligados a área nuclear ou 

radiológica; 

VI – Realizar coleta e registro de dados que subsidiem análises estatísticas e 

probabilísticas de eventos a serem desenvolvidas pelo DPlan e suas Divisões; 

VII – Manter atualizados os Órgãos do SiNPDeC sobre a evolução das situações 

emergenciais ou dos eventos ocorridos no Estado do Rio de Janeiro; 

VIII – Emitir relatórios e boletins técnicos referentes às suas atribuições. 

IX – Atuar como órgão de comunicações e apoio às decisões estratégicas e 

operacionais dos órgãos internos e externos, servindo como elo de integração nas 

relações interinstitucionais e entre os órgãos do DGDEC; 

X – Operacionalizar os esforços produzidos pelo CENG e pelo GRAC, visando a 

otimização das respostas a desastres e a emergências que não sejam ligados a área 

nuclear ou radiológica. 
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XI – Promover ações visando à implantação, operação e manutenção de uma 

estrutura observacional e de processamento de dados capaz de garantir a melhoria 

contínua da geração e da disseminação de informações meteorológicas no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro; 

XII – Fornecer os subsídios necessários para a definição da Política Estadual de 

Meteorologia; 

XIII – Estabelecer acordos com entidades públicas e privadas, interessadas em 

meteorologia e áreas afins, que tenham atuação no Estado do Rio de Janeiro, 

objetivando o aprimoramento de sua estrutura observacional; 

XIV – Propor a elaboração de minutas de convênios do DGDEC com órgãos públicos 

e privados, com vistas a consecução dos objetivos e das funções do 

CEstAD/CeMADeN-RJ; 

XV – Desenvolver modelos meteorológicos para previsão estadual que atendam as 

necessidades de proteção e defesa civil, a fim de atender o monitoramento de seu 

clima, nas regiões do Estado do Rio de Janeiro, suas áreas limítrofes e outras áreas 

que afetam o clima fluminense, subsidiando diretamente as ações da SEDEC; 

XVI – Realizar pesquisas meteorológicas e correlatas sobre bases de dados históricas 

e informações de eventos pregressos, com enfoque em proteção e defesa civil, nas 

regiões do Estado do Rio de Janeiro, suas áreas limítrofes e outras áreas que afetam 

o clima fluminense, subsidiando diretamente as ações da SEDEC; 

XVII – Realizar estudos meteorológicos e multidisciplinares voltados para proteção e 

defesa civil, em conjunto com outros órgãos federais, estaduais e municipais, 

universidades e centros de pesquisa, com vistas a subsidiar as ações da SEDEC; 

XVIII – Analisar dados oriundos das estações meteorológicas instaladas em diversos 

municípios e regiões para aplicá-los na construção de modelos meteorológicos e na 

realização de estudos voltados para proteção e defesa civil, com vistas a subsidiar as 

ações da SEDEC. 

 

Art. 42. Seção Administrativa (SAd): 

I – Auxiliar o Diretor e/ou Diretor Adjunto nas tarefas administrativas diversas; 

II – Encaminhar a escala de serviço da SMet e da SHidGeo com destino a 

DAd/DGDEC para posterior divulgação; 

III – Elaborar de notas de boletim, ofícios, requerimentos e outros documentos oficiais 

relativas ao CEstAD/CeMADeN-RJ; 

IV – Arquivar os documentos do CEstAD/CeMADeN-RJ 

 

Art. 43. Seção de Meteorologia (SMet): 

I – Prover monitoramento meteorológico visando garantir o bom funcionamento do 

CEstAD/CeMADeN-RJ  e demais órgãos da SEDEC; 

II – Dar suporte técnico a tomada de decisões do CEstAD/CeMADeN-RJ, do DGDEC e 

dos demais órgãos da SEDEC, dentro de sua esfera de atribuições; 

III – Realizar monitoramento meteorológico permanente, em período de normalidade e 

de anormalidade; 

IV – Emitir relatórios e boletins técnicos referentes às suas atribuições. 
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Art. 44. Seção de Hidrologia e Geotecnia (SHidGeo): 

I – Prover monitoramento hidrológico e geológico/geotécnico, visando garantir o bom 

funcionamento do CEstAD/CeMADeN-RJ  e demais órgãos da SEDEC; 

II – Dar suporte técnico a tomada de decisões do CEstAD/CeMADeN-RJ, do DGDEC e 

dos demais órgãos da SEDEC, dentro de sua esfera de atribuições; 

III – Realizar monitoramento permanente de riscos, em período de normalidade e de 

anormalidade; 

IV – Emitir relatórios e boletins técnicos referentes às suas atribuições. 

 

Art. 45. Compete ao CEstGEN: 

I – Promover a gestão e o assessoramento de emergências radiológicas ou nucleares, 

no nível técnico, prestando assessoria à SEDEC na tomada de decisões do governo 

estadual, por meio da estruturação de um sistema estadual de segurança e resposta, 

em qualquer parte do território estadual; 

II – Implementar o Plano de Emergência Externo do Estado do Rio Janeiro (PEE/RJ), 

onde ocorrer emergências nucleares; 

III – Coordenar o apoio do governo e órgãos federais e das entidades públicas e/ou 

privadas sediadas no Estado, na resposta às emergências radiológicas e nucleares; 

IV – Manter o Centro Nacional para Gerenciamento de Emergência Nuclear 

(CNaGEN) informado sobre a evolução da emergência; 

V – Apoiar o CCCEN, de acordo com as suas solicitações, durante o desdobramento e 

a evolução da emergência nuclear. 

VI – Manter o cadastro atualizado de todos os integrantes dos órgãos que compõem o 

CEstGEN, bem como o arquivamento de todos os Planos Complementares de 

Emergência destes órgãos; 

VII – Convocar e coordenar os órgãos que compõem o CEstGEN, sempre que 

necessário; 

VIII – Promover, além dos exercícios previstos, permanente capacitação de seus 

membros, por meio de seminários de nivelamento e congressos; 

IX – Manter sua estrutura administrativa e operacional em condições de pronto 

emprego em caso de emergência radiológica ou nuclear e durante os exercícios 

regulares;  

X – Otimizar e adequar, permanentemente, a legislação existente, a fim de melhorar a 

resposta às emergências radiológicas ou nucleares; 

XI – Manter, em sua área de atuação, as autoridades e a população informadas sobre 

a ocorrência e a evolução de emergências radiológicas ou nucleares; 

IV – Responsabilizar-se pelo material pertencente à carga patrimonial da unidade 

administrativa do CEstGEN. 

 

Art. 46. Compete a Seção Administrativa (SAd): 

I – Controlar as atividades relacionadas com pessoal, protocolo e arquivo de 

documentação e correspondência; 

II – Receber e protocolar a documentação diária interna. 

III – Manter atualizados os planos de acionamento dos órgãos com representatividade 

no CESTGEN. 
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Art. 47. Compete a Seção de Operações (SOp): 

I – Preparar as instruções, visitas e reuniões no âmbito do CEstGEN; 

II – Estabelecer o acionamento das organizações integrantes quando solicitado; 

III – Manter o material operacional do Centro em condições de pronto emprego. 

  

Art. 48. Compete as Organizações Integrantes do CEstGEN: 

I – Designar representantes junto ao CESTGEN que possuam efetiva capacidade de 

decisão e mobilização em suas respectivas instituições; 

II – Apoiar as ações emergenciais relacionadas com a Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto (CNAAA), atendendo as prerrogativas do PEE/RJ;  

III – Participar de reuniões de integração, além de participação nos planejamentos, 

treinamentos e simulações ligados à segurança do Sistema de Proteção ao Programa 

Nuclear Brasileiro (SIPRON), a nível estadual; 

IV – Auxiliar o Coordenador do CEstGEN, atuando segundo seus respectivos Planos 

de Emergência Complementar (PEC). 

 

Art. 49. Compete ao CCCEN: 

I – Coordenar a execução das ações que lhe são atribuídas no Plano de Emergência 

Externa (PEE), da CNAAA; 

II – Coordenar as ações dos diversos órgãos, em especial os localizados nos 

municípios circunvizinhos à CNAAA, com responsabilidade na pronta resposta a 

situações de emergência nuclear; 

III – Solicitar apoio aos órgãos municipais, estaduais e federais, sediados em sua área 

de influência, para implementar as ações necessárias e complementares aos meios 

utilizados na resposta a  situações de emergência nuclear; 

IV – Orientar o CIEN, quanto ao desenvolvimento da situação de emergência; 

V – Manter o CEstGEN e o CNaGEN informados da evolução de situações de 

emergência nuclear; 

VI – Notificar à população dos municípios circunvizinhos à CNAAA, principalmente 

Angra dos Reis e Paraty, sobre as medidas de proteção a serem adotadas em 

emergências nucleares; 

VII – Promover a manutenção da ordem pública na área considerada sob emergência 

nuclear; 

VIII – Promover, juntamente com os órgãos competentes, o controle do acesso aos 

setores terrestres interditados, assim como o trânsito nestes e nos demais setores das 

Zonas de Planejamento de Emergência (ZPE); 

IX – Solicitar, por meio dos órgãos competentes, as providências para o controle do 

acesso aos setores marítimos e aéreos interditados; 

X – Promover a ativação dos abrigos previstos; 

XI – Promover o acionamento dos meios de transporte necessários à remoção da 

população do município de Angra dos Reis; 

XII – Promover, conforme orientações da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), a remoção preventiva da população nas áreas possivelmente afetadas; 

XIII – Promover o atendimento às necessidades básicas da população circunvizinha; 

XIV – Promover a segurança dos bens públicos e privados, localizados nas áreas sob 

emergência; 
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XV – Providenciar a assistência de acidentados e contaminados; 

XVI – Providenciar o retorno da população removida, após a normalização da situação 

de emergência. 

XVII – Convocar as organizações integrantes do CCCEN, bimestralmente ou sempre 

que necessário, a fim de atualizar dados, bem como proporcionar a integração e a 

consolidação do grupo existente; 

XVIII – Promover, além dos exercícios previstos, permanente capacitação das 

organizações integrantes do CCCEN, por meio de cursos, estágios, seminários de 

nivelamento e congressos; 

XIX – Manter sua estrutura administrativa e operacional em condições de pronto-

emprego em caso de emergência nuclear ou de exercícios regulares; 

XX – Otimizar e adequar, permanentemente, a legislação existente, a fim de melhorar 

a resposta a um possível acidente;  

XXI – Manter contato permanente com as Unidades de Bombeiro Militar do Frade 

(COpEN-L) e de Mambucaba (COpEN-O), a fim otimizar a pronta resposta, caso 

necessário. 

 

Art. 50. Compete à Seção de Administração: 

I – Organizar e manter em dia as relações da equipe de trabalho para efeito das 

escalas e do bom andamento do serviço; 

II – Escalar a equipe de trabalho para os serviços normais e extraordinários do 

CCCEN; 

III – Receber a documentação diária interna, protocolá-la e levá-la ao Diretor, ou aos 

chefes das divisões do CCCEN; 

IV – Organizar e atualizar os fichários, os mapas, as relações e outros documentos 

referentes ao efetivo do CCCEN; 

V – Responsabilizar-se pelo material pertencente à carga patrimonial do CCCEN; 

VI – Organizar e manter em dia uma relação nominal dos representantes das 

instituições integrantes e equipe de trabalho do CCCEN, com as respectivas 

residências e telefones, destinando uma via ao Diretor e outra para ser anexada ao 

livro de ordens do Permanência ao Centro; 

VII – Autenticar ordens e instruções que somente digam respeito a assuntos de sua 

Divisão; 

VIII – Assessorar o Coordenador do CCCEN, no tocante às despesas do Centro, 

preparando balancetes ou outra modalidade de prestação de contas. 

 

Art. 51. Compete à Seção de Operações (SOp): 

I – Planejar, organizar e coordenar todas as instruções e operações atinentes ao 

CCCEN; 

II – Organizar e manter em dia os registros referentes à instrução; 

III – Providenciar a distribuição e o emprego dos meios auxiliares de instrução; 

IV – Organizar e relacionar o arquivo de toda a documentação de instrução, para 

facilitar consultas e inspeções; 

V – Planejar e realizar a seleção do pessoal que deve ser matriculado nos diversos 

cursos e estágios realizados pelo CCCEN; 
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VI – Elaborar os documentos de instrução de sua responsabilidade e submetê-los à 

aprovação do Coordenador do CCCEN; 

VII – Reunir dados que permitam ao Coordenador acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento das instruções do CCCEN. 

VIII – Cumprir as determinações emanadas pelo Coordenador do CCCEN; 

IX – Manter informado o Coordenador do CCCEN quanto ao desenvolvimento das 

atividades nos abrigos; 

XI – Executar as diversas atividades específicas que lhe são afetas; 

XII – Articular com os órgãos de proteção e defesa civil dos municípios circunvizinhos 

à CNAAA, em especial os de Angra dos Reis e de Paraty, a efetivação das ações de 

gerenciamento de abrigos nas áreas estabelecidas pelos respectivos planejamentos; 

XIII – Manter atualizado o rol dos possíveis locais de abrigo, em especial, das escolas 

e/ou colégios da rede estadual e municipal, no âmbito da área de interesse do 

PEE/RJ. 

 

Art. 52.  Organizações Integrantes do CCCEN: 

I – São organizações públicas e privadas que participam das ações de resposta às 

emergências nucleares, na área de influência da CNAAA, atendendo as prerrogativas 

do PEE/RJ, devendo ter representações com efetiva capacidade de decisão e 

mobilização em suas respectivas instituições, atuando conforme o previsto nos seus 

respectivos PEC; 

II – Os órgãos Integrantes formam uma estrutura temporária que compõe o CCCEN, 

acionável e mobilizável, para fazer face às emergências na CNAAA, nos exercícios 

anuais simulados ou em outras situações, a critério do Diretor do CCCEN. 

 

Art. 53. Compete ao CIEN, subordinado ao CCCEN: 

I – Planejar, coordenar e promover, de forma subsidiária, mediante a orientação do 

CCCEN, a difusão de informações ao público e à imprensa, em emergências 

radiológicas ou nucleares; 

II – Convocar as organizações integrantes do CIEN, sempre que necessário; 

III – Manter, na sua área de atuação, as autoridades, a população e a imprensa 

informadas sobre a evolução de emergências radiológicas ou nucleares. 

 

Art. 54. Compete às Organizações Integrantes do CIEN: 

I – Manter constante ligação com o representante de sua organização no CCCEN; 

II – Assessorar o Coordenador do CIEN nos assuntos específicos de sua área. 

 

Art. 55. Coordenação Operacional de Emergência Nuclear Leste (COpEN-L): 

I – É uma estrutura temporária, integrante do CCCEN, acionável e mobilizável pelo 

CCCEN, nos testes mensais do sistema de alerta por sirenes, nos exercícios 

simulados anuais e em situações de emergência na CNAAA; 

II – Fica situada fisicamente no Destacamento de Bombeiro Militar de Frade (DBM 

3/10), sendo subordinado ao 100 Grupamento de Bombeiro Militar – Angra dos Reis 

(10o GBM), nas atividades administrativas e operacionais regulares de bombeiro militar 

e ao CCCEN, nas atividades peculiares relacionadas às emergências na CNAAA; 
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III – É responsável pela implementação das ações previstas no PEE/RJ, no lado leste 

da CNAAA, devendo ministrar instruções específicas aos seus militares, no que 

concerne à doutrina emanada pelo CCCEN; 

IV – É responsável pelo acionamento remoto e/ou manual do painel principal do 

sistema de alerta por sirenes, instalado em suas dependências; 

V – Poderá atuar como Organização de Bombeiro Militar na área de Ensino (OBM 

Escola), por ocasião da realização do CBREN, destinada aos militares do Corpo de 

Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e às outras Instituições, bem 

como à realização dos Estágios Básicos de Proteção Comunitária (EBPC), com a 

finalidade de preparar a população local para dar a primeira resposta às emergências 

rotineiras e para os procedimentos especiais, em caso de emergência nuclear. 

 

Art. 56. Coordenação Operacional de Emergência Nuclear Oeste (COpEN-O):  

I – É uma estrutura temporária, integrante do CCCEN, acionável e mobilizável pelo 

CCCEN, nos testes mensais do sistema de alerta por sirenes, nos exercícios 

simulados anuais e em situações de emergência na CNAAA; 

II – Fica situada fisicamente no Destacamento de Bombeiro Militar de Mambucaba 

(DBM 1/26), sendo subordinado ao 260 GBM (Paraty), nas atividades administrativas e 

operacionais regulares de bombeiro militar, e ao CCCEN nas atividades peculiares 

relacionadas as emergências na CNAAA. 

III – É responsável pela implementação das ações previstas no PEE/RJ no lado oeste 

da CNAAA, devendo ministrar instruções específicas aos seus militares, no que 

concerne à doutrina emanada pelo CCCEN; 

IV – Poderá atuar como OBM Escola, por ocasião da realização do CEERN e do 

CBREN, destinados aos militares do CBMERJ e às outras Instituições, bem como à 

realização dos EBPC, com a finalidade de preparar a população local para dar a 

primeira resposta às emergências rotineiras e para os procedimentos especiais, em 

caso de emergência nuclear. 

 

Art. 57. São atribuições das REDEC: 

I – Coordenar, orientar e avaliar, sob a supervisão do DGDEC, as ações 

desenvolvidas pelos órgãos integrantes do SiNPDeC, a nível regional; 

II – Participar ao DGDEC as ações e informações relacionadas à área de proteção e 

defesa civil; 

III – Elaborar e consolidar planos regionais e compatibilizá-los aos planos e programas 

estaduais de proteção e defesa civil; 

IV – Aplicar as doutrinas e os produtos desenvolvidos pelo DGDEC, em sua área de 

atuação operacional, com o propósito de atender as demandas dos municípios, no que 

concerne à gestão da mitigação de riscos e desastres; 

V – Elaborar os diversos mapeamentos temáticos necessários, no que concerne à 

gestão de riscos e desastres, em articulação com os órgãos municipais de proteção e 

defesa civil, de acordo com as políticas de trabalho do DGDEC; 

VI – Elaborar e manter atualizada a base de dados sobre históricos dos eventos 

adversos recorrentes, das áreas vulneráveis e suscetíveis a desastres com potencial 

de ocorrência, na área operacional da REDEC; 
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VII – Coordenar as ações de gestão de riscos e desastres durante a ocorrência de 

eventos adversos que fragilizem a área operacional da REDEC; 

VIII – Intermediar parcerias entre os órgãos federais, estaduais e municipais que 

atuam em proteção e defesa civil, na área operacional da REDEC, no que concerne à 

gestão de riscos e desastres;  

IX – Incentivar e apoiar os municípios na implementação de Secretarias Municipais de 

Defesa Civil e/ou COMDEC na sua área de atuação operacional. 

 

Art. 58. Seção de Planejamento e Apoio Administrativo (SPApAd) 

I – Implementar ações de prevenção, de mitigação, de preparação, de resposta aos 

desastres e de recuperação, em apoio aos Municípios que integram sua área de 

atuação operacional, em articulação com os órgãos municipais de proteção e defesa 

civil; 

II – Elaborar a Matriz de Articulação Interinstitucional que regulamenta as ações de 

resposta às emergências e desastres por parte dos órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais bem como, dos órgãos de apoio (entidades privadas, 

organizações não governamentais, clubes de serviços, instituições religiosas, 

entidades comunitárias, associações, fundações, instituições de ensino superior e 

organizações de voluntários que manifestarem interesse e possam prestar ajuda), 

integrantes do SiNPDeC, sediados na área operacional da REDEC, de acordo com as 

políticas de trabalho do DGDEC; 

III – Elaborar e manter atualizada a base de dados sobre os recursos humanos, 

materiais, equipamentos, instalações e serviços dos órgãos federais, estaduais e 

municipais, bem como das representações da sociedade civil organizada sediados na 

área operacional da REDEC; 

 

Art. 59. Seção de Operações e Mobilização de Recursos (SOpMR). 

I – Oferecer o suporte técnico e operacional necessário ao fortalecimento e ao 

desenvolvimento dos órgãos municipais de proteção e defesa civil que integram a área 

de atuação de sua Regional, auxiliando na elaboração de documentos, projetos, 

programas e planos concernentes às ações de proteção e defesa civil; 

II – Apoiar os municípios na coordenação, no controle e na distribuição de suprimentos 

às populações atingidas por desastres; 

III – Atuar na preparação do capital humano que integra os diversos órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais, que atuam na gestão de riscos e desastres, na área 

operacional da REDEC, apoiados pela DPlan; 

 

Art. 60. A EsDeC tem por objetivo coordenar, em nível estadual, as atividades de 

capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos, com vistas à execução de 

atividades e ao gerenciamento em proteção e defesa civil e compete à EsDeC: 

I – Promover a educação e o ensino necessário à formação, capacitação e 

qualificação de profissionais que atuam em órgãos do SiNPDeC, com a finalidade de 

estudar, difundir e debater conhecimentos gerais e específicos relativos a riscos e 

desastres, visando sobretudo os profissionais que atuam no território do Estado do Rio 

de Janeiro; 
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II – Promover junto às entidades não governamentais, às comunidades vulneráveis, às 

associações comunitárias e aos clubes de serviços e segmentos estudantis, noções 

de gestão de riscos e de proteção e defesa civil, conscientização acerca das ameaças 

e o desenvolvimento e participação em programas de redução de vulnerabilidades; 

III – Atualizar e aprimorar os conhecimentos doutrinários de proteção e defesa civil; 

IV – Preparar gestores e agentes de proteção e defesa civil para ações de redução e 

gerenciamento de desastres; 

V – Desenvolver a qualificação de recursos humanos, na área técnica e pedagógica, 

necessários à difusão de temas relativos à redução dos desastres e à segurança 

global da população, com enfoque em projetos de mudança de comportamento, 

visando atitudes sociais resilientes e de valorização da vida. 

 

Art. 61. A EsDeC adota as doutrinas alicerçadas na PNPDeC, sem limitar a criação e 

a busca de novas e diferentes soluções, enfatizando os aspectos relacionados à 

redução de riscos e desastres e ao seu gerenciamento operacional, fortalecendo, 

desta forma, os órgãos do SiNPDeC, sobretudo dentro do território do Estado do Rio 

de Janeiro. 

  

Art. 62. Compete ao Diretor da EsDeC: 

I – Definir a estratégia da EsDeC, garantindo a sua administração e operacionalização, 

com base na sua missão e visão; 

II – Dar cumprimento às diretrizes definidas neste Regimento e às ordens, relativas ao 

ensino, emanadas da SuOp; 

III – Orientar, coordenar e controlar as atividades pedagógicas da EsDeC; 

IV – Garantir a qualidade dos cursos, bem como as metodologias e procedimentos 

adotados pela Escola; 

V – Garantir que o corpo docente da EsDeC seja composto por profissionais 

qualificados; 

VI – Exercer constante fiscalização sobre a execução dos programas e planos de 

ensino a serem executados pelos instrutores e professores; 

VII – Homologar ou não as decisões e os pareceres da DIVEN e da DIVADM, 

determinando as modificações quando necessário; 

VIII – Elaborar e manter atualizado o Plano de Direção da ESDEC; 

IX – Zelar pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico dos processos 

pedagógicos; 

X – Assegurar o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, no alcance dos 

objetivos prefixados; 

XI – Controlar o movimento financeiro da ESDEC e toda a documentação concernente 

a sua carga patrimonial. 

 

Art. 63. O Diretor Adjunto Administrativo e o Diretor Adjunto de Ensino atuam como 

agentes executivos das decisões e ordens do Diretor da ESDEC, sendo seus 

substitutos eventuais, durante o impedimento do titular. 

 

 

 



 
26 

Art. 64. Compete à DAdjAd: 

I – Estabelecer os elementos básicos da Administração, de acordo com as diretrizes 

do Diretor da ESDEC; 

II – Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades administrativas da EsDeC; 

III – Supervisionar e fiscalizar o controle de gastos e de pessoal; 

IV – Propor ao Diretor da EsDeC a distribuição de pessoal. 

 

Art. 65. Compete à DAdjEns: 

I – Estabelecer os elementos básicos de ensino, de acordo com as diretrizes 

emanadas pelo Diretor da EsDeC e as normas previstas neste Regimento; 

II – Supervisionar o ensino; 

III – Participar da avaliação do desempenho final de curso, relativo ao ensino e a 

aprendizagem. 

 

Art. 66. Compete à ACS: 

I – Preparar os trabalhos atinentes as suas atividades, sobre os assuntos 

determinados pelo Diretor da EsDeC; 

II – Manter catalogados os nomes e endereços de autoridades e de organizações 

públicas e privadas de interesse da Escola; 

III – Assessorar o Diretor da EsDeC nos cerimoniais referentes aos eventos realizados 

pela Escola; 

IV – Preparar relatórios periódicos de atividades de seu setor para remessa aos 

órgãos de escalão superior; 

V – Manter atualizado o histórico da EsDeC. 

 

Art. 67. Compete à APed: 

I – Atuar na pesquisa pedagógica para avaliar o desempenho do corpo docente e 

discente da Escola, emitindo parecer fundamentado; 

II – Assessorar o Diretor da EsDeC em assuntos de ensino, doutrina e avaliação de 

desempenho dos alunos; 

III – Realizar estudos de assuntos que lhe forem apresentados, dentro de sua esfera 

de atribuições; 

IV – Apreciar, antes da aprovação final do Diretor da EsDeC: 

a) Currículos; 

b) Planos de Aula; 

c) Programas de Capacitação;  

d) Outros documentos submetidos a exame e apreciação. 

V – Acompanhar o desempenho do corpo discente; 

VI – Acompanhar o desempenho e o comportamento dos alunos durante as aulas; 

 VII – Emitir parecer sobre os alunos encaminhados pela DIVEN, que apresentem 

desvios de conduta durante as aulas, palestras ou instruções práticas. 

 

Art. 68. Compete à DEns: 

I – Assessorar o Diretor da EsDeC nos assuntos ligados ao planejamento, controle, 

coordenação e supervisão das atividades de ensino e aprendizagem; 

II – Coordenar as ações das Seções de sua Divisão na execução das tarefas; 
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III – Supervisionar os cursos ministrados pela Escola; 

IV – Propor ao Diretor da EsDeC medidas que visem o aperfeiçoamento do processo 

ensino aprendizagem;  

V – Coordenar as atividades referentes ao processo de avaliação do rendimento da 

aprendizagem; 

VI – Executar, dentro daquilo que lhe compete, as ações contidas no Projeto Político 

Pedagógico da EsDeC, seguindo as suas diretrizes. 

 

Art. 69. A SPlan é o órgão encarregado do planejamento de todas as atividades de 

ensino da EsDeC. Compete à SPlan: 

I – Propor ao Chefe da DEns, conforme as normas estabelecidas, os currículos, os 

planos de aula dos cursos, bem como as alterações que se fizerem necessárias; 

II – Elaborar o planejamento referente ao apoio externo dos cursos; 

III – Elaborar o calendário dos cursos; 

IV – Elaborar o planejamento de ensino, de acordo com as premissas do Diretor da 

EsDeC; 

V – Definir o corpo docente dos cursos oferecidos pela EsDeC, de acordo com suas 

especialidades e experiências curriculares; 

VI – Planejar, implantar, divulgar e coordenar todos os programas e projetos 

educacionais no âmbito da SuOp; 

VII – Criar e disponibilizar acervo literário para apoio aos trabalhos educacionais; 

VIII – Proceder análises estatísticas relacionadas com o ensino; 

IX – Fiscalizar a aplicação dos métodos e técnicas de ensino, na montagem e 

desenvolvimento dos trabalhos escolares e atividades extraclasses. 

 

Art. 70. A SApEns é o órgão da DEns encarregado da prestação de apoio da 

documentação e meios auxiliares necessários às atividades de classe e extraclasse. 

Compete à SApEns: 

I – Realizar o apoio ao ensino no que se refere ao material eletrônico, operacional, de 

comunicações, de sonorização e outros equipamentos necessários ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, administrativas e operacionais da 

EsDeC;  

II – Proceder à manutenção de todos os equipamentos, aparelhos, máquinas e 

ferramentas, empregados na instrução ou aula;  

III – Controlar o cumprimento dos horários pelo Corpo Docente e Discente; 

IV – Organizar a infraestrutura e a logística necessária à realização das atividades da 

EsDeC; 

V – Coordenar a elaboração dos Planos de Aula com a participação dos instrutores e 

professores de cada disciplina, submetendo-os à apreciação, sucessivamente, ao 

Diretor da DGDEC; 

VI – Coordenar a elaboração dos Planos de Unidade Didática (PUD), com a 

participação dos instrutores ou professores de cada disciplina, submetendo-os à 

aprovação do Diretor da EsDeC. 
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Art. 71. A DAd é o órgão de apoio encarregado do planejamento, execução, controle e 

fiscalização da administração de pessoal, dos materiais e da logística. Cabe-lhe ainda 

zelar pela boa imagem da EsDeC. Compete à DAd:  

I – Planejar a organização dos documentos administrativos; 

II – Propor os horários de expedientes da EsDeC, de acordo com as atividades; 

III – Verificar se todas as ordens emanadas dos escalões superiores foram cumpridas; 

IV – Organizar e fiscalizar os procedimentos administrativos (férias, licenças etc.) em 

relação à equipe de trabalho da EsDeC; 

V – Fiscalizar o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades da EsDeC; 

VI – Controlar o movimento financeiro da EsDeC, bem como o material permanente. 

 

Art. 72. Compete a SAd: 

I – Controlar a movimentação financeira e confeccionar os balancetes da EsDeC; 

II – Solicitar, conferir as notas fiscais, atestar o recebimento de material de consumo e 

permanente necessário às atividades da Escola; 

III – Promover levantamento de preços, por ocasião de aquisição de bens de consumo 

e permanentes, necessários às atividades da Escola; 

IV – Produzir, receber, organizar e armazenar os documentos administrativos 

referentes à Escola e de sua equipe de trabalho; 

V – Controlar os militares, quanto aos dias e horários de expediente, bem como a 

manutenção atualizada da ficha individual de alterações de cada membro da equipe 

de trabalho; 

VI – Providenciar todo o material necessário para a ocorrência dos cursos; 

VII – Solicitar a baixa de materiais permanentes considerados em desuso ou 

imprestáveis. 

 

Art. 73. Compete à SSGer:  

I – Responder pela manutenção e limpeza do espaço físico e dos equipamentos 

pertencentes à Escola; 

II – Controlar os gêneros alimentícios e os materiais de higiene e limpeza necessários 

ao cotidiano da Escola; 

III – Providenciar a preparação dos locais onde serão realizadas reuniões, cursos ou 

outras atividades, bem como a limpeza e os materiais necessários, e a posterior 

desmobilização; 

IV – Realizar o controle de combustível das viaturas da Escola; 

V – Providenciar os reparos necessários ao bom funcionamento das viaturas 

pertencentes à Escola; 

VI – Confeccionar escala de motoristas das viaturas da Escola. 

 

Art. 74. A DPID tem como missão o estudo e a pesquisa sobre desastres e 

qualificação de recursos humanos, e ainda acompanhar os recursos tecnológicos 

inovativos nos diversos campos relacionados com as ações de defesa civil.  Compete 

à DPID: 

I – Capacitar e aprimorar os integrantes do SiNPDeC, sediados no território fluminense 

e em suas regiões limítrofes, com programas de ensino; 
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II – Fomentar a atualização do conhecimento dos integrantes do SiNPDeC por meio de 

seminários, debates, fóruns ou outras atividades correlatas; 

III – Desenvolver tecnologias aplicadas à educação continuada e ensino à distância; 

IV – Firmar parcerias com Universidades, com a finalidade de estabelecer pesquisa 

conjunta; 

V – Prestar consultoria/assistência às estruturas organizacionais internas e externas, 

por meio de projetos específicos; 

VI – Promover estudos e pesquisas epidemiológicos sobre desastres no Estado do Rio 

de Janeiro e nas regiões limítrofes, que poderão impactar no território fluminense, 

abrangendo as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 

voltadas à proteção e defesa civil; 

VII – Pesquisar, criar e desenvolver meios de capacitação, aperfeiçoamento e 

especialização de recursos humanos, relacionados com a redução de riscos e 

desastres; 

VIII – Promover estudos e pesquisas sobre o material a ser empregado na prevenção 

e resposta aos desastres; 

IX – Absorver e adaptar, às condições do cenário fluminense, tecnologias relacionadas 

com a redução de riscos e desastres, desenvolvidas em outros países ou Estados da 

Federação; 

X – Implantar a produção de literatura técnica e de material pedagógico relacionados 

com desastres, com a sua redução e com o seu controle, priorizando os de maior 

prevalência no Estado do Rio de Janeiro e nas regiões limítrofes que poderão impactar 

no território fluminense; 

XI – Contribuir para a dinamização do PEPDeC, junto à estrutura da SuOp, por meio 

de consultoria/assessoria, 

XII – Promover o intercâmbio entre a SuOp e as Universidades, na implantação de 

projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, bem como, desenvolver ações 

que viabilizem o intercâmbio técnico-científico com o SiNPDeC, com os sistemas de 

proteção e defesa civil de outros países e com os organismos internacionais que 

atuam nessa área; 

XIII – Promover a divulgação de resultados de pesquisas por meio de revistas, 

periódicos ou edições similares, com conteúdo acadêmico; 

XIV – Promover cursos, estágios, seminários, simpósios, reuniões científicas e outras 

atividades de ensino, em proveito do sistema oficial de ensino, com a finalidade de 

estudar, difundir e debater conhecimentos gerais e específicos relativos a riscos e 

desastres, visando à construção de cidades resilientes; 

 

Art. 75. Compete à CSRC: 

I – Coordenar e fiscalizar as ações do Serviço de Recolhimento de Cadáveres, em 

todo o Estado do Rio de Janeiro, promovendo o transporte adequado, para as 

instalações do Instituto Médico Legal (IML); 

II – Efetuar o recolhimento de cadáveres de causa mortis violentas, acidentais ou 

suspeitas, encaminhando-os ao IML, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro; 

III – Estabelecer normas reguladoras que contribuam para o aprimoramento da CSRC. 
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Art. 76. Ao Coordenador da CSRC compete: 

I – Assessorar o Superintendente Operacional nos assuntos de competência da 

CSRC; 

II – Emitir pareceres, sobre assuntos de sua esfera de atribuições, por solicitação do 

Superintendente Operacional; 

III – Propor normas reguladoras que contribuam para o aprimoramento do Serviço de 

Recolhimento de Cadáveres. 

 

Art. 77. Ao Coordenador Adjunto da CSRC compete: 

I – Assumir as atribuições de forma total ou parcial do Coordenador, caso sejam 

delegadas, ou na sua impossibilidade; 

II – Verificar e resolver todo e qualquer problema disciplinar que venha ocorrer e, caso 

seja necessário, passar ao Coordenador a proposição da solução; 

III – Fiscalizar o trabalho das Divisões que compõem a CSRC; 

IV – Elaborar a escala dos Oficiais Coordenadores de Dia e vistoriar a escala dos 

Praças que compõem a CSRC. 

 

Art. 78. Compete a DAdP:  

I – Coordenar as atividades relativas à compra, guarda, distribuição, controle de 

estoque e de material; 

II – Coordenar e executar atividades referentes à utilização do inventário físico-contábil 

dos bens patrimoniais; 

III – Coordenar e executar a recuperação, o recolhimento e baixa dos bens 

permanentes; 

IV – Receber, conferir e atestar as faturas dos materiais recebidos; 

V – Fiscalizar as condições de guarda e segurança dos materiais; 

VI – Controlar os estoques e os níveis de reposição de materiais sob sua guarda; 

VII – Promover a triagem e o controle dos documentos recebidos pela CSRC; 

VIII – Controlar o fluxo de entrada e saída de documentos da CSRC; 

IX – Submeter, quando for o caso, os documentos recebidos pela CSRC ao 

conhecimento e à apreciação do Coordenador; 

X – Direcionar os documentos recebidos pela CSRC, para as divisões internas desta 

Coordenação, responsáveis pelos respectivos processamentos; 

XI – Confeccionar e controlar os documentos de competência da DIVADMP e 

submetê-los à apreciação do Coordenador Adjunto da CSRC; 

XII – Controlar as sequências numéricas dos documentos elaborados pela DAdP e 

demais divisões internas do CSRC; 

XIII – Arquivar e controlar todos os documentos processados e produzidos pela CSRC, 

assim como os Boletins da SEDEC/CBMERJ, que contiverem assuntos pertinentes a 

esta Coordenação;  

XIV – Atuar como elo de comunicação entre as demais divisões e a Coordenação da 

CSRC; 

XV – Cuidar da limpeza, da arrumação, da conservação e da apresentação da CSRC; 

XVI – Guardar os bens patrimoniais sob a sua custódia; 

XVII – Representar a CSRC na interação com o público, por meio do recebimento e da 

entrega de documentos, disponibilizando as informações pertinentes ao serviço 

desenvolvido por esta Coordenação. 

 

Art. 79. À DMTrans compete: 

I – Controlar a manutenção das viaturas da Coordenação, sendo o elo entre a unidade 

e o Centro de Suprimento e Manutenção de Materiais Motomecanizados 

(CSM/MMoto) do CBMERJ. 
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II – Supervisionar, diariamente, a manutenção, a conservação e o abastecimento das 

viaturas, fiscalizando o livro do encarregado de motoristas; 

III – Manter em dia as fichas individuais das viaturas (ficha de cadastro da viatura); 

IV – Confeccionar os mapas de consertos e manutenções das viaturas e mapas de 

localização das viaturas; 

V – Remeter aos setores de origem, dentro do prazo estabelecido, toda documentação 

pertinente à DMTrans; 

VI – Avaliar a conduta dos motoristas na direção e trato das viaturas; 

VII – Programar instruções para os condutores e operadores de viaturas; 

VIII – Controlar a carga da Divisão; 

IX – Providenciar meios e materiais para que seja realizada a limpeza e manutenção 

das viaturas; 

X – Atualizar, sempre que necessário, a página da Internet do CSM/MMoto. 

 

Art. 80. À DCOp compete: 

I – Manter atualizados os cadastros de representantes cabíveis dos órgãos públicos 

relacionados com as atividades da CSRC, em apoio ao Serviço de Recolhimento de 

Cadáveres; 

II – Manter atualizado o cadastro de contato com a equipe de trabalho da CSRC, 

visando o seu acionamento sempre que se fizer necessário; 

III – Garantir a operação dos equipamentos de comunicações e telefonia, respeitando 

as normas estabelecidas pelo Centro de Suprimento e Manutenção de Materiais de 

Telecomunicações (CSM/MTel), pela Diretoria Geral de Apoio Logístico (DGAL) e as 

normas gerais que regem os serviços de telecomunicações; 

IV – Manter o quadro de situação de viaturas atualizado periodicamente. 

 

Art. 81.  À DAlmox compete: 

I – Executar as atividades relativas ao recebimento, à guarda, à distribuição e ao 

controle de estoque e de material; 

II – Receber e atender as requisições de material, de acordo com os níveis de 

consumo e a disponibilidade do estoque. 

 

Art. 82. No caso de impedimento temporário do Coordenador, o Coordenador Adjunto 

responde por todas as funções pertinentes aos serviços da CSRC. 

 

Art. 83. Os casos omissos a este Regimento Interno serão resolvidos pelo 

Superintendente Operacional. 
 

 

 
Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

SÉRGIO SIMÕES – Cel BM 
Secretário de Estado de Defesa Civil 



ANEXO II 

ORGANOGRAMA da SuOp 

 

 



ANEXO III 

ORGANOGRAMA do DGDeC 

 

 

Centros de Monitoramento e Gestão Emergência 

CONSELHO DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 
CENG (art. 37) 

CÂMARA TÉCNICA DE DEFESA CIVIL 

CTDC (art. 35) 

GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS 
GrAC (art. 36) 
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