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Capítulo I 
Considerações Gerais 

 
Art. 1º A presente norma aplica-se às atividades de proteção e defesa civil, desenvolvidas no 

âmbito do Estado de Goiás, com os seguintes objetivos: 
 
I - estabelecer diretrizes das ações de prevenção, mitigação, preparação,  resposta e 

reconstrução nas mais diversas operações pertinentes; e 
II - normatizar as atribuições operacionais do Comando de Operações de Defesa Civil - CODEC 

e das Regionais de Proteção e Defesa Civil - REDEC. 
  

Capítulo II 
Estrutura Organizacional 

 
Art. 2º Os órgãos componentes da estrutura de atendimento das ações de proteção e defesa 

civilsão os seguintes: 
I - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; 
II - Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC; 
III - Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; 
IV - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC; 
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V - Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEDEC; 
VI - Comando de Operações de Defesa Civil - CODEC; 
VII - Regional de Proteção e Defesa Civil - REDEC; 
VIII - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC; e 
IX - Centro Operacional de Bombeiros COB. 
 

Capítulo III 
Ações do Órgão de Operações de Defesa Civil da Corporação 

 
Seção I 

Atribuições Gerais 
 
Art. 3º São atribuições do Órgão de Operações de Defesa Civil da Corporação: 
 
I - manter relacionamento institucional permanente com órgãos e secretarias estaduais, a 

fim de viabilizar a integração das instituições em decorrência de eventos adversos; 
 
II - estimular a criação e apoiar a implementação e funcionamento das Coordenadorias 

Municipais de Proteção e Defesa Civil ou órgãos correspondentes; 
 
III - capacitar as Regionais de Proteção e Defesa Civil - REDEC e municípios para ações de 

proteção e defesa civil; 
 
IV - articular em níveis estadual e federal junto a eventos que ultrapassem a capacidade de 

resposta municipal, ou que envolvam mais de um município; 
 
V - manter atualizados: 
a) contatos das secretarias e órgãos estaduais; 
b) catálogo de áreas de risco mapeadas pelas REDEC e COMPDEC; e 
c) informações das barragens enquadradas na lei federal que estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens, repassadas pelos empreendedores; 
 
VI - assessorar o ente federado que busque reconhecimento federal de Situação de 

Emergência - SE ou Estado de Calamidade Pública – ECP, devendo acompanhar e manter-se 
atualizado sobre os processos de recuperação e reconstrução, desenvolvidos pelo município, até o 
reestabelecimento da normalidade. 

 
Art. 4º Compete ao Comandante do Órgão de Operações de Defesa Civil designar efetivo 

para assessoria in loco em situação de desastre, se necessário. 
 

Seção II 
Monitoramento e Alerta 

 
Art. 5º  O monitoramento meteorológico de focos de calor em Unidades de Conservação - 

UC, além do hidrológico e geológico das áreas de risco, será realizado diuturnamente, em regime 
de plantão, pela Sala de Situação do Órgão de Operações de Defesa Civil, que deterá as seguintes 
atribuições: 
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I - realizar monitoramento em articulação com a União, órgãos estaduais  e municípios;  
 
II - realizar monitoramento de focos de calor exclusivamente em Unidades de Conservação; 
 
III - divulgar às REDEC previsões climáticas, índices pluviométricos, focos de calor e outros 

alertas emitidos pelos órgãos do SINPDEC; 
 
IV - contactar as REDEC para implementar as ações, previstas no anexo 2 desta norma, 

conforme severidade do alerta; e 
 
V - manter histórico de ocorrências de desastres noticiados pelas REDEC. 
 
Parágrafo único. O plantonista deverá possuir conhecimentos mínimos das ferramentas de 

monitoramento, análises e produção de mapas. 
 
Art. 6º O procedimento de monitoramento e emissão de alertas, no período chuvoso, 

realizado pela Sala de Situação, ocorre em 4 diferentes níveis de operação e alerta: 
 
I - observação (verde): acompanhamento de previsão de chuva e índice pluviométrico; 
 
II - moderado (amarelo): índices pluviométricos altos nas últimas horas, acumulados de 

chuva nos últimos dias, indicam probabilidade moderada de deslizamento ou inundação, com 
possibilidade de deslizamentos e alagamentos; 

 
III - alto (laranja): índices pluviométricos altos nas últimas horas, acumulados de chuva 

significativos nos últimos dias, indicam probabilidade alta de deslizamentos ou inundação, com 
iminentes deslizamentos localizados ou alagamentos pontuais; e 

 
IV - muito alto (vermelho): índices pluviométricos excepcionais nas últimas horas, associados 

ou não a acumulados de chuva significativas nos últimos dias, indicam probabilidade muito alta de 
deslizamentos ou inundação/enxurrada, com iminentes deslizamentos ou enxurradas 
generalizadas. 

 
Capítulo IV 

Ações da Regional de Proteção e Defesa Civil 
 
Art. 7º Para as medidas de prevenção, mitigação e preparação, as REDEC devem: 
 
I - executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC na respectiva área de 

atuação; 
 
II - articular, coordenar e gerenciar as ações de proteção e defesa civil na respectiva área de 

atuação, devendo manter plano de comunicação atualizado com os órgãos e as secretarias 
municipais, de sua área de atuação, a fim de viabilizar a integração das instituições em decorrência 
de eventos adversos; 

 
III - identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, 

suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios, encaminhando 
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todo mês de abril as atualizações ao Órgão de Operações de Defesa Civil da Corporação, ou em 
casos excepcionais, no surgimento de novas áreas de risco, fazer tal repasse imediatamente; 

 
IV - acompanhar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, 

em articulação com o Órgão de Operações de Defesa Civil e os municípios, executando as ações 
indicadas nos alertas conforme severidade e vulnerabilidade da área monitorada e difundindo 
alertas dentro da área monitorada; 

 
V - capacitar municípios para ações de proteção e defesa civil com o apoio do Órgão de 

Operações de Defesa Civil;  
 
VI - informar imediatamente ao Órgão de Operações de Defesa Civil, por meio da Sala de 

Situação (com número do Registro de Atendimento Integrado – RAI) sobre ocorrências de desastres 
e atividades de proteção e defesa civil; 

 
VII - apoiar, sempre que necessário, os municípios no levantamento das áreas de risco, na 

elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de 
prevenção e alertas de ações emergenciais; e 

 
VIII - estimular a criação e apoiar a implementação e funcionamento das Coordenadorias 

Municipais de Proteção e Defesa Civil ou órgãos correspondentes. 
 
Art. 8º Para as medidas de resposta e reconstrução, as REDEC devem: 
 
I - intervir preventivamente em situações emergenciais, acionando órgãos competentes, ou 

recomendar isolamento e apoiar na desocupação de áreas ou edificações vulneráveis; 
 
II - promover nos municípios, em articulação com as COMPDEC ou órgãos correspondentes, 

a organização e implementação do Sistema de Comando de Incidentes - SCI a ser utilizado como 
ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as ações de resposta aos desastres; 

 
III - apoiar municípios atingidos por desastres e auxiliá-los no processo de declaração de 

situação de emergência ou estado de calamidade pública e na solicitação de recursos federais; e 
 
IV - apoiar nas ações de ajuda humanitária à população atingida por desastres. 
 

Capitulo V 
Disposições Finais 

 
Art. 9º Os casos omissos serão solucionados pelo Comando Geral da Corporação. 
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Anexo 1 
 

Fluxograma de Ações de Monitoramento e Alerta 
 

 
 
 
 

Anexo 2 
 

Ações das REDEC no Recebimento de Alerta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CBMGO/NO-23 – Proteção e Defesa Civil  

 

página 6/6  

Anexo 3 
 

Referências Normativas e Bibliográficas 
 
- Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança 
de Barragens; 
 
- Lei federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil – PNPDEC; 
 
- Portaria nº 413, de 13 de setembro de 2018, editada pelo Ministério da Integração Nacional, que 
define procedimentos sobre o envio de informações, pelos órgãos e entidades estaduais e 
municipais de Defesa Civil, de alerta de proteção e defesa civil à população, nos termos da Lei nº 
12.340, de 1º de dezembro de 2010, e alterações posteriores, e da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 
2012, e utilização do sistema Interface de Divulgação de Alertas Públicos - IDAP para envio via SMS, 
televisão por assinatura ou Plataforma Alertas Públicos da Google; 
 
- Portaria nº 472/2021 – CBM, que  denomina e institui as Regionais de Proteção e Defesa Civil da 
Corporação; 
 
- Portaria nº 260, de 2 de fevereiro de 2022, editada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, 
que estabelece procedimentos e critérios para o reconhecimento federal e para a declaração de 
situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal; e 
 
- Manual Operacional de Bombeiros – Defesa Civil, editado pelo CBMGO. 
 
 


