DECRETO Nº28.656, de 26 de fevereiro de 2007.
REORGANIZA O SISTEMA ESTADUAL DE
DEFESA CIVIL - SEDC E O CONSELHO
ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, DISPÕE SOBRE
A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA
CIVIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art.88, incisos IV e
VI da Constituição Estadual, e com fundamento na Lei nº10.766, de 16 de dezembro de 1982, e
CONSIDERANDO a relevância do gerenciamento das questões inerentes à Defesa Civil na promoção da
segurança global da população;
CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o Sistema Estadual de Defesa Civil à nova estrutura da
administração estadual e às regras previstas no Decreto Federal nº5.376, de 17 de fevereiro de 2005.
DECRETA:
Art.1º Fica mantido o Sistema Estadual de Defesa Civil - SEDC, constituído por órgãos e
entidades que integram a administração estadual, por entidades privadas e pela comunidade de modo
geral, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, órgão pertencente à estrutura
organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.
Art.2º São objetivos do Sistema Estadual de Defesa Civil - SEDC:
I - articular, coordenar e gerenciar as ações de defesa civil em nível estadual;
II - priorizar e apoiar as ações preventivas de preparação para emergências e desastres,
resposta e reconstrução de cenários.
Art.3º Para os efeitos deste Decreto considera-se:
I - defesa civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e
recuperativas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer
a normalidade social;
II - desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem,
causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais;
III - situação de emergência: o reconhecimento pelo poder público de situação anormal,
provocada por desastres, causando danos superáveis pela comunidade afetada;
IV - estado de calamidade pública: o reconhecimento pelo poder Público de situação
anormal, provocada por desastres, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade
ou à vida de seus integrantes.
Art.4º O Sistema Estadual de Defesa Civil - SEDC tem a seguinte estrutura:
I - órgão superior: Conselho Estadual de Defesa Civil - COEDEC;
II - órgão central: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC;
III - órgãos regionais: Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - COREDEC;
IV - órgãos municipais: Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC’S;
V - órgãos de apoio: Núcleo de Defesa Civil - NUDEC, Órgãos Públicos Federais e
Secretarias Setoriais em nível estadual, com respectivas vinculadas, Assembléia Legislativa, Tribunal de
Justiça, Ministério Público, empresas privadas convidadas e organizações nãogovernamentais.
Art.5º O Conselho Estadual de Defesa Civil - COEDEC, criado pelo Decreto nº28.291, de
13 de setembro de 2006, é composto por representantes dos seguintes órgãos:
I - Secretaria da Fazenda;
II - Secretaria da Infra-Estrutura;
III -Secretaria do Desenvolvimento Agrário;
IV -Secretaria da Educação;
V - Secretaria da Cultura;
VI - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social;
VII -Secretaria de Saúde;

VIII -Secretaria do Planejamento e Gestão;
IX - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior;
X - Secretaria das Cidades;
XI - Secretaria do Esporte;
XII -Secretaria do Turismo;
XIII -Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral;
XIV -Secretaria da Justiça e Cidadania;
XV - Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social;
XVI -Secretaria dos Recursos Hídricos;
XVII - Casa Civil;
XVIII - Casa Militar;
XVIX - Procuradoria Geral de Justiça;
XX - Procuradoria Geral do Estado;
XXI - Comando da 10ª Região Militar;
XXII - Comando da Capitania dos Portos;
XXIII - Comando da Base Aérea de Fortaleza.
§1º O Conselho Estadual de Defesa Civil - COEDEC será presidido pelo Comandante
Geral do Corpo de Bombeiros, tendo como secretário executivo o Coordenador Estadual da Defesa Civil.
§2º Compete ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros designar os integrantes do
Conselho Estadual de Defesa Civil - COEDEC, mediante indicação dos titulares dos órgãos representados.
§3º Aos representantes indicados deverá ser garantida competência para mobilizar
recursos humanos e materiais administrados pelos órgãos representados, para emprego imediato nas
ações de defesa civil, quando em situações de desastres.
§4º O Conselho Estadual de Defesa Civil - COEDEC reunir-seá ordinariamente uma vez
por mês, e extraordinariamente sempre que convocado por seu Presidente,
Art.6º Ao Conselho Estadual de Defesa Civil – COEDEC compete:
I - aprovar normas e procedimentos para articulação das ações do Estado com os
municípios, bem como a cooperação de entidades privadas tendo em vista a atuação coordenada das
atividades de defesa civil;
II - aprovar as políticas e as diretrizes de ação governamental de Defesa Civil,
estabelecendo as suas prioridades;
III - recomendar aos diversos órgãos do SEDC ações prioritárias que possam minimizar
os desastres naturais ou provocados pelo homem;
IV - aprovar os critérios para a declaração e homologação de situação de emergência ou
estado de calamidade pública;
V - aprovar os planos e programas globais e setoriais elaborados pela Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil;
VI - deliberar sobre as ações de cooperação internacional de interesse do Sistema
Estadual de Defesa Civil, observada a legislação vigente;
VII - aprovar a criação de comissões técnicas interinstitucionais para a realização de
estudos, pesquisas e trabalhos especializados de interesse da Defesa Civil;
VIII - propor critérios técnicos para análise e aprovação de obras e serviços destinados a
prevenir riscos, minimizar danos e recuperar áreas degradadas por desastres;
IX - elaborar e submeter à aprovação do Chefe do Poder Executivo o seu regimento
interno.
Art.7º Aos órgãos integrantes do Conselho Estadual de Defesa Civil - COEDEC,
diretamente ou por intermédio de suas entidades vinculadas, e em articulação com o órgão central do
Sistema Estadual de Defesa Civil - SEDC, além de outras atividades de acordo com as respectivas
competências legais, compete:
I - à Secretaria da Fazenda, adotar medidas de caráter financeiro, fiscal e creditício,
destinadas ao atendimento de populações situadas em áreas em estado de calamidade pública ou em
situação de emergência;
II - à Secretaria da Infra-Estrutura, adotar medidas de preservação e de recuperação dos
sistemas viários e terminais de transportes terrestres, marítimos e fluviais, em áreas atingidas por desastres,
bem como controlar o transporte de produtos perigosos;
III - à Secretaria do Desenvolvimento Agrário, promover ações preventivas relacionadas
com desastres ocasionados especialmente por pragas vegetais e animais; adotar medidas para o
atendimento das populações nas áreas atingidas por desastres, providenciando a distribuição de sementes,
insumos e alimentos; fornecer dados e análises relativas a previsões meteorológicas e climáticas, com
vistas às ações de defesa civil;
IV - à Secretaria da Educação, cooperar com o programa de desenvolvimento de
recursos humanos e difundir, por intermédio das redes de ensino formal e informal, conteúdos didáticos

relativos à prevenção de desastres e à defesa civil e, por intermédio das universidades federais, realizar e
difundir pesquisas sismológicas de interesse do SEDC;
V - à Secretaria da Cultura, promover o desenvolvimento do senso de percepção de risco
na população brasileira e contribuir para o incremento de mudança cultural relacionada com a redução dos
desastres;
VI - à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, promover ações que visem a
prevenir ou minimizar os acidentes de trabalho e danos aos trabalhadores em circunstâncias de desastres,
bem como prestar assistência social às populações em situação de desastre e apoiá-las com suprimentos
necessários à sobrevivência, especialmente alimentos;
VII - à Secretaria da Saúde, implementar e supervisionar ações de saúde pública,
objetivando o suprimento de medicamentos, o controle de qualidade da água e dos alimentos e a promoção
da saúde em circunstâncias de desastre; promover a implantação de atendimento pré-hospitalar e de
unidades de emergência, supervisionar a elaboração de planos de mobilização e de segurança dos
hospitais em circunstâncias de desastre; e difundir, em nível comunitário, técnicas de reanimação
cardiorrespiratória básica e de primeiros socorros;
VIII - à Secretaria de Planejamento e Gestão, dar prioridade à alocação de recursos para
assistência às populações e à realização de obras e serviços de prevenção e recuperação, nas áreas
sujeitas a desastres e em estado de calamidade pública ou em situação de emergência;
IX - à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, desenvolver estudos e
pesquisas que permitam determinar áreas de riscos, bem como fornecer informações destinadas à
orientação das ações de defesa civil e análises relativas às previsões meteorológicas;
X - à Secretaria das Cidades, gerir a aplicação de recursos em políticas de
desenvolvimento urbano voltadas para a recuperação e a reconstrução de moradias para a população de
baixa renda afetada por desastres e em obras e serviços de saneamento em áreas de risco;
XI - à Secretaria do Esporte, incrementar as práticas esportivas com o objetivo de reduzir
as vulnerabilidades aos desastres humanos de natureza social e os riscos relacionados com a juventude
marginalizada;
XII - à Secretaria do Turismo, propor medidas com o objetivo de reduzir os impactos
negativos nas atividades turísticas, em circunstâncias de desastres;
XIII - à Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral, avaliar e fiscalizar os gastos com
as ações desencadeadas pela defesa civil;
XIV - à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, coordenar as ações de
Segurança Pública, visando a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio
nas áreas em situação de desastre;
XV - à Secretaria de Recursos Hídricos, estabelecer normas, critérios e padrões relativos
ao controle e à proteção do meio ambiente, ao uso racional de recursos naturais renováveis com o objetivo
de reduzir desastres; fornecer dados e análises relativas à monitoração de rios e açudes, com vistas às
ações de defesa civil e promover o controle de cheias e inundações;
XVI - à Casa Civil apoiar com levantamentos realizados pelos órgãos competentes;
XVII - à Casa Militar apoiar o SEDC através da prática de atividades relativas á
informação e outras relacionadas com suas atribuições;
XVIII - ao Comando da 10ª Região Militar, cooperar com as ações de resposta aos
desastres e reconstrução e de busca e salvamento; participar de atividades de prevenção e de
reconstrução; apoiar as ações de defesa civil com pessoal, material e meios de transporte;
XIX - ao Comando da Capitania dos Portos, coordenar as ações de redução de danos
relacionados com sinistros marítimos e fluviais e participar das ações de salvamento de náufragos; apoiar
as ações de resposta a desastres; apoiar as ações de defesa civil com pessoal, material e meios de
transportes;
XX- ao Comando da Base Aérea de Fortaleza, coordenar as ações de evacuações
aeromédicas e missões de misericórdia, cooperar nas ações de busca e salvamento; apoiar as ações de
defesa civil com pessoal, material e meios de transporte.
Parágrafo único. Independente das atividades elencadas neste artigo, todas as
Secretarias do Estado e entidades da Administração Indireta apoiarão as ações de defesa civil em situações
de desastres, naquilo que lhes couber, quando solicitadas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
Art.8º A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CDEC, órgão de defesa civil do
Estado, integrante da estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e coordenada por
Oficial Superior da Ativa pertencente ao Quadro de Oficiais Combatentes da Corporação, tem as seguintes
competências:
I - coordenar e supervisionar as ações de defesa civil;
II - elaborar e implementar planos, programas e projetos de defesa civil;
III - em casos de situação de emergência, estado de calamidade pública, ou na iminência
de sua ocorrência, com a homologação do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará,
requisitar, por determinação do Governador do Estado:

a) servidores de outros órgãos do Estado e recursos materiais de órgãos ou entidades
integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil - SEDC, necessários para implementação das ações de
defesa civil;
b) recursos financeiros e bens necessários à eficácia de seu desempenho, obedecida a
legislação vigente;
IV - promover a capacitação de recursos humanos para as ações de defesa civil, em
articulação com órgãos internacionais, federais e estaduais especializados;
V - propor ao Governador do Estado a política e as diretrizes que deverão orientar a
ação governamental, nas atividades de defesa civil do Estado;
VI - propor à autoridade competente a homologação de situação de emergência ou de
estado de calamidade pública, observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa
Civil - CONDEC e pelo Conselho Estadual de Defesa Civil - COEDEC;
VII- providenciar a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao
abastecimento em situações de desastres;
VIII- adotar as medidas necessárias para a criação e o funcionamento das
Coordenadorias Regionais de Defesa Civil;
IX - coordenar, no que couber, o controle do manuseio e transporte de produtos
perigosos, bem como do seu armazenamento provisório.
Art.9º Às Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - COREDEC, órgãos intermediários
do Sistema Estadual de Defesa Civil, subordinadas à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, dentro da
respectiva jurisdição, compete:
I - atuar no desenvolvimento de ações de interesse da defesa civil, em apoio às
Comissões Municipais de Defesa Civil;
II - requisitar o apoio de órgãos e entidades da administração estadual do Poder
Executivo, com representação em sua jurisdição, para a realização de vistorias, avaliações, inclusive de
danos, ou outros trabalhos técnicos em municípios impactados por desastres.
§1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar, instalar, modificar e extinguir as
Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, estabelecendo as jurisdições respectivas.
§2º. As Coordenadorias Regionais de Defesa Civil serão instaladas em Municípios
localizados em pontos estratégicos do Estado.
Art.10. Às Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC’S compete:
I - elaborar planos de prevenção, visando atuação imediata e eficiente, para evitar ou
reduzir os riscos e perdas a que está exposta a comunidade, em conseqüência de desastres;
II - elaborar o plano de ação anual, objetivando o atendimento de ações em tempo de
normalidade, bem como em situações emergenciais, com a garantia de recursos do orçamento municipal;
III - realizar campanhas educativas com a finalidade de difundir nas comunidades as
noções de defesa civil e sua organização;
IV - notificar, imediatamente, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil quaisquer
situações de perigo e ocorrências anormais graves referentes à defesa civil, independente das providências
implementadas;
V - desencadear as ações de defesa civil em casos de situação de emergência ou
estado de calamidade pública;
VI - capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil e promover o
desenvolvimento de associações de voluntários, buscando articular, ao máximo, a atuação conjunta com as
comunidades apoiadas;
VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover ou articular a intervenção
preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas de risco intensificado e das edificações
vulneráveis;
VIII - implantar bancos de dados e elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas,
vulnerabilidades e mobiliamento do território, nível de riscos e sobre recursos relacionados com o
equipamento do território e disponíveis para o apoio às operações;
IX - realizar exercícios simulados, com a participação da população, para treinamento
das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência;
X - promover a mobilização comunitária e a implantação de NUDECs, ou entidades
correspondentes, especialmente nas escolas de nível fundamental e médio e em áreas de riscos
intensificados e, ainda, implantar programas de treinamento de voluntários;
XI - articular-se com as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - COREDEC e
participar ativamente dos Planos de Apoio Mútuo - PAM, em acordo com o princípio de auxílio mútuo entre
os Municípios;
XII - remeter à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, diante da ocorrência de
desastres, relatório circunstanciado, com avaliação da situação, contendo, no mínimo: tipo, amplitude e
evolução do evento, características da área afetada, efeitos e prejuízos sobre a população, socorros
necessários e grau de prioridade.

Parágrafo único. As ações desenvolvidas pelas Comissões Municipais de Defesa Civil COMDEC’S serão operacionalizadas em regime de colaboração recíproca com o Estado, respeitada a
autonomia municipal, ficando sua coordenação a cargo do órgão local de defesa civil.
Art.11. Os Núcleos de Defesa Civil - NUDECs funcionam como centros de reuniões e
debates entre as Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC e as comunidades locais, com
competência para planejar, promover e coordenar atividades de defesa civil, com destaque para:
I - a avaliação de riscos de desastres e a preparação de mapas temáticos relacionados
com as ameaças, as vulnerabilidades dos cenários e com as áreas de riscos intensificados;
II - a promoção de medidas preventivas estruturais e nãoestruturais, com o objetivo de
reduzir os riscos de desastres;
III - a elaboração de planos de contingência e de operações, objetivando a resposta aos
desastres e de exercícios simulados, para aperfeiçoá-los;
IV - o treinamento de voluntários e de equipes técnicas para atuarem em circunstâncias
de desastres;
V - a articulação com órgãos de monitoração, alerta e alarme, com o objetivo de otimizar
a previsão de desastres;
VI - a organização de planos de chamadas, com o objetivo de otimizar o estado de alerta
na iminência de desastres.
Art.12. A decretação da situação de emergência ou estado de calamidade pública é da
competência do Prefeito Municipal, após a elaboração do Relatório de Avaliação de Danos -AVADAN, por
parte da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC.
§1º. De acordo com o Relatório de Avaliação de Danos - AVADAN, o Decreto municipal
identificará os locais ou áreas afetadas e, respectivamente, estabelecerá quais os efeitos que sobre eles
incidirão e o prazo de vigência.
§2º. Decretada a situação de emergência ou estado de calamidade pública, o Decreto
municipal deverá ser, imediatamente, remetido ao Coordenador Estadual de Defesa Civil, competindo ao
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará o encaminhamento ao Chefe do
Poder Executivo.
§3º. Os eventos anormais e adversos serão notificados à Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil no prazo de até doze horas, mesmo que não caracterizem situação de emergência ou estado
de calamidade pública.
§4º. A Notificação Preliminar de Desastre - NOPRED, de que trata o parágrafo anterior,
será referendada pelas Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC.
Art.13. A homologação da situação de emergência ou do estado de calamidade pública é
da competência do Governador do Estado.
§1º. A decretação da situação de emergência ou estado de calamidade pública pelo
Município não obriga o Estado à sua homologação.
§2º A homologação da situação de emergência ou do estado de calamidade pública pelo
Estado será válida por no máximo 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada até completar 180 (cento e
oitenta) dias.
Art.14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.15. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Crato, aos 26 de fevereiro de 2007.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Roberto das Chagas Monteiro
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
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