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BRA/12/017 - Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil 

 
 
 

CONVOCAÇÃO nº 01/2022- PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Seleção de Projetos 
 
 

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC/MDR), em parceria com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no âmbito do Projeto de 

Cooperação Técnica Internacional BRA/12/017 – Fortalecimento da Cultura de Gestão de 

Riscos de Desastres no Brasil, tornam pública a presente Convocação para seleção pública de 

instituição parceira para a elaboração da proposta do Plano Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, CONVIDA os/as interessados/as a apresentarem propostas, nos termos aqui 

estabelecidos. 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

O Projeto Cooperação Técnica Internacional BRA/12/017 – Fortalecimento da Cultura de 

Gestão de Riscos de Desastres no Brasil, firmado sob a égide do Acordo Básico de 

Assistência Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das 

Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para 

Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a 

União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência 

Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional, de 29 de dezembro de 1964, 

em vigor desde maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 

1966, particularmente no que preveem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo 

IV, tem por objeto promover o fortalecimento da cultura de Gestão de Riscos de Desastres no 

país, nos três níveis de governo - federal, estadual e municipal, por meio de ações voltadas à 

capacitação; incentivo à pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias e práticas 

relacionadas ao tema; intercâmbio internacional; e sensibilização da sociedade civil, mídia e 

outros atores com atuação no tema, no âmbito do poder público. 
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Em cumprimento à sua missão institucional, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 

do Ministério do Desenvolvimento Regional – SEDEC/MDR encampa o processo de 

proposição e elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e 

de Desastres, como um dos pilares dos avanços qualitativos da Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil – PNPDEC, instituída pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012, e que 

contempla diagnóstico da situação atual, estratégias, metas e sistema de monitoramento, 

resultando na prestação do serviço, de forma ampla, para toda a sociedade brasileira. 

Nessa conjuntura, o Plano Nacional tem a finalidade de estabelecer uma orientação para a 

atuação - o planejamento e a execução da proteção e defesa civil do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, em todo o território nacional, visando alcançar os 

objetivos da PNPDEC. 

Há quase trinta anos, o governo brasileiro vem legislando sobre a organização de um sistema 

nacional para o enfrentamento de desastres, criando-o com a edição do Decreto nº 97.274, de 

16 de dezembro de 1988. Cabe ressaltar que o mencionado Decreto foi sendo alterado ao 

longo dos anos e, atualmente, o SINPDEC foi reestruturado segundo dispositivos da Lei nº 

12.608/2012, que instituiu a PNPDEC. Esta Política estabelece o conceito de proteção e 

defesa civil como conjunto das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação relativas à gestão de riscos e desastres. 

Assim, ainda que no ano de 1988 tenha sido criado o Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil – SINDEC, é a primeira vez que a instituição de um Plano Nacional é prevista em lei, 

estabelecendo o planejamento em nível nacional, segundo princípios da articulação e de 

atuação conjunta e complementar entre os três níveis de governo. Nesse sentido, dada a 

importância de uma atuação governamental concertada e planejada, o Plano Nacional 

possibilita ações coordenadas, levando em conta a situação atual de riscos de desastres e a 

capacidade de ação de cada nível governamental, de modo a evitar as improvisações e as 

duplicidades de atuação, além de otimizar o emprego dos recursos humanos, materiais, 

institucionais e financeiros. 

O referido Plano terá abrangência nacional, sendo um instrumento norteador de planejamento 

para implementação da PNPDEC, pelos órgãos integrantes do SINPDEC, em níveis federal, 

estadual, distrital e municipal, abrangendo princípios, diretrizes, estratégias e metas para que a 

proteção e defesa civil alcance todo cidadão brasileiro. 
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O Plano Nacional representa, ainda, um exercício de democracia e de cidadania – enquanto 

estratégia que pressupõe a participação de governo e sociedade, com o propósito comum de 

alcançar os objetivos da PNPDEC, implementada em cinco eixos de atuação na gestão de 

riscos e desastres – prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação – que deverá ser 

considerado na formulação do supracitado plano. 

Ainda que a reponsabilidade pela elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

Gestão de Riscos e de Desastres seja atribuição da SEDEC/MDR, esse não é um plano da 

SEDEC, nem só do MDR, tampouco do Governo Federal. É muito mais amplo, é um 

instrumento do SINPDEC para implementação da PNPDEC, devendo ser construído, 

implementado e monitorado por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e da sociedade civil organizada. O Plano Nacional deverá organizar as 

iniciativas de redução de riscos de desastres, de maneira a otimizar recursos técnicos, 

orçamentários e financeiros, para responder aos desafios da proteção e defesa civil, direito 

constitucional da sociedade brasileira. 

O processo de elaboração desse Plano Nacional representa a possibilidade concreta de 

formalizar a integração das atuações governamentais, incluindo, conforme disposto na Lei nº 

12.608, de 10 de abril e 2012, as políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento 

urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, 

infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, entre outras, visando a promoção do 

desenvolvimento sustentável. Especial atenção deve ser dada às políticas que são conduzidas 

pelo MDR - como as políticas de desenvolvimento regional, desenvolvimento urbano 

(incluindo saneamento e habitação) e a de recursos hídricos. Na perspectiva de harmonizar 

essa atuação nacional ao efetivo movimento mundial da gestão de riscos e desastres, a 

elaboração do plano deve ainda estar alinhada aos objetivos e prazos dos marcos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, principalmente do Marco de Sendai 2015-2030, 

contribuindo para que o esforço brasileiro se some aos das demais nações para se alcançar as 

metas nele estabelecidas. 

Assim sendo, na esteira do de construção do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, 

destaca-se o papel fundamental do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil-Conpdec, 

integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Decreto nº10.593, de 

24 de dezembro de 2020, no seu artigo 14, estabelece as competências do Conpdec, como 

instância consultiva, para subsidiar o desenvolvimento de todas as etapas deste processo, da 
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concepção e desenvolvimento do Plano Nacional até o monitoramento da sua implementação 

pelo Sinpdec, em todo território nacional. 

Ademais, o mencionado Plano será um instrumento para a realização de uma vontade 

nacional de se ter articulação, harmonização e integração de planejamento e execução dos três 

níveis de governo, para a gestão de riscos e de desastres, como uma resposta efetiva às 

demandas expressas pela sociedade, referendadas nas Conferências Nacionais de Proteção e 

Defesa Civil – CNPDC, realizadas nos anos de 2010 e 2014. 

Com efeito, a expectativa é que o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, determinado 

pela Lei nº 12.608/2012, regulamentada pelo Decreto nº 10.593/2020, seja um importante 

instrumento para se alcançar os objetivos da PNPDEC em todos os municípios brasileiros, 

visto que será um “norteador de atuação” do SINPDEC, contemplando programas e ações 

voltados à proteção de todos os brasileiros, tornando-os resilientes quando expostos a riscos e 

desastres. 

Dessa forma, a presente convocação busca a identificação de instituição parceira para trabalho 

conjunto com a SEDEC na preparação de proposta de plano nacional de proteção e defesa 

civil, conforme detalhado nos anexos a este documento. 

Esta parceria enquadra-se no Resultado Esperado 1: Capacitação e pesquisa na área de 

gestão de riscos fortalecida no país; Produto Esperado 1.2: Estratégia de formação em 

gestão de riscos desenvolvida e implementada, do projeto BRA/12/017; Atividade Indicativa 

1.2.5: Plano disseminado nacionalmente. 

 
 
 

2. OBJETO 
 
 

2.1 A presente convocação tem por objeto a seleção de instituição para atuar em parceria com 

a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil com foco na elaboração de proposta de 

Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres – visando 

construir e nortear o planejamento da implementação da Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil – PNPDEC. 

2.2. A instituição parceira selecionada terá o prazo de 12 (doze) meses para desenvolver todas 

as etapas da formulação de proposta do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – 
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Gestão de Riscos e Desastres, sendo possível a prorrogação do prazo, sem aditivo de 

valores, desde que devidamente justificada em razões concretas e no limite máximo de 

finalização formal do Projeto BRA/12/017. 

2.3. A instituição selecionada ficará responsável pelo desenvolvimento de proposta de Plano 

Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e Desastres, conforme produtos 

técnicos e etapas elencadas no Termo de Referência, anexo 01 deste Edital. 

 
 

2.5. A elaboração da proposta de Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil deverá se atentar 

às especificidades indicadas nos termos do Anexo I e II desta convocação. 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

3.1. Aprovação e publicação, por meio da Sedec/MDR, do “Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – Gestão de Riscos de Desastres”, por meio da SEDEC, de acordo com os 
resultados técnicos do presente Termo de Referência, considerando a contribuição dos 
Estados e Municípios brasileiros e a análise do CONPDEC. 

(Lei nº 12.608/2012, Art. 12. O CONPDEC, órgão colegiado integrante do Ministério 
da Integração Nacional, terá por finalidades: I - auxiliar na formulação, 
implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil); 

 

 
3.2. Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec, por meio da 

elaboração participativa e implementação do Plano e adesão aos atos normativos propostos e 

acordados. 

3.3. Compartilhamento e disseminação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

Gestão de Riscos de Desastres para referência na elaboração e alinhamento de atuação por 

meio dos Planos Estaduais e Municipais de Proteção e Defesa Civil. 

4. ELEGIBILIDADE 
 

4.1. Serão consideradas elegíveis instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que 

comprovem experiência mínima de 5 (cinco) anos em projetos de pesquisa relacionados ao 

tema de gestão de riscos e de desastres, elaboração de planos nacionais, estaduais ou 

municipais de proteção e defesa civil, ou na preparação e execução de projetos relacionados a 

políticas públicas de gestão de riscos e de desastres. As instituições devem comprovar 

também que dispõem de equipe com a qualificação mínima detalhada no item 4.4. 

4.2. Para fins de comprovação das atividades de pesquisa, as instituições deverão encaminhar 

no ato da sua inscrição na seleção pública, cadastros de grupos e projetos no Diretório dos 
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Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) ou Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com área de concentração ou linha 

de pesquisa ligadas às áreas temáticas indicadas, e/ou outros documentos que comprovem as 

atividades na área temática. 

4.3 Para fins de comprovação da experiência em planos de proteção e defesa civil, projetos 

relacionados a políticas públicas de gestão de riscos e de desastres, as instituições deverão 

encaminhar, no ato da sua inscrição da seleção pública, o portfólio de projetos desenvolvidos, 

juntamente com documentação comprobatória (contratos e/ou outros) da sua atuação nesses 

projetos. 

4.4. Perfil da equipe técnica mínima 
 
 

4.4.1 Um(a) Coordenador(a) Geral, com título de mestrado ou superior em área de ciências 

humanas, ciências sociais aplicadas, engenharias, ou cursos correlatos; pelo menos 8 (oito) 

anos de experiência em gestão de projetos relacionados a proteção e defesa civil. 

 
4.4.2 Um(a) Especialista em Proteção e Defesa Civil (ou Gestão de Riscos e de Desastres), 

com título de mestrado ou superior em área de em área de ciências humanas, ciências sociais 

aplicadas, engenharias, ou cursos correlatos; pelo menos 4 anos de experiência políticas e 

programas de proteção e defesa civil; e experiência em análise de dados e cenários 

prospectivos de riscos de desastres. 

 
4.4.3 Um(a) Especialista em Políticas Públicas, com título de mestrado ou superior em área de 

em área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas ou cursos correlatos; pelo menos 4 

anos de experiência em planejamento, coordenação, monitoramento ou avaliação de políticas 

públicas, preferencialmente relacionadas a proteção e defesa civil. 

 
4.4.4 Um(a) Profissional em Capacitação e Planejamento Participativo, com título de 

especialização ou superior em área de em área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas 

ou cursos correlatos; e experiência em capacitação e metodologias participativas de 

planejamento. 
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4.4.5 Um(a) Profissional de Comunicação, com formação em Comunicação Social ou cursos 

correlatos; e experiência na elaboração e implementação de estratégias de comunicação, 

preferencialmente aplicadas à disseminação de políticas, planos e projetos do setor público. 

 
 
 

4.5 As atividades mínimas a serem desenvolvidas pelo(a) Coordenador(a)-Geral do projeto 

são: 

 
4.5.1. a. Participar de reunião de adequação do projeto apresentado para seleção, em Brasília 

ou remotamente, em data a ser definida. 

 
4.5.2. Coordenar o trabalho da equipe no cumprimento das atividades previstas. 

 
4.5.3. Participar de reuniões de trabalho e apresentar os produtos, em Brasília ou 

remotamente. 

 
4.5.4. Coordenar a execução das atividades e a elaboração dos produtos, implementando as 

orientações e ajustes acordados com a SEDEC e zelando pelo alinhamento com as diretrizes 

indicadas neste Edital. 

 
4.5.5. Produzir as prestações de contas e o relatório final de atividades. 

 
5. HABILITAÇÃO 

 
5.1. As instituições interessadas em participar do processo seletivo deverão apresentar: 

 
5.1.1. Projeto que contemple proposta com delimitação do contexto, objetivos, abordagem 

metodológica, estratégia de execução (incluindo descrição geral das atividades e 

responsáveis), cronograma e orçamento. 

5.1.2. Relação nominal da equipe técnica, observada a composição mínima definida no item 

4.4 . Para fins de apresentação da equipe, deverão ser apresentados os currículos de todos os 

membros e suas respectivas qualificações pessoais e profissionais, incluindo o endereço 

eletrônico (e-mail) e telefones do/a coordenador/a para contato. Além da equipe mínima, 

poderão ser incluídos outros profissionais considerando o dimensionamento das atividades 

necessárias ao desenvolvimento dos produtos, bem com a necessidade de mobilização de 
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saberes de outras áreas do conhecimento que contribuam para o melhor atendimento às 

diretrizes do edital e à metodologia a ser apresentada pela instituição. 

5.1.3. Instituição proponente, com ênfase em sua experiência anterior na área temática. 

Indicar, se for o caso, os respectivos grupos de pesquisa cadastrados no Diretório dos Grupos 

de Pesquisa do CNPq ou Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES. 

5.1.3.1. A Instituição proponente deve comprovar seu histórico e experiência na área temática 

por meio de documentação sobre os trabalhos já realizados; 

5.1.3.2. Com relação à apresentação da equipe técnica e de pesquisa e da instituição 

proponente, serão consideradas somente as informações encaminhadas como parte integrante 

das propostas. Deverão ser incluídas nas propostas todas as informações pertinentes ao 

julgamento desses critérios, mesmo que constantes em currículos lattes, sites institucionais, 

diretórios e grupos de pesquisa publicamente disponíveis (por exemplo, Diretório dos Grupos 

de Pesquisa do CNPq ou Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, com área 

de concentração ou linha de pesquisa ligadas às áreas temáticas indicadas); 

5.1.4. Cronograma de realização do projeto do plano, observando os marcos iniciais e final 

estabelecidos nesta Convocação para execução do projeto, bem como, o prazo para entrega 

dos produtos e desembolso detalhados no item 7.3 deste edital. 

5.1.5. Orçamento detalhado com descrição dos custos de implementação do projeto e prazos 

para utilização dos recursos oriundos do apoio financeiro do Projeto BRA/12/017 

(cronograma de desembolso); 

5.1.5.1. O orçamento deve englobar o planejamento das ações que serão executadas com os 

recursos disponíveis em cada etapa da pesquisa municipal, conforme os prazos de entrega dos 

produtos. Despesas administrativas só serão aceitas quando inequivocamente vinculadas ao 

objeto da pesquisa, sendo imprescindíveis à sua realização. Caso despesas administrativas 

estejam previstas, estas devem: a) estar discriminadas na proposta da instituição; b) serem 

necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto; c) deve ser apresentada a memória de 

cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no 

custeio de uma mesma parcela de despesa; e d) sejam contabilizadas de forma individualizada 

e mantidas em arquivo devidamente documentadas, de forma a permitir eventuais verificações 

dos órgãos de controle. 
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5.1.5.2. O orçamento deve definir, previamente, a partilha dos recursos a serem utilizados 

para remuneração direta da equipe técnica de coordenação que acompanhará a implementação 

de todas as ações constantes no termo de referência da contratação; 

5.1.6. Proposta expressa de contrapartida institucional à parceria, que pode englobar 

desde a destinação de instalações físicas específicas até o aporte de recursos humanos ou 

financeiros ao projeto. É necessário informar, por exemplo, as áreas dos profissionais e 

quantos, a instalação física disponibilizada (sala, prédio, com qual estrutura física) ou o 

montante aportado no projeto. 

5.1.7. Comprovação de documentação da instituição proponente: 
 

5.1.7.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

5.1.7.2. Cópia do Estatuto Social ou equivalente. 
 

5.2. Os projetos poderão ser apresentados em conjunto com outras instituições. Em caso de 

projetos conjuntos, deverá ser identificado, no projeto apresentado, a instituição proponente, 

que liderará os trabalhos, que será a responsável por firmar o acordo no âmbito do projeto e 

realizar a gestão dos recursos. 

5.2.1. Mesmo que outras instituições subscrevam o projeto selecionado, a instituição 

proponente será exclusivamente responsável por sua execução, não podendo transmitir tal 

responsabilidade a terceiros, nos termos da Carta de Acordo a ser formalizada. 

5.2.2. Caso o projeto seja apresentado em conjunto com outras instituições, deve-se 

comprovar parceria entre as instituições e definir, previamente, a divisão de trabalho. 

5.3. As propostas    deverão ser assinadas pelo/a representante legal da instituição proponente 

e pelo/a coordenador/a da pesquisa. 

5.4. Não será aceita a substituição da instituição proponente por outra. Essa vedação aplica-se 

inclusive a universidades e suas fundações de apoio ou mantenedoras. Caso a fundação de 

apoio seja a executora da pesquisa, ela deverá ser também a proponente. 

 
 

6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

6.1. Os projetos de elaboração de plano nacional apresentados pelas instituições deverão 

cumprir integralmente os requisitos previstos na presente convocação; 
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6.2. A seleção das propostas submetidas em razão da presente convocação será realizada por 

intermédio de análises e avaliações comparativas por Comitê nomeado para esse fim, 

especialmente considerando o mérito técnico do projeto e proponente, observando-se os 

seguintes critérios e pontuações: 

 
 
 

ITEM CRITÉRIO DE 

AVALIAÇÃO 

OBJETIVO PONTUAÇÃO 

A Adequação temática Avaliar a efetiva compreensão do 

tema, contexto e objeto, e se a 

proposta contempla os conteúdos 

previstos nos produtos. 

20 

B Experiência relacionada 

ao objeto 

Avaliar a experiência da 

instituição em projetos e 

atividades relacionados ao objeto. 

20 

C Composição da equipe Adequação da composição da 

equipe técnica e às diretrizes do 

edital e à metodologia proposta 

pela instituição. 

20 

D Metodologia de execução 

dos trabalhos 

Avaliar a qualidade e a adequação 

da metodologia proposta para a 

execução dos trabalhos frente aos 

resultados pretendidos, bem como 

a viabilidade do projeto frente ao 

cronograma e orçamento. 

40 

Total 100 

 
 

6.3. Para fins de apreciação e julgamento dos critérios, as instituições proponentes deverão 

incluir na proposta todas as informações pertinentes, mesmo que constantes em currículos, 

sites institucionais, diretórios e grupos  publicamente disponíveis. 
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6.4. O Comitê de Avaliação poderá aprovar propostas de forma condicionada. Neste caso, a 

assinatura da Carta Acordo dependerá do atendimento de todas as exigências feitas pelo 

Comitê. 

6.5. Caso o Comitê de Avaliação atribua o mesmo número de pontos a duas ou mais 

propostas, será utilizado como primeiro critério de desempate a pontuação relativa ao item D 

– Estratégia e Metodologia. Persistindo o empate, os critérios de desempate serão (i) a 

pontuação do item B; e (ii) o número de projetos relacionados ao objeto desenvolvimentos 

pelas instituições. 

7. APOIO FINANCEIRO AOS PROJETOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

7.1. Os recursos que serão aplicados na implementação do acordo de parceria a ser firmado 

com as instituições selecionadas são oriundos do Projeto BRA/12/017. 

7.2. O apoio financeiro destinado à instituição será de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais). 

7.3. Os valores serão repassados em conformidade com o cronograma de desembolso a ser 

estabelecido na Carta de Acordo: 
 

PARCELA DESEMBOLSO PRAZO ATIVIDADE 

RELACIONADA 

1ª 15% (quinze por cento) 30 dias após 

assinatura do Acordo 

1º Produto 

2ª 10% (dez por cento) 130 dias após 

assinatura do Acordo 

2º Produto 

3ª 10% (dez por cento) 150 dias após 

assinatura do Acordo 

3º Produto 

4ª 5% (cinco por cento) 190 dias após o 

contrato 

4º Produto 

5ª 6% (seis por cento) 270 dias após 

assinatura do Acordo 

5º Produto 

6ª 6% (seis por cento) 270 dias após 

assinatura do Acordo 

6º Produto 



12 

 

 

7ª 6% (dez por cento) 270 dias após 

assinatura do Acordo 

7º Produto 

8ª 6% (cinco por cento) 270 dias após 

assinatura do Acordo 

8º Produto 

9ª 6% (quinze por cento) 270 dias após 

assinatura do Acordo 

9º Produto 

10ª 25% (vinte e cinco por 

cento) 

350 dias após 

assinatura do Acordo 

10º Produto 

11ª 5% (cinco por cento) 360 dias após 

assinatura do Acordo 

11º Produto 

 
 

7.4. As instituições deverão apresentar os produtos à equipe da SEDEC e do PNUD em meio 

eletrônico ou presencialmente, em Brasília, conforme definição da supervisão. Caso 

necessário, o deslocamento de seu(s) representante(s) a Brasília para apresentação dos 

produtos é de responsabilidade da instituição parceira. 

7.5 Custos relacionados à realização das atividades previstas no item 7.3 podem ser incluídos 

na proposta de orçamento apresentada pela instituição. Deve-se, entretanto, observar o limite 

de apoio financeiro estabelecido no item 7.2. 

7.6. Os valores previstos no item 7.3 são referentes aos produtos que devem ser entregues pela 

instituição selecionada, nos termos regulamentados por esta Convocação. 

 
 

8. APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

8.1. Os recursos poderão ser utilizados para a remuneração direta do/a coordenador/a doutor/a 

e dos membros da equipe, em partilha definida previamente pela própria instituição, bem 

como para os demais custos correlatos à realização do projeto, incluindo-se, entre outros, 

aquisição de material permanente e realização de viagens. 

8.1.1. Sendo algum membro da equipe servidor/a público/a, o recebimento de bolsa ficará 

condicionado à verificação junto ao seu órgão dessa possibilidade. Esse procedimento é de 

responsabilidade do/a coordenador/a. 
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8.2. A instituição selecionada deverá submeter relatório financeiro dos gastos realizados 

juntamente com o envio de cada produto previsto, assim como relatório financeiro 

consolidado ao final da execução do projeto. Esta assume responsabilidade pela destinação 

dos recursos repassados, devendo observar eventuais impedimentos e vedações legais. O 

registro, arquivo de documentação comprobatória e controle contábil das despesas, deverá ser 

mantido na instituição responsável pela execução da pesquisa pelo prazo mínimo de cinco 

(05) anos, de forma a permitir eventuais verificações de auditoria. 
 
 

9. ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 

9.1. As propostas deverão ser apresentadas à SEDEC até às 23:59 (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 5 de outubro de 2022. 

9.1.1. As propostas deverão ser enviadas até às 23h59 do dia 5 de outubro para o correio 

eletrônico selecao.pnud@mdr.gov.br; (capacidade de 50Mb). 

9.1.2. O e-mail deverá estar identificado com a inscrição “Convocação 01/2022 – Projeto 

BRA/12/017 – Pesquisa Municipal em Proteção e Defesa Civil”, a indicação do projeto e 

nome da instituição proponente. 

9.2. Somente serão analisadas as propostas encaminhadas até o prazo previsto no item 9.1. 
 

9.2.1. Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que a SEDEC e o 

PNUD não se responsabilizarão por propostas não recebidas no prazo estipulado em 

decorrência de eventuais problemas técnicos. 

 
 

10. DO JULGAMENTO 
 

10.1. A análise das propostas e da documentação será efetuada por um Comitê de Avaliação 

constituído por representantes da SEDEC e do PNUD. 

10.2. Também poderão ser convidados a integrar o Comitê professores/as e pesquisadores/as 

especializados/as na temática, desde que não tenham vinculação com nenhuma das 

instituições proponentes. 

10.3. O julgamento realizar-se-á mediante análise comparativa, em conformidade com os 

critérios definidos nesta convocação. 
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11. ANEXOS QUE INTEGRAM A CONVOCAÇÃO 
 

São anexos que integram a presente convocação: 
 

11.2. O anexo I, contendo O termo de Referência Técnico. 
 
 

12. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

12.1. O resultado do processo seletivo será divulgado na página eletrônica do PNUD 

disponível no endereço http://www.br.undp.org/ . 

12.2. Todas as instituições da presente convocação tomarão conhecimento da aprovação ou 

reprovação das suas propostas por intermédio de correspondência eletrônica. 

12.3. A divulgação dos resultados não implicará direito ao apoio financeiro e técnico por parte 

do PNUD e/ou da SEDEC. 

 
 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1. A presente convocação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, a qualquer 

momento, por iniciativa da SEDEC ou do PNUD, sem que isto implique direito de 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

13.2. A seleção é conduzida no âmbito do projeto BRA/12/017, com base no Acordo Básico 

de Assistência Técnica firmado entre a República Federativa do Brasil e a Organização das 

Nações Unidas, suas Agências Especializadas e outras, assinado em 29 de dezembro de 1964, 

aprovado pelo Decreto Legislativo nº 11, de 25 de abril de 1966, e promulgado pelo Decreto 

nº 59.308, de 23 de setembro de 1966. 

13.2. As instituições participantes da seleção reconhecem que o PNUD goza dos privilégios e 

imunidades a ele dispensados por força da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das 

Nações Unidas de 1946, ratificada pelo Governo Brasileiro, e nada do que está contido no 

presente instrumento deverá ser interpretado como renúncia, tácita ou expressa, pelo PNUD a 

tais privilégios e imunidades. 

13.3. Caso o proponente queira interpor recurso ao resultado do julgamento das propostas, 

poderá apresentar recurso, por meio do endereço eletrônico selecao.pnud@mdr.gov.br, no 

prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da data da publicação do resultado no site do PNUD. 
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13.4. O recurso deverá ser dirigido a Comitê Julgador que, após o exame, poderá julgar pelo 

deferimento ou pelo indeferimento. 

13.5. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos. O prazo só se inicia e vence em dias de expediente do 

PNUD. 

 
 

14. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
 

14.1. Quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais deverão ser solicitados por escrito 

pelo endereço eletrônico selecao.pnud@mdr.gov.br e identificados, no campo “assunto”, pela 

inscrição “Convocação 01/2022 – Projeto BRA/12/017 – PARCERIA PARA A 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 

CIVIL – GESTÃO DE RISCOS E DE DESASTRES, VISANDO O FORTALECIMENTO 

DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – solicitação de 

informações”. 
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SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARCEIRA PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO 
PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – GESTÃO DE RISCOS E DE 

DESASTRES, VISANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE 
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. 

ANEXO I 
 

 
BRA/12/017 - Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no 

Brasil 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

O Projeto Cooperação Técnica Internacional BRA/12/017 – Fortalecimento da 
Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil, firmado sob a égide do Acordo 
Básico de Assistência Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a 
Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação 
Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de 
Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional 
de Energia Atômica e a União Postal Internacional, de 29 de dezembro de 1964, 
em vigor desde maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de 
setembro de 1966, particularmente no que preveem o Artigo I, parágrafo terceiro, 
o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto promover o fortalecimento da cultura de 
Gestão de Riscos de Desastres no país, nos três níveis de governo - federal, 
estadual e municipal, por meio de ações voltadas à capacitação; incentivo à 
pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias e práticas relacionadas ao 
tema; intercâmbio internacional; e sensibilização da sociedade civil, mídia e outros 
atores com atuação no tema, no âmbito do poder público. 

Em cumprimento à sua missão institucional, a Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional – SEDEC/MDR encampa o 
processo de proposição e elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– Gestão de Riscos e de Desastres, como um dos pilares dos avanços qualitativos 
da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, instituída pela Lei n° 
12.608, de 10 de abril de 2012, e que contempla diagnóstico da situação atual, 
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estratégias, metas e sistema de monitoramento, resultando na prestação do 
serviço, de forma ampla, para toda a sociedade brasileira. 

Nessa conjuntura, o Plano Nacional tem a finalidade de estabelecer uma 
orientação para a atuação - o planejamento e a execução da proteção e defesa 
civil do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, em todo o 
território nacional, visando alcançar os objetivos da PNPDEC. 

Há quase trinta anos, o governo brasileiro vem legislando sobre a organização de 
um sistema nacional para o enfrentamento de desastres, criando-o com a edição 
do Decreto nº 97.274, de 16 de dezembro de 1988. Cabe ressaltar que o 
mencionado Decreto foi sendo alterado ao longo dos anos e, atualmente, o 
SINPDEC foi reestruturado segundo dispositivos da Lei nº 12.608/2012, que 
instituiu a PNPDEC. Esta Política estabelece o conceito de proteção e defesa civil 
como conjunto das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação relativas à gestão de riscos e desastres. 

Assim, ainda que no ano de 1988 tenha sido criado o Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – SINDEC, é a primeira vez que a instituição de um Plano 
Nacional é prevista em lei, estabelecendo o planejamento em nível nacional, 
segundo princípios da articulação e de atuação conjunta e complementar entre os 
três níveis de governo. Nesse sentido, dada a importância de uma atuação 
governamental concertada e planejada, o Plano Nacional possibilita ações 
coordenadas, levando em conta a situação atual de riscos de desastres e a 
capacidade de ação de cada nível governamental, de modo a evitar as 
improvisações e as duplicidades de atuação, além de otimizar o emprego dos 
recursos humanos, materiais, institucionais e financeiros. 

O referido Plano terá abrangência nacional, sendo um instrumento norteador de 
planejamento para implementação da PNPDEC, pelos órgãos integrantes do 
SINPDEC, em níveis federal, estadual, distrital e municipal, abrangendo princípios, 
diretrizes, estratégias e metas para que a proteção e defesa civil alcance todo 
cidadão brasileiro. 

O Plano Nacional representa, ainda, um exercício de democracia e de cidadania – 
enquanto estratégia que pressupõe a participação de governo e sociedade, com o 
propósito comum de alcançar os objetivos da PNPDEC, implementada em cinco 
eixos de atuação na gestão de riscos e desastres – prevenção, mitigação, 
preparação, resposta e recuperação – que deverá ser considerado na formulação 
do supracitado plano. 

Ainda que a reponsabilidade pela elaboração do Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres seja atribuição da SEDEC/MDR, esse 
não é um plano da SEDEC, nem só do MDR, tampouco do Governo Federal. É 
muito mais amplo, é um instrumento do SINPDEC para implementação da 
PNPDEC, devendo ser construído, implementado e monitorado por 
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representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da 
sociedade civil organizada. O Plano Nacional deverá organizar as iniciativas de 
redução de riscos de desastres, de maneira a otimizar recursos técnicos, 
orçamentários e financeiros, para responder aos desafios da proteção e defesa 
civil, direito constitucional da sociedade brasileira. 

O processo de elaboração desse Plano Nacional representa a possibilidade 
concreta de formalizar a integração das atuações governamentais, incluindo, 
conforme disposto na Lei nº 12.608, de 10 de abril e 2012, as políticas de 
ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, 
mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 
educação, ciência e tecnologia, entre outras, visando a promoção do 
desenvolvimento sustentável. Especial atenção deve ser dada às políticas que são 
conduzidas pelo MDR - como as políticas de desenvolvimento regional, 
desenvolvimento urbano (incluindo saneamento e habitação) e a de recursos 
hídricos. Na perspectiva de harmonizar essa atuação nacional ao efetivo 
movimento mundial da gestão de riscos e desastres, a elaboração do plano deve 
ainda estar alinhada aos objetivos e prazos dos marcos internacionais dos quais o 
Brasil é signatário, principalmente do Marco de Sendai 2015-2030, contribuindo 
para que o esforço brasileiro se some aos das demais nações para se alcançar as 
metas nele estabelecidas. 

Assim sendo, na esteira do de construção do Plano Nacional de Proteção e Defesa 
Civil, destaca-se o papel fundamental do Conselho Nacional de Proteção e Defesa 
Civil-Conpdec, integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento 
Regional. O Decreto nº10.593, de 24 de dezembro de 2020, no seu artigo 14, 
estabelece as competências do Conpdec, como instância consultiva, para subsidiar 
o desenvolvimento de todas as etapas deste processo, da concepção e 
desenvolvimento do Plano Nacional até o monitoramento da sua implementação 
pelo Sinpdec, em todo território nacional. 

Ademais, o mencionado Plano será um instrumento para a realização de uma 
vontade nacional de se ter articulação, harmonização e integração de 
planejamento e execução dos três níveis de governo, para a gestão de riscos e de 
desastres, como uma resposta efetiva às demandas expressas pela sociedade, 
referendadas nas Conferências Nacionais de Proteção e Defesa Civil – CNPDC, 
realizadas nos anos de 2010 e 2014. 

Com efeito, a expectativa é que o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, 
determinado pela Lei nº 12.608/2012, regulamentada pelo Decreto nº 
10.593/2020, seja um importante instrumento para se alcançar os objetivos da 
PNPDEC em todos os municípios brasileiros, visto que será um “norteador de 
atuação” do SINPDEC, contemplando programas e ações voltados à proteção de 
todos os brasileiros, tornando-os resilientes quando expostos a riscos e desastres. 
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2. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
 

Para esse  trabalho, é  recomendável  a consulta de fontes  nacionais  e 
internacionais de trabalhos e estudos técnicos relacionados à temática do 
planejamento da gestão integrada de riscos e desastres (GIRD), como subsídios 
que devem ser minimamente considerados na elaboração da proposta do Plano 
Nacional. O portal  do MDR <https://www.gov.br/mdr/pt-br/acesso-a- 
informacao/legislacao/secretaria-nacional-de-protecao-e-defesa-civil/secretaria- 
nacional-de-protecao-e-defesa-civil-1>  apresenta uma  lista extensa de 
documentos, incluindo os destacados abaixo. 

2.1 Estudos a serem disponibilizados pela SEDEC: 
 Estudos realizados com o Sistema de Informações Ambientais para o 

Desenvolvimento Sustentável-SIADES para a Atualização dos Materiais 
Pedagógicos em Proteção e Defesa Civil. 

 Estudos com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais – CEMADEN para a realização da Pesquisa Municipal em Proteção e 
Defesa Civil. 

 Estudos realizados para proposta de Seguros e Resseguros para 
infraestruturas afetadas por desastres. 

 Estudos realizados para aperfeiçoamento de Assistência Humanitária: 
estoques estratégicos. 

 Estudos realizados pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). 

 Estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas-FGV PROJETOS. 

 Atlas Digital de Desastres no Brasil: atlas.ceped.ufsc.br. Banco 
Mundial/CEPED/UFSC. 

 Relatório de Perdas e Danos de desastres: relatoriodedesastres.ceped.ufsc.br 
(CEPED/SC, 2019). 

2.2 Legislação: A elaboração do plano deve considerar, além dos documentos 
que tratam de políticas públicas convergentes, em especial, os seguintes 
dispositivos legais: 

 Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012: Institui a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e 
monitoramento de desastres; altera as Leis nº 12.340, 1º de dezembro de 
2012; 10.257, de 10 de julho de 2001; 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 
8.239, de 4 de outubro de 1991; e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá 
outras providências. No inciso VIII, art. 6º da Lei nº 12.608/2012, dentre as
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competências de União, cabe instituir o Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres. 

Destaca-se o Artigo 6º, a seguir: 
“ Art.6º Compete à União: 
............ 
§1o O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo: 
I - a identificação dos riscos de desastres nas regiões geográficas e grandes bacias 
hidrográficas do País; e 
II - as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito nacional e 
regional, em especial quanto à rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e 
geológico e dos riscos biológicos, nucleares e químicos e à produção de alertas antecipados 
das regiões com risco de desastres. 
§2o Os prazos para elaboração e revisão do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil serão 
definidos em regulamento.” 

Merece destaque também o Artigo 3º: 
“Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação voltadas à proteção e defesa civil. 
Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 
desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos 
hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas 
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.” 

 Lei nº 12.340, de 2 de dezembro de 2010: Dispõe sobre as transferências 
de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para a execução de ações de prevenção, em áreas de risco de 
desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e 
sobre o Fundo Nacional para calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; 
e dá outras providências. (Redação dada pela Lei nº 12.983, de 2014).

 Decreto nº 10.593, de 24 de dezembro de 2020: Dispõe sobre a 
organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil e do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e sobre o Plano 
Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres e o 
Sistema Nacional de Informações sobre Desastres.

Destacam-se os Artigos 24 e 25, a seguir: 
“Art.24. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, elaborado sob a coordenação 
da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, compreende o conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que nortearão a 
estratégia de gestão de riscos e de desastres a ser implementada pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, de forma integrada e coordenada. 

Art.25. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil integrará, de maneira 
transversal, as políticas públicas de ordenamento territorial, desenvolvimento 
urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, 
geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, assistência social e aquelas 
vierem a ser incorporadas ao Sinpdec, com vistas à proteção da população.” 
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 Decreto 10.689, de 27 de abril de 2021, institui o Grupo de Apoio a 
Desastres - GADE no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional.

 Decreto 10.692, de 03 de maio de 2021, que institui o Cadastro Nacional de 
Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande 
Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos 
Correlatos.

 Portaria MDR 182, de 1º de fevereiro de 2021, que aprova o Regulamento 
Técnico para o Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil 
da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

 Decreto nº 10.463, de 14 de agosto de 2020, que define as competências do 
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Art. 
29).

 Instrução Normativa nº 36, de 4 de dezembro de 2020: Estabelece 
procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou 
estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito 
Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade 
decretadas pelos entes federativos, além de trazer conceitos atualizados 
sobre a temática de proteção e defesa civil, entre outras providências.

 Portaria MDR nº 3033, de 04 de dezembro de 2020: Define procedimentos 
a serem adotados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para 
transferências de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios para 
ações de recuperação, em áreas atingidas por desastres, disciplinadas pela 
Lei nº 12.340/2010.

 Portaria nº 998, de 5 de abril de 2022, que dispõe sobre as diretrizes e os 
procedimentos para transferência de recursos da União para reconstrução 
de unidades habitacionais destruídas por desastres, provenientes de 
situação de emergência ou de estado de calamidade pública reconhecidos 
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no âmbito da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil.

 Portaria MI nº 3234, de 28 de dezembro de 2020: Dispõe sobre o 
funcionamento do processo administrativo eletrônico e digital do Sistema 
Integrado de Informações sobre Desastres e a sua utilização, no âmbito da 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para a solicitação de 
reconhecimento de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade 
Pública e na transferência de recursos federais para as ações de resposta e de 
recuperação para estados e municípios afetados por desastres.

 Portaria Interministerial nº 1 MI/MD, de 25 de julho de 2012: Dispõe sobre 
a mútua cooperação técnica e financeira entre os Ministérios da Integração 
Nacional e da Defesa, para a realização de ações complementares de apoio
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às atividades de distribuição de água potável às populações atingidas por 
estiagem e seca, na região do semiárido nordestino e na região norte dos 
Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, denominada Operação Carro- 
Pipa. 

2.3 Conferências Nacionais 

As Conferências Nacionais foram importantes fóruns de participação social, 
para discutir e propor avanços na política pública de proteção e defesa civil: 

1.  1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária, 
realizada no período de 23 a 25 de março de 2010, em Brasília/DF. 

2.  2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, realizada no 
período de 4 a 7 de novembro de 2014, em Brasília/DF. 

2.4 Marcos Internacionais 

• Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres 2015- 2030 
• Programa Cidades Resilientes da Organização das Nações Unidas 

(ONU) 
• Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável – ODS 
• Acordo de Paris, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Um dos 
objetivos do Acordo é fortalecer a resposta global à mudança do 
clima por meio da melhoria das capacidades para a adaptação aos 
impactos adversos da mudança do clima e da promoção da 
resiliência.1 

Com efeito, essa parceria se dá no âmbito do Projeto BRA/12/017, firmado entre o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e o Ministério da 
Integração Nacional, por meio da SEDEC, com a anuência da Agência Brasileira de 
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores – ABC/MRE, enquadrando-se 
no Resultado Esperado 2: Integração e articulação entre os três níveis 
federativos para o desenvolvimento de ações na área de gestão de riscos 
promovida; Produto Esperado 2.2: Propostas de mecanismos voltados ao 
fortalecimento da articulação federativa no tema de gestão de riscos e defesa 
civil desenvolvidas. 

2.4 Outros documentos a serem disponibilizados pela Sedec: 

 Construção do Modelo Lógico do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

 Mapeamento das Expectativas do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

3. OBJETO DA PARCERIA 
 

1 https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/new-elements-and-dimensions-of-adaptation- 
under-the-paris-agreement-article-7 
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3.1. A presente convocação tem por objeto a seleção de pessoa jurídica pública ou 
privada sem fins lucrativos para a elaboração de proposta de Plano Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres, visando nortear 
o planejamento da implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil – PNPDEC e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil, resultando no fortalecimento da temática, nacionalmente. 

3.2. A instituição selecionada terá o prazo de 12 (doze) meses para desenvolver 
todas as etapas da formulação da proposta de Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres, sendo possível a prorrogação 
do prazo, sem aditivo de valores, desde que devidamente justificada em 
razões concretas e no limite máximo de finalização formal do Projeto 
BRA/12/017. 

3.3. A instituição selecionada ficará responsável pelo desenvolvimento de 
proposta de Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e 
de Desastres e pela elaboração de produtos a seguir relacionados, de acordo 
com as etapas elencadas neste Termo de Referência. 

 

4. PRODUTOS 
 

A Instituição parceira deverá desenvolver e apresentar um conjunto de onze 
produtos no período de 12 meses. 

Ao fim desse processo de planejamento, o país contará com a proposta de um 
instrumento de alinhamento e atuação da proteção e defesa civil no país - “Plano 
Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres”, 
cumprindo o disposto na legislação (Lei n. 12.608, de 2012, art. 6º, inciso VIII cc 
§§1º e 2º, e Decreto n. 10.593, de 2020, arts. 27 e 28. Assim sendo, o referido 
Plano Nacional deverá englobar todos os aspectos da atuação em proteção e 
defesa civil, contemplando, no mínimo, os seguintes aspectos, podendo ser 
estruturado em partes: 

I. Contextualização: situação atual, fundamento legal, objetivos, estratégia 
etc. 

II. Identificação de riscos e cenários prováveis de atuação 
III. Princípios/Diretrizes Nacionais por eixos de atuação 
IV. Planejamento da atuação em proteção e defesa civil, apresentando as 

ações típicas, de competência legal de cada ente, que podem e devem ser 
adaptadas às condições reais, para serem aplicáveis pelos entes federados 
entidades públicas dos três níveis de governo, agentes privados e 
organizações da sociedade civil, compreendendo os cinco eixos de 
atuação: Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e Recuperação. 
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Nesse processo para a construção participativa do Plano Nacional, espera-se a 
implantação de uma metodologia de efetiva articulação institucional, 
principalmente, entre órgãos federais e entre esses e os estaduais e municipais de 
proteção e defesa civil, bem como entidades públicas, agentes privados e 
organizações da sociedade civil. Com esse trabalho conjunto e o 
compartilhamento de informações entre atores que planejam e executam ações, 
vislumbra-se o fortalecimento do Sinpdec. 

Os trabalhos da Instituição parceira deverão ser estruturados e apresentados da 
seguinte forma: 

 

 

PRODUTO 1 
 

PLANO DE 
TRABALHO 

OPERACIONAL 

Proposta de Plano de Trabalho operacional para a elaboração de proposta 
do “Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e de 
Desastres” 

DESCRIÇÃO: Este documento técnico deverá apresentar o planejamento do trabalho que 
será desenvolvido, incluindo descrição de metodologias, as principais 
atividades, prazos e responsáveis, de acordo com os ajustes propostos em 
reunião institucional para o pleno atendimento dos requisitos necessários à 
elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos 
e de Desastres. 

PRAZO: 30 dias, contados a partir da assinatura do instrumento de parceria. 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR; 
 Reuniões com atores estratégicos do Sinpdec; 
 Apresentação da proposta (para discussão e aprovação pela 

Sedec/MDR); 
 Elaboração de relatório técnico sucinto e apresentação do plano de 

trabalho aprovado Sedec/MDR). 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

 Plano de trabalho com detalhamento das metodologias, atividades e 
prazos elaborado e pela Sedec/MDR. 

 
 
 
 

PRODUTO 2 
 
IDENTIFICAÇÃO 

Documento técnico apresentando a Identificação dos Riscos de Desastres - 
Cenários de Curto,  Médio e Longo Prazo. (inciso I, § 1º, Art. 6º, Lei nº 
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DE RISCOS E 
CENÁRIOS 

12.608/2012); (incisos IV e VI, Art.6º, Lei nº 12.608/2012) 

DESCRIÇÃO: O documento “Identificação dos Riscos de Desastres - Cenários de Curto, 
Médio e Longo Prazo” trata de informação básica e indispensável para o 
planejamento da proteção e defesa civil pelos integrantes do Sinpdec, 
principalmente, nos níveis estadual e municipal, com foco na gestão de riscos 
de desastres, voltada à atuação em 5 eixos: Prevenção, Mitigação, 
Preparação, Resposta e Recuperação. O documento deve sintetizar a 
identificação dos principais riscos de desastres, nas escalas nacional, 
regional, estadual e municipal, bem como de bacia hidrográfica, e indicar os 
contextos mais prováveis para atuação dos órgãos governamentais de cada 
nível de governo na gestão de riscos de desastres. 

O documento deve levar em conta o histórico de desastres no Brasil, 
incluindo os tipos de desastres (segundo categorias da COBRADE) com 
impactos mais relevantes em termos de perdas humanas e materiais, e as 
áreas mais afetadas. Duas referências para este tema são o Atlas Digital de 
Desastres no Brasil2, que sistematiza informações para os municípios sobre 
os desastres e os danos e prejuízos relacionados para o período 1991-2019; e 
a publicação “A Proteção e Defesa Civil e os 30 Anos de Desastres no Brasil” 
(1991-2020)3. Adicionalmente, recomenda-se revisar a produção acadêmica 
e de instituições nacionais e internacionais especializadas analisando a 
ocorrência de desastres e seus impactos no Brasil. 

O documento deverá sistematizar os cenários de riscos mais relevantes no 
curto, médio e longo prazo. Para isso, além do histórico de desastres e seus 
impactos, deverão ser considerados cenários prospectivos sobre a 
distribuição, frequência e intensidade das ameaças de desastres mais 
relevantes, bem como sobre a exposição e as vulnerabilidades a essas 
ameaças. As informações deverão ser sistematizadas em relatórios analíticos 
e em mapas com detalhamento em nível regional, estadual, municipal e de 
bacias hidrográficas, conforme disponibilidade dos dados. Deverão ser 
levadas em conta as alterações esperadas nos riscos de desastres em função 
de fatores como o crescimento demográfico, a expansão de áreas 
residenciais e da expansão de infraestrutura e as mudanças climáticas, entre 
outros. Deverão ser consultadas as bases de dados, fontes de informação e 
produção acadêmica e das instituições especializadas no tema. 

Por fim, o Produto 2 deverá consolidar os cenários mais prováveis para a 
atuação em proteção e defesa civil, analisando as variáveis técnicas, 
institucionais e políticas para essa atuação, bem como o histórico de 

 

2 https://atlas.ceped.ufsc.br/ 
3 https://www.gov.br/mdr/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/protecao-e-defesa-civil- 
sedec/A_p_amp_dc_e_os_30_anos_de_desastres_no_Brasil_20221_compressed.pdf 
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 desastres e a visão prospectiva dos riscos referidos anteriormente. Deverão 
também ser integrados os subsídios gerados pelos estudos preparatórios 
coordenados pela SEDEC. Recomenda-se integrar também a informação 
relevante constante da produção acadêmica e de instituições especializadas 
nacionais e internacionais. 

Deve-se apresentar a metodologia de sistematização dos dados históricos e 
de elaboração dos cenários, com o passo a passo de todas as etapas para o 
levantamento, identificação e priorização de riscos de desastres, os 
parâmetros e tecnologias para o mapeamento de riscos, e os critérios para 
elaboração dos contextos de atuação dos órgãos de proteção e defesa civil. 
Para cada cenário de risco de desastre considerado, devem ser indicados: as 
fontes de informação, as datas de apuração da informação, o procedimento 
para o acesso aos dados ou banco de dados e a periodicidade recomendada 
para atualização/revisão desses dados. Indicar a necessidade de ato 
administrativo para acessar, compartilhar os dados das instituições que os 
geram ou processam, quando for o caso. 

Em resumo, o Produto 2 será composto por: 

(i) um relatório técnico com a síntese histórica e dos cenários de riscos de 
desastres no curto, médio e longo prazo, para o Brasil, Estados e 
Municípios e bacias hidrográficas; e apresentando o contexto para a 
atuação dos órgãos de proteção e defesa civil dos três níveis de governo; e 
anexos com a descrição das metodologias, fontes de informação, recursos 
tecnológicos e outras informações relevantes sobre a elaboração dos 
estudos e sua atualização; 

um conjunto de mapas em formato digital, em escala nacional, 
estadual, municipal e por bacia hidrográfica, com informação 
especializada sobre os principais cenários de riscos de desastres no 
curto, médio e longo prazo; e 

(ii) uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos do 
Produto. 

PRAZO: 130 dias, contados a partir da assinatura do instrumento de parceria 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS 

 Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR;
 Realização de Reuniões, com atores estratégicos do Sinpdec e com 

instituições especializadas (Inpe, Cemaden e outras) para o processo de 
construção técnica e coletiva, visando consultas e coleta de informações 
com os parceiros selecionados para apresentar contribuições ao Plano 
Nacional;
 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil 

sobre o conteúdo proposto; 
 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para discussão
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 e aprovação pelos membros da Sedec/MDR; 
 Organização de bases de dados e sistematização de referências e fontes 

de informação; 
 Elaboração de mapas, relatório técnico e apresentação sobre o conteúdo 

acordado e aprovado. 

RESULTADO 
ESPERADO: 

Órgãos integrantes do Sinpdec informados sobre os cenários de risco e sobre 
os elementos a serem considerados na elaboração do Plano Nacional de 
Proteção e Defesa Civil e para o planejamento da sua atuação. 

 
 
 

PRODUTO 3 
 
 
 

DIRETRIZES/ 
 

PRINCÍPIOS 
NACIONAIS 

Documento técnico apresentando “Princípios e Diretrizes Estratégicas de 
Atuação em Proteção e Defesa Civil” com foco na gestão de riscos de 
desastres para a atuação em proteção e defesa civil nos 5 eixos 
(Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e, Recuperação), em âmbito 
nacional, observando as particularidades regionais. 

DESCRIÇÃO: O documento “Princípios e Diretrizes Nacionais e Regionais de Atuação 
em Proteção e Defesa Civil” deve apresentar para cada eixo em proteção e 
defesa civil os princípios e diretrizes que deverão orientar a implementação 
do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, com o detalhamento e a 
justificativa de cada um dos princípios e diretrizes, com fundamento na 
legislação nacional pertinente e/ou apoiadas em iniciativas e acordos 
internacionais relacionados dos quais o Brasil é signatário. 

As diretrizes nacionais para a atuação em proteção e defesa civil nos três 
níveis - federal, estadual e municipal, servirão de guias de orientação aos 
integrantes do Sinpdec, principalmente aos órgãos estaduais e municipais 
de proteção e defesa civil, visando o alinhamento e complementaridade no 
planejamento e atuação intersetorial (ver parágrafo único, Art. 3º da Lei 
12.608/2012). 

Em particular, conforme previsto no inciso I, § 1º do Art. 6º da Lei nº 
12.608/2012, deverão ser elaboradas diretrizes de proteção e defesa civil 
no âmbito nacional e regional, em especial quanto à rede de 
monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico e dos riscos 
biológicos, nucleares e químicos e à produção de alertas antecipados das 
regiões com risco de desastres. 

O Produto 3 será composto por: 

(i) um relatório técnico contendo o detalhamento, para cada eixo de atuação 
em proteção e defesa civil, dos princípios e diretrizes que deverão orientar 
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 a implementação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil; 

(ii) uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos do Produto. 

PRAZO: 150 dias, a partir da assinatura do acordo 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR; 
 Realização de Reuniões com atores estratégicos, para o processo de 

construção técnica e coletiva, visando consultas e coleta de informações 
com os parceiros selecionados para apresentar contribuições ao Plano 
Nacional; 
 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil 

sobre o conteúdo proposto; 
 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para discussão 

e aprovação pela equipe da SEDEC; 
 Elaboração de relatório técnico sucinto e apresentação sobre o conteúdo 

acordado e aprovado. 

RESULTADO 
ESPERADO: 

Órgãos integrantes do Sinpdec com planejamento de atuação (planos, 
programas e ações, projetos) baseados nos princípios e diretrizes para a 
atuação coordenada e complementar dos órgãos dos três níveis de governo 
em proteção e defesa civil nos cinco eixos. 

 
 

PRODUTO 4 
 

ATUAÇÃO EM 
PROTEÇÃO E 

DEFESA CIVIL – 
SÍNTESE 

Documento técnico apresentando “VERSÃO SINTÉTICA DA ATUAÇÃO EM 
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL”, contendo um resumo dos conteúdos a serem 
detalhados nos Produtos 5 a 9, abrangendo os cinco eixos de atuação 
(Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e, Recuperação). 

DESCRIÇÃO: O documento “Versão Sintética da Atuação em Proteção e Defesa Civil” 
deve apresentar a estrutura, o escopo e um resumo dos conteúdos a serem 
desenvolvidos e detalhados nos Produtos 5 a 9. Deve abranger os cinco 
eixos de atuação (Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e, 
Recuperação), indicando as referências da legislação e da experiência 
internacional a serem consideradas nesses Produtos, bem como uma 
síntese das orientações para o processo de planejamento e implementação 
das ações pelos órgãos governamentais, considerando as competências e 
responsabilidades dos 3 níveis federativos e a transversalidade das ações. 

O Produto 4 será composto por: 

(i) um relatório técnico contendo o resumo dos conteúdos a serem 
desenvolvidos e detalhados nos Produtos 5 a 9, bem como a estrutura e o 
escopo desses Produtos. 
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 (ii) uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos do Produto. 

PRAZO: 190 dias, a partir da assinatura do acordo 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR; 
 Realização de Reuniões com atores estratégicos, para o processo de 

construção técnica e coletiva, visando consultas e coleta de informações 
com os parceiros selecionados para apresentar contribuições ao Plano 
Nacional; 
 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil 

sobre o conteúdo proposto; 
 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para discussão 

e aprovação pela equipe da SEDEC; 
 Elaboração de relatório técnico sucinto e apresentação sobre o conteúdo 

acordado e aprovado. 

RESULTADO 
ESPERADO: 

Equipe da instituição parceira contando com orientações e sugestões da 
Sedec/MDR quanto ao escopo, estrutura e conteúdos dos Produtos 5 a 9. 

 
 

PRODUTO 5 
 

ATUAÇÃO EM 
PREVENÇÃO 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM PREVENÇÃO”, com 
foco na redução de riscos e desastres, para orientar os integrantes do 
Sinpdec, principalmente, nos níveis estadual e municipal, considerando as 
competências estabelecidas nos Artigos 6º a 9º da Lei 12.608/2012. 

DESCRIÇÃO: O documento “ATUAÇÃO EM PREVENÇÃO” deve apresentar a importância 
das ações de prevenção e os programas, projetos e ações típicas de 
prevenção (medidas estruturais e não-estruturais), considerando a 
legislação nacional, os princípios e diretrizes nacionais (Produto 3) e as 
recomendações internacionais. Deve conter orientações para o processo de 
planejamento e implementação das ações pelos órgãos governamentais, 
nos 3 níveis federativos, considerando suas competências e 
responsabilidades legais, bem como considerações para a transversalidade 
das ações e medidas preventivas. 

Ações de prevenção são “medidas prioritárias destinadas a evitar a 
conversão de risco em desastre ou a instalação de vulnerabilidades” (inc. III, 
art. 2º, Decreto 10.593/2020). 

Alguns exemplos de ações típicas: 

- marco legal/institucional para a prevenção, no âmbito da respectiva 
jurisdição administrativa, tais como: código de posturas, legislação de 
ordenamento territorial, planejamento urbano com legislação específica 
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 para não ocupação de áreas de riscos, além de medidas para a não 
instalação de riscos na área de expansão urbana, dentre outros; 

- setor educação: instituição e implantação de programa de proteção e 
defesa civil na escola, nas redes de ensino, compreendendo: proposição 
de legislação, emissão de atos normativos, desenvolvimento de material 
didático sobre conteúdos específicos por faixa etária/etapa escolar, 
capacitação de professores, realização de treinamentos e exercícios 
simulados, construção participativa de plano preventivo para os riscos de 
desastres identificados pela comunidade escolar (discentes, docentes, 
administrativos, prestadores de serviços, pais, comunidade 
circunvizinha), considerando a participação  da comunidade escolar, etc. 

Em síntese, o Produto 5 será composto por: 

(i)  um relatório técnico contendo as orientações para a atuação dos 
órgãos governamentais em Prevenção, conforme descrito acima; 

(ii)  uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos do 
Produto. 

PRAZO: 270 dias, a partir da assinatura do acordo 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Realização de Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR 
 Realização de Reuniões com atores estratégicos para o processo de 

construção técnica e coletiva, visando consultas e coleta de informações 
com os parceiros selecionados para apresentar contribuições ao Plano 
Nacional; 

 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil 
sobre o conteúdo proposto; 

 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para 
discussão e aprovação; 

 Elaboração de relatório técnico sucinto e apresentação sobre o 
conteúdo acordado e aprovado. 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Estados e Municípios dispondo de guias, normas e procedimentos 
elaborados com base no documento de “Atuação em Prevenção” e 
adaptados aos seus contextos específicos, contendo orientações para a 
atuação em prevenção. 

 
 
 
 

PRODUTO 6 
 

ATUAÇÃO EM 
MITIGAÇÃO 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM MITIGAÇÃO”, com 
foco na gestão de riscos de desastres para orientar os integrantes do 
Sinpdec, principalmente, em níveis estadual e municipal, considerando as 
competências estabelecidas nos Art.6º a 9º da Lei 12.608/2012. 
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DESCRIÇÃO: O documento “ATUAÇÃO EM MITIGAÇÃO” deve apresentar a importância 
das medidas e ações mitigadoras de riscos e os programas, projetos e ações 
típicas de mitigação, com base nos princípios e em diretrizes nacionais 
(Produto 3) e recomendações internacionais. Deve conter orientações para 
o processo de planejamento e implementação pelos órgãos 
governamentais, nos 3 níveis federativos, de ações para o enfrentamento 
dos riscos instalados, considerando suas competências e responsabilidades 
legais, bem como considerações para a transversalidade das ações. 

Ações de mitigação são “ações destinadas a reduzir, limitar ou evitar o risco 
de desastre” (inc. I, art. 2º, Decreto 10.593/2020) 

Alguns exemplos de ações típicas de mitigação: 
 
- Desassoreamento e limpeza de leitos de rios; 

 
- Ações estruturantes em encostas ocupadas por residências irregulares; 

 
- Ações relacionadas às Soluções baseadas na Natureza (SbN) em áreas 

urbanas. 

Em síntese, o Produto 6 será composto por: 

(i)  um relatório técnico contendo as orientações para a atuação dos 
órgãos governamentais em Mitigação, conforme descrito acima; 

(ii)  uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos do 
Produto. 

PRAZO: 270 dias, a partir da assinatura do acordo 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Realização de Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR;
 Realização de Reuniões com atores estratégicos, para o processo de 

construção técnica e coletiva, visando consultas e coleta de informações 
com os parceiros selecionados para apresentar contribuições ao Plano 
Nacional;

 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil 
sobre o conteúdo proposto;

 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para 
discussão e aprovação;

 Elaboração de relatório técnico sucinto e apresentação sobre o 
conteúdo acordado e aprovado.

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Estados e Municípios dispondo de guias, normas e procedimentos 
elaborados com base no documento de “Atuação em Mitigação” e 
adaptados aos seus contextos específicos, contendo orientações para a 
atuação em mitigação. 
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PRODUTO 7 
 

ATUAÇÃO EM 
PREPARAÇÃO 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM PREPARAÇÃO”, 
com foco na minimização de impactos (perdas e danos) dos desastres, 
para orientar os integrantes do Sinpdec, nos 3 níveis federativos, 
considerando as competências estabelecidas nos Art.6º a 9º da Lei 
12.608/2012. 

DESCRIÇÃO: O documento deve apresentar a importância das medidas de 
preparação para desastres, e os programas, projetos e ações típicas de 
preparação, com base nos princípios e em diretrizes nacionais (Produto 
3) e recomendações internacionais. Deve conter orientações para o 
processo de planejamento e implementação, bem como considerações 
para contemplar a transversalidade das ações e medidas de 
preparação. 

Ações de preparação são “medidas destinadas a otimizar as ações de 
resposta e minimizar os danos e as perdas decorrentes do desastre” 
(inc. II, art. 2º, Decreto 10.593/2020) 

Alguns exemplos de ações de preparação típicas: 
 
 Levantamento de recursos mobilizáveis (capacidade local de 

recursos humanos, materiais e financeiros) para enfrentamento de 
desastres; 

 Planejamento de contingências para os principais riscos de 
desastres identificados no território que se quer atuar; 

 Realização de capacitação continuada, presencial e virtual, para 
todos os níveis: gerencial, técnico, operacional, voluntários e 
outros; 

 Realização de treinamentos e exercícios simulados, com 
participação da sociedade civil, especialmente com a comunidade 
escolar nas instalações escolares, de saúde e, outras instalações de 
riscos; 

 Treinamento de voluntários, para atuação nas situações de riscos e 
desastres. 

Em síntese, o Produto 7 será composto por: 

(i) um relatório técnico contendo as orientações para a atuação dos 
órgãos governamentais em Preparação, conforme descrito acima; 

(ii)  uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos do 
Produto. 

PRAZO: 270 dias, a partir da assinatura do acordo 
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ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Realização de Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR;
 Realização de Reuniões com atores estratégicos, para o processo 

de construção técnica e coletiva, visando consultas e coleta de 
informações com os parceiros selecionados para apresentar 
contribuições ao Plano Nacional;

 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa 
civil sobre o conteúdo proposto;

 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para 
discussão e aprovação;

 Elaboração de relatório técnico sucinto e apresentação sobre o 
conteúdo acordado e aprovado.

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Estados e Municípios dispondo de normas e procedimentos e guias 
contendo orientações para a atuação em preparação, elaborados com 
base no documento de “Atuação em Preparação” e adaptados aos seus 
contextos específicos; e também de guias de autoproteção, com 
recomendações para famílias, empresas e organizações comunitárias e 
da sociedade civil. 

 
 

PRODUTO 8 
 

ATUAÇÃO EM 
RESPOSTA 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM RESPOSTA”, com 
foco na redução dos impactos dos desastres, para orientar os 
integrantes do Sinpdec, nos 3 níveis federativos, considerando as 
competências estabelecidas nos Art. 6º a 9º da Lei 12.608/2012. 

DESCRIÇÃO: O documento “ATUAÇÃO EM RESPOSTA” deve apresentar a importância 
das medidas de resposta, bem como orientações para o processo de 
planejamento e implementação e exemplos de programas, projetos e 
ações típicas de resposta, considerando, dentre outras. 

Ações de resposta são “medidas de caráter emergencial, executadas 
durante ou após a ocorrência do desastre, destinadas a socorrer e 
assistir a população atingida e restabelecer os serviços essenciais” (inc. 
V, art. 2º, Decreto 10.593/2020). 

Alguns exemplos de ações de resposta a desastres: 
 

- Sistema de controle e comando de incidentes/operacional (SCI, SCO, 
SICOE) 

- Cadastro de desabrigados que necessitam de assistência 
governamental 

- Levantamento de Equipamentos e equipes para busca e salvamento, 
máquinas e equipamentos para reabilitação de serviços essenciais. 
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 Em síntese, o Produto 8 será composto por: 

(i)  um relatório técnico contendo as orientações para a atuação dos 
órgãos governamentais em Resposta, conforme descrito acima; 

(ii)  uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos  do 
Produto. 

PRAZO: 270 dias, a partir da assinatura do acordo 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Realização de Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR; 
 Realização de Reuniões com atores estratégicos, para o processo de 

construção técnica e coletiva, visando consultas e coleta de 
informações com os parceiros selecionados para apresentar 
contribuições ao Plano Nacional; 

 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil 
sobre o conteúdo proposto; 

 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para 
discussão e aprovação; 

 Relatório técnico sucinto sobre o conteúdo acordado e aprovado; 
 Mecanismos e instrumentos que contribuam para a sensibilização e 

divulgação do processo de planejamento da resposta para a proteção 
e defesa civil, em todos os níveis de governo; 

 Elaboração de relatório técnico sucinto e apresentação sobre o 
conteúdo acordado e aprovado. 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Estados e Municípios dispondo de guias de atuação em resposta, 
contendo orientações para a atuação, elaborados com base no 
documento de “Atuação em Resposta” e adaptados aos seus contextos 
específicos; e também de requisitos para a implantação/adequação de 
Centros Operacionais Emergenciais (COE) ou correspondentes, para 
municípios de pequeno, médio e grande porte. 

 
 

PRODUTO 9 
 

ATUAÇÃO EM 
RECUPERAÇÃO 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM RECUPERAÇÃO”, 
para orientar os integrantes do Sinpdec, nos 3 níveis federativos, 
considerando as competências estabelecidas nos Art. 6º a 9º da Lei 
12.608/2012. 

DESCRIÇÃO: O documento “ATUAÇÃO EM RECUPERAÇÃO” deve apresentar a 
importância das medidas de recuperação, bem como orientações para o 
processo de planejamento e implementação dessas medidas, e exemplos 
de programas, projetos e ações típicas de resposta, considerando, dentre 
outras. 
Ação de recuperação são “medidas desenvolvidas após a ocorrência do 
desastre destinadas a restabelecer a normalidade social que abrangem a 
reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída e a recuperação 
do meio ambiente e da economia” (inc. IV, art. 2º, Decreto 10.593/2020) 
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 Alguns exemplos de ações de recuperação: 
A. Recuperação de instalações de serviços essenciais danificados e 

recuperados; 
B. Recuperação de habitações danificados e destruídos; 
C. Medidas econômicas para minimizar os prejuízos provocados por 

desastre; 
D. Linhas de financiamento de crédito subsidiado para empreendedores 

e produtores; 
E. Auxílio financeiro para famílias mais vulneráveis atingidas por 

desastres; 
F. Medidas de recuperação do meio ambiente relacionadas à flora e à 

fauna afetadas. 

Em síntese, o Produto 9 será composto por: 

(i) um relatório técnico contendo as orientações para a atuação dos 
órgãos governamentais em Recuperação, conforme descrito acima; 

(ii)  uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos  do 
Produto. 

PRAZO: 270 dias, a partir da assinatura do acordo 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Realização de Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR
 Realização de Reuniões com atores estratégicos, para o processo de 

construção técnica e coletiva, visando consultas e coleta de 
informações com os parceiros selecionados para apresentar 
contribuições ao Plano Nacional;

 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil 
sobre o conteúdo proposto;

 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para 
discussão e aprovação;

 Elaboração de relatório técnico sucinto e apresentação sobre o 
conteúdo acordado e aprovado.

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Estados e Municípios dispondo de normas, procedimentos guias de 
atuação em recuperação, elaborados com base no documento de 
“Atuação em Recuperação” e adaptados aos seus contextos específicos. 

 

PRODUTO 10 
 

VERSÃO FINAL DO 
PLANO NACIONAL E 
MINUTA DECRETO 

Documento técnico da versão consolidada da proposta de “Plano 
Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres” e 
Minuta de Decreto para a sua instituição. 

DESCRIÇÃO: O documento deve consolidar a proposta de Plano Nacional de Proteção 
e Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres e deverá ser estruturado 
em duas partes, com a seguinte composição mínima: 
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Parte 1 – Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil: 

 

a)  Apresentação: contexto do processo de elaboração do Plano, 
estrutura do documento e período de vigência; 

b) Fundamentação legal: síntese do marco normativo nacional e 
compromissos internacionais que embasaram a elaboração do Plano 
e orientarão a sua implementação; 

c) Identificação de Riscos e Cenários (síntese do Produto 2); 
d) Diretrizes e Princípios de Atuação (síntese do Produto 3); 
e) Objetivos e metas no curto, médio e longo prazo; 
f) Estrutura de governança e estratégia de articulação intersetorial e 

interfederativa para implementação do Plano; 
g) Estrutura de recursos orçamentários e financeiros necessária para a 

implementação do plano. 
h) Matriz de Políticas, Programas, Ações e Projetos que contribuirão 

para o alcance dos Objetivos e Metas do Plano, com mapeamento 
dos órgãos integrantes do Sinpdec responsáveis por sua 
implementação (observando os Art. 6º, 7º, 8º e 9º/Lei 12.608/2012); 

i) Mecanismos de participação social na implementação do Plano; 
j) Sistemática de acompanhamento, revisão e avaliação do Plano; 
k) Proposta de Estrutura e Conteúdos Mínimos dos Planos Estaduais e 

Municipais de Proteção e Defesa Civil. 

 
Parte 2 - Base Nacional da Gestão de Riscos de Desastres, contendo o 
conjunto de orientações objetivas para a atuação de todos os órgãos e 
entidades da administração pública federal, dos Estados e dos 
Municípios, bem como das entidades públicas e privadas integrantes do 
Sinpdec. A Parte 2 incluirá, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) Orientações técnicas para a atuação em cada um dos 5 eixos de 
atuação (Produtos 5 a 9); 

b) Estratégia e sistemática para o desenvolvimento de instrumentos de 
gestão, ao longo da vigência do Plano Nacional, como: Protocolos 
para gestão de Riscos e Desastres; Procedimentos Técnicos e 
Operacionais; Guias e Manuais; Normativas; e material didático, de 
informação e de comunicação para diferentes públicos. 

 
 
Parte 3 - Minuta de Decreto para a instituição do “Plano Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres”. 
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PRAZO: 350 dias, a partir da assinatura do acordo 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Realização de Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR; 
 Realização de levantamento de informações, consultas, entrevistas e 

reuniões com atores estratégicos do Sinpdec para: 
(i) o mapeamento de políticas, programas, ações e projetos referidos 
na Descrição deste Produto - Parte 1 item “h”, e dos respectivos órgãos 
e entidades responsáveis por sua gestão e implementação e; 

(ii) levantamento, priorização e pactuação de objetivos e metas que 
integrarão a Parte 1 item “e” deste Produto. 

 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil 
sobre o conteúdo proposto; 

 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para 
discussão e aprovação; 

 Elaboração dos relatórios técnicos referentes às Partes que integram o 
Produto e apresentação sobre o conteúdo acordado e aprovado. 

Em síntese, o Produto 10 será composto por: 

(i) um relatório técnico referente à Parte 1, com os conteúdos 
relacionados anteriormente; 

(ii)  um relatório técnico referente à Parte 2, com os conteúdos 
relacionados anteriormente; 

(iii)  uma minuta de decreto de institucionalização do Plano Nacional de 
Proteção e Defesa Civil; 

(iv)  Uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos do 
Produto. 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

 Órgãos e entidades integrantes do Sinpdec dispondo de informações e 
orientações para a implementação das ações do Plano Nacional de 
Proteção e Defesa Civil, conforme respectivas competências e 
responsabilidades; 

 Sedec/MDR contando com as informações necessárias à coordenação, 
monitoramento e avaliação da implementação do Plano Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos de Desastres; 

 Governo Federal dispondo de proposta de instrumento para a 
institucionalização do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

 

PRODUTO 11 Documento técnico apresentando Propostas de Instrumentos para 
Difusão do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos 

DIFUSÃO E e de Desastres junto ao Sinpdec e à sociedade civil. 

CAPACITAÇÃO DO  

PLANO NACIONAL  
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DESCRIÇÃO: O documento “Propostas de Instrumentos para Difusão do Plano Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos e de Desastres” deverá 
apresentar a estratégia de difusão do Plano Nacional para os distintos 
públicos, com proposta de materiais para sensibilização e difusão para as 
diferentes mídias, visando sensibilizar, esclarecer e gerar engajamento de 
diferentes atores sociais para a sua implementação. A estratégia deverá 
incluir: 

(i)  Mecanismos que contribuam para parcerias e instrumentos de 
cooperação, fluxo de informações, realização conjunta de eventos, 
compartilhamento de recursos institucionais, participação da mídia, 
de modo a impulsionar a disseminação do Plano Nacional; 

(ii)  Sumário Executivo do Plano Nacional e outros materiais para a sua 
divulgação; 

(iii)  Propostas de conteúdos para cursos de capacitação sobre o Plano 
Nacional, a serem integrados ao Plano de Capacitação Continuada em 
Proteção e Defesa Civil 2024 – 2027. 

O documento deverá conter ainda o relatório sintético da realização de 
um workshop para a Sedec e parceiros externos, incluindo: mídia; 
instituições do governo federal, governos estaduais e municípios 
prioritários; representantes dos poderes legislativo e judiciário, de órgãos 
de controle, TCU, MPU; Núcleos de Proteção e Defesa Civil - NUPDECs em 
municípios prioritários; instituições de cooperação multi e bilaterais; 
instituições sem fins lucrativos que fazem parte do SINPEDC; instituições 
de pesquisa que fazem parte do SINPEDC; setor privado que possui 
atividades de alto risco ou vulneráveis a desastres, dentre outros). O 
relatório do workshop deverá conter os principais conteúdos abordados, 
os resultados e recomendações gerados e a avaliação final do evento 
pelos participantes. 

Em síntese, o Produto 11 será composto por: 

(i) um relatório técnico contendo a estratégia de difusão do Plano 
Nacional de Proteção e Defesa Civil e a síntese da realização do 
workshop; 

(ii) uma apresentação em PowerPoint sintetizando os conteúdos do 
Produto. 

PRAZO: 360 dias, a partir da assinatura do acordo 

ATIVIDADES 
RELACIONADAS: 

 Realização de Reuniões técnicas com os membros da Sedec/MDR 
 Realização de Reuniões com atores estratégicos do Sinpdec, para o 

processo de construção técnica e coletiva da estratégia de difusão; 
 Elaboração da estratégia para a sensibilização e divulgação da 

institucionalização e do funcionamento do Sistema Nacional de 
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 Proteção e Defesa Civil; 

 Realização de workshop para SEDEC e parceiros externos para 
apresentação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão 
de Riscos e de Desastres; 

 Consultas aos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil 
sobre o conteúdo proposto; 

 Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, para 
discussão e aprovação pela equipe da SEDEC; 

 Elaboração de relatório técnico sucinto e apresentação sobre o 
conteúdo acordado e aprovado. 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

 Órgãos do Sinpdec dispondo de Sumário Executivo e outros materiais 
de disseminação do “Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – 
Gestão de Riscos e de Desastres”, na forma impressa e em meio 
digital; 

  Sedec/MDR e órgãos do Sinpdec dispondo de estratégia para a 
divulgação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de 
Riscos e de Desastres, em âmbito nacional. 

  Sedec/MDR e órgãos do Sinpdec   dispondo de proposta de 
capacitação sobre os conteúdos do Plano Nacional. 

  Elaboração de proposta de integração do Plano às plataformas que já 
existem no MDR e Sinpdec para acompanhamento da implementação 
do Plano Nacional e Avaliação das Metas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. QUADRO ANALÍTICO: 
 

PRODUTO PRAZO DESCRIÇÃO 

P1 
 

PLANO DE 
TRABALHO 

 
30d 

Proposta de Plano de Trabalho para a elaboração do 
“Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – Gestão de 
Riscos e de Desastres.”. 

 
 

P2 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 
DE RISCOS E CENÁRIOS 

 
 

130d 

Documento técnico apresentando a Identificação dos 
Riscos de Desastres e Cenários de curto, médio e longo 
prazo, regionalmente e, especialmente, em grandes 
bacias hidrográficas do país. 
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P3 

 
DIRETRIZES E 

 
PRINCIPIOS 
NACIONAIS 

 
 
 

150d 

Documento técnico apresentando Princípios/Diretrizes 
Estratégicas de Atuação com foco na gestão de riscos de 
desastres para a atuação em proteção e defesa civil nos 5 
eixos: Prevenção; Mitigação; Preparação; Resposta; e, 
Recuperação, em âmbito nacional, observando as 
particularidades regionais. 

 

 
P4 

 
ATUAÇÃO EM 

PROTEÇÃO E DEFESA 
CIVIL - SÍNTESE 

 
 

190d 

Documento técnico apresentando “VERSÃO SINTÉTICA 
DA ATUAÇÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL”, com o 
resumo dos conteúdos a serem detalhados nos Produtos 
5 a 9, abrangendo os cinco eixos de atuação (Prevenção, 
Mitigação, Preparação, Resposta e, Recuperação). 

 
P5 

 
ATUAÇÃO EM 
PREVENÇÃO 

 
 

270d 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM 
PREVENÇÃO”, com foco na gestão de riscos de desastres 
para orientar os integrantes do Sinpdec, nos 3 níveis 
federativos. 

 
P6 

 
ATUAÇÃO EM 
MITIGAÇÃO 

 
 

270d 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM 
MITIGAÇÃO”, com foco na gestão de riscos desastres 
para orientar os integrantes do Sinpdec nos 3 níveis 
federativos. 

 

 
P7 

 
 

ATUAÇÃO EM 
PREPARAÇÃO 

 
 

270d 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM 
PREPARAÇÃO”, com foco na minimização de impactos 
(perdas e danos) dos desastres para orientar os 
integrantes do Sinpdec, principalmente nos 3 níveis 
federativos. 

 
 

P8 

 
ATUAÇÃO EM 

RESPOSTA 

 
 

270d 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM 
RESPOSTA”, com foco na redução dos impactos dos 
desastres para orientar os integrantes do Sinpdec nos 3 
níveis federativos. 

 
P9 

ATUAÇÃO EM 
RECUPERAÇÃO 

 
270d 

Documento técnico apresentando a “ATUAÇÃO EM 
RECUPERAÇÃO”, para orientar os integrantes do Sinpdec 
nos 3 níveis federativos. 

 
 

P10 

VERSÃO FINAL DO 
PLANO NACIONAL, 
BASE NACIONAL DE 
GRRD E, MINUTA DE 

DECRETO 

 
 
 

350d 

Parte 1 – Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil; 
 
Parte 2 – Base Nacional da Gestão para Redução de 
Riscos e Desastres; 

Parte 3 – Minuta de decreto de institucionalização do 
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   Plano Nacional; 

 
 

P11 

 
DIFUSÃO E 

CAPACITAÇÃO DO 
PLANO NACIONAL 

 
 

360d 

 Estratégia de Difusão do Plano Nacional e Propostas de 
Capacitação dos órgãos de proteção e defesa civil; 

 Síntese do Workshop com Sedec e instituições 
parceiras para disseminação do Plano Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – Gestão de Riscos de 
Desastres. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 
 

6.1. Aprovação e publicação do “Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil – 
Gestão de Riscos de Desastres”, por meio da SEDEC, de acordo com os 
resultados técnicos do presente Termo de Referência, considerando a 
contribuição dos Estados e Municípios brasileiros e a análise do CONPDEC. 
(Lei nº 12.608/2012, Art. 12. O CONPDEC, órgão colegiado integrante do Ministério da 
Integração Nacional, terá por finalidades: I - auxiliar na formulação, implementação e 
execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil); 

6.2. Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec, por 
meio da elaboração participativa e implementação do Plano e adesão aos 
atos normativos propostos e acordados. 

6.3. Compartilhamento e disseminação do Plano Nacional de Proteção e Defesa 
Civil – Gestão de Riscos de Desastres para referência na elaboração e 
alinhamento de atuação por meio dos Planos Estaduais e Municipais de 
Proteção e Defesa Civil. 
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