
PMVA 2016 – Critério CS7(a) 

Inserção de dados no SIDEC, referentes às ocorrências, tais como: 

incêndios/queimadas, desastres naturais, enchentes, destelhamento, 

quedas de árvores, etc., ou Declaração de não existência de ocorrências, 

no ciclo de 2016 do PMVA.          

 

1. SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA CIVIL (SIDEC) 

 

O Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEC) é um banco de dados 

gratuito disponibilizado pelo Estado de São Paulo a fim de aprimorar a gestão 

de riscos de desastres.  

 

 

Propicia aos municípios cadastrados efetuar o lançamento de suas 

ocorrências por meio do formulário de Comunicação Preliminar de Ocorrência 

(CPO), informando os primeiros efeitos do evento adverso (chuva, 

deslizamento de terra, estiagem, incêndio, inundação, acidente com produto 

perigoso, dentre outros) em seu território, relatando a estimativa de munícipes 

afetados, área atingida (com georreferenciamento), causas do desastre, danos 

causados e outras informações primordiais para se traçar um cenário inicial a 

respeito do evento.  

Pelo lançamento de informações no sistema, o governo conhece os 

pontos de maior incidência de eventos de Defesa Civil (hot spot), podendo 

priorizar investimentos. 

BANCO DE DADOS/CUSTO ZERO 



 

 

O sistema propicia ao usuário as seguintes funcionalidades: 

 Registro online de documentos  

 Disponibilização imediata de registros de ocorrências 

 Acesso a dados estatísticos 

 Acesso a dados meteorológicos 

 Cadastro online de dados pluviométricos 

 Acesso a extensa rede de contatos da Defesa Civil 

 

2. QUAIS EVENTOS PODEM SER CADASTRADOS NO SIDEC: 

Para atender à classificação dos desastres do Banco de Dados 

Internacional de Desastres (EM-DAT), a Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil passou a adotar a Classificação e Codificação Brasileira de 

Desastres (COBRADE), que é um anexo da Instrução Normativa nº 01/2012 do 

Ministério da Integração Nacional. 

Conforme a instrução normativa em questão, que estabeleceu 

procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência (SE) 

ou estado de calamidade pública (ECP) pelos entes federativos, o Banco de 

Dados Internacional de Desastres (EM-DAT), do Centro para Pesquisa sobre 

Epidemiologia de Desastres (CRED) da Organização Mundial de Saúde 



(OMS/ONU) distingue duas categorias genéricas de desastres (Natural e 

Tecnológico). 

Adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU 

representa o acompanhamento da evolução internacional na classificação de 

desastres e o nivelamento do país aos demais organismos de gestão de 

desastres do mundo. Além disto, a classificação adotada pela ONU é mais 

simplificada do que a Codificação dos Desastres (CODAR) utilizada 

anteriormente pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. 

Desta forma, para registro no SIDEC, considera-se ocorrência de Defesa 

Civil aquelas que possuem tipificação na COBRADE, independentemente de 

configurarem situação de emergência ou estado de calamidade pública, ou 

seja, o agente municipal que desempenha as ações de proteção e defesa civil 

no município, trabalhando a gestão do risco e o gerenciamento do desastre, 

pode registrar no sistema todos os eventos previstos na COBRADE e não 

apenas os que caracterizaram uma SE ou ECP. 

Abaixo segue o link extraído da página da Defesa Civil Estadual para 

acesso a COBRAE na íntegra:  

 

http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/media/OSDownloads/1424376517_cobra

de.pdf 

 

3. COMO CADASTRAR OCORRÊNCIAS NO SIDEC: 

Para cadastrar ocorrências no SIDEC o município precisa inicialmente 

ter acesso ao sistema, por intermédio de sua Coordenadoria Municipal de 

Proteção e Defesa Civil ou órgão que exerça as atividades correlatas (gestão 

de risco e gerenciamento de desastre). 

Para tanto, deve-se acessar a página da Defesa Civil Estadual 

(www.defesacivil.sp.gov.br) e clicar sobre o ícone representativo do sistema 

(vide imagens 1 e 2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após, clicar no item “Solicitar acesso”, indicado na imagem abaixo: 

 

 

2. Página da Defesa Civil Estadual. 

1. Ícone SIDEC. 

3. Tela de login e solicitação de acesso. 



O passo seguinte refere-se à leitura do termo de confidencialidade e 

política de privacidade para o uso do sistema, que deve ser lido e assinalado 

caso o usuário concorde com o estabelecido (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Termo de confidencialidade. 



Para dar continuidade à solicitação de acesso, o usuário deverá 

preencher seus dados e validá-los por meio de um código numérico 

apresentado na tela, clicando em seguida no botão “Salvar e Continuar o 

cadastro”, conforme demonstrado na figura 5.  

 

 

 

 

No próximo passo será informada a região administrativa do Estado a 

que o município pertence e o usuário terá a última oportunidade de confirmar 

seus dados antes de finalizar o cadastro clicando no botão salvar (figura 6).  

5. Tela dados usuário. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a liberação de acesso pelo operador da Defesa Civil Estadual (se 

houver demora ligar no Núcleo de Gerenciamento de Emergências e solicitar 

liberação (11 2193-8888), a tela inicial do SIDEC estará disponível (imagem 7), 

sendo necessário login com nome de usuário e senha cadastrados conforme 

passos acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Confirmação dados e seleção região. 

7. Tela inicial do SIDEC. 



Para cadastro da ocorrência de Defesa Civil, clicar no botão “Cadastrar”, 

“Comunicação Preliminar de Ocorrência (CPO)” (imagem 8). 

 

 

O usuário terá acesso ao cabeçalho da CPO, onde deverá informar a 

tipificação do desastre de acordo com os eventos previstos na COBRADE. 

Para isto basta selecionar o evento que mais se assemelhe ao fato ocorrido no 

município. Deverá ainda especificar o município, data e hora do evento, área 

afetada (especificando se área rural ou urbana e quais os bairros e ruas) e as 

causas do desastre, descrevendo-o. Após, clicar em “Cadastrar dados do 

cabeçalho” (imagem 9). 

 

 

 

 

 

 

8. Cadastro de CPO. 

9. Cabeçalho CPO. 



Abaixo pode ser visualizada uma imagem de cabeçalho já preenchido 

(imagem10):  

 

 

No passo seguinte poderão ser inseridas as coordenadas geográficas 

dos locais afetados e/ou imagens relativas aos danos e prejuízos (imagem 11). 

 

 

 

 

Para a inserção de coordenadas, basta que o usuário arraste o spot para 

cima do local afetado que o endereço, latitude e longitude serão 

automaticamente carregados pelo sistema, bastando informar apenas o bairro. 

Na imagem número 12, pode-se observar uma coordenada carregada. É 

possível realizar a inserção mais de uma coordenada. 

10. Cabeçalho preenchido. 

11. Inserção de imagens e coordenadas 

geográficas. 



 

 

Para dar continuidade ao preenchimento da CPO clicar em “Continuar 

no preenchimento do relatório CPO” (imagem 13). 

 

 

12. Coordenada carregada. 

13. Seguir com o preenchimento. 



Na tela seguinte serão informados a estimativa de danos humanos, 

materiais e serviços essenciais relativas ao evento que está sendo registrado 

(imagem 14), bastando ao usuário selecionar “Clique aqui para alterar os dados 

acima” e informar os quantitativos. 

 

 

Após, informar o cargo atual do responsável pelo preenchimento do 

relatório, que deve ser o Coordenador Municipal de Defesa Civil ou agente 

municipal que exerça atividades correlatas (gestão de risco e gerenciamento de 

desastres), conforme imagem 15, e finalizar o preenchimento do relatório 

clicando no botão próprio para este fim (imagem 16). 

 

 

14. Tela de danos e prejuízos. 

15. Campo de informação de cargo. 



 

 

Abaixo segue link para download de vídeo com passo a passo resumido 

do cadastro de uma CPO: 

http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/media/OSDownloads/1446752476

_Comunicao%20Preliminar%20de%20Ocorrncia.wmv 

  

16. Finalização da CPO. 



 

PMVA 2016 – Critério CS7(b) 

Participação no treinamento da Oficina Preparatória da Operação Verão 

realizadas de Outubro a Novembro 2015 ou das Oficinas Preparatórias 

para Operação Estiagem a serem realizadas em 2016.       

A Coordenaria Estadual de Defesa Civil de São Paulo realiza 

anualmente oficinas presenciais preparatórias para a Operação Verão (período 

historicamente mais chuvoso no Estado) e para a Operação Estiagem (período 

do inverno, quando a incidência de chuvas diminui), com o objetivo de 

capacitar os agentes municipais, identificar as dinâmicas regionais e permitir o 

diálogo na busca de soluções.  

Os participantes das oficinas são os divulgadores do Sistema Estadual 

de Proteção e Defesa Civil em suas comunidades e contribuirão para a 

divulgação do tema “Gestão de Risco e Gerenciamento de Desastres” na 

sociedade. Os treinamentos contam com palestras e atividades práticas 

voltadas para a capacitação técnica e aperfeiçoamento dos agentes e 

membros do Sistema de Defesa Civil. 

Para este ciclo do Programa Município VerdeAzul serão consideradas as 

participações em Oficinas Preparatórias da Operação Verão realizadas de 

Outubro a Novembro 2015 ou das Oficinas Preparatórias para Operação 

Estiagem a serem realizadas em 2016.       

Em 2015 foram realizadas 7 OFICINAS PREPARATÓRIAS, voltadas 

para o período de Verão, nas regiões de Itapeva, Registro, São José dos 

Campos, Santos, Campinas, Região Metropolitana e Sorocaba, que são as 

regiões que operacionalizam juntamente com a Defesa Civil Estadual os 

Planos Preventivos de Defesa Civil para escorregamento de terra e para 

inundações. 

Em 2016 estão previstas 14 OFICINAS PREPARATÓRIAS, voltadas 

para o período de Estiagem, nas regiões de: Barretos, Ribeirão Preto, 

Presidente Prudente, Região Metropolitana de São Paulo, Bauru, Marília, São 

José do Rio Preto, Franca, Araçatuba, Araraquara, Campinas, Sorocaba e São 

José dos Campos. O calendário oficial das oficinas será divulgado 

oportunamente e estará disponível no site da Defesa Civil Estadual: 



www.defesacivil.sp.gov.br, na aba “Serviços”, “Calendário de Oficinas”, 

conforme imagens 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se inscrever, basta clicar sobre o curso desejado, selecionar o 

campo inscrição da oficina que acontecerá na região mais próxima ao 

município do participante (imagem 19) e preencher o formulário de inscrição, 

informando todos os dados (imagem 20). 

17. Página da Defesa Civil. 

18. Ícone Calendário de Oficinas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após, clicar em cadastrar (imagem 21) e a mensagem “Cadastro 

realizado com sucesso” aparecerá no topo do formulário de cadastro (imagem 

22). 

 

19. Inscrição em curso/oficina. 

20. Cadastro participante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Botão “Cadastrar”. 

22. Mensagem de confirmação do cadastro. 



PMVA 2016 – Critério CS7(c) 

Adesão ao Programa Cidades Resilientes da ONU ou participação do 

processo de auto-avaliação deste programa no formato estabelecido pela 

ONU.            

1. SOBRE A CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES 

RESILIENTES: “MINHA CIDADE ESTÁ SE PREPARANDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiliência é a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade 

expostos a riscos, de resistir, absorver, acomodar e recuperar-se dos efeitos de 

ameaças em tempo hábil e eficiente, por meio da preservação e restauração de 

suas estruturas essenciais e funções básicas (UNISDR). 

O objetivo da campanha mundial é alcançar a resiliência urbana e o 

desenvolvimento sustentável de comunidades através de ações dos governos 

locais para reduzir o risco à desastres. 

 

 

 

 

 

             Conhecer melhor 

  

             Investir sabiamente 

  

23. Logo da Campanha. 



            Construir de uma forma segura 

O Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres 

(UNISDR) é o ponto focal das Nações Unidas para a coordenação das 

atividades de redução de riscos de desastres e lidera uma rede dinâmica, que 

inclui Estados membros da ONU, organizações intergovernamentais e não 

governamentais, instituições financeiras, setor privado, órgãos técnicos e 

científicos e a sociedade civil. A UNISDR lidera a atual campanha para criar 

uma consciência global e dos benefícios da redução de riscos de desastres e 

capacitar pessoas para reduzirem sua vulnerabilidade às ameaças. A 

campanha surgiu após a Plataforma Global de Redução de Desastres 

(Genebra, em maio de 2011), em entrevistas com diversos prefeitos. Criando 

os 10 passos em busca da resiliência, sendo que 5 deles dizem respeito  as 

prioridades estabelecidas em 2005 pelo Marco de Ação de Hyogo (Japão), 

quando 168 países se comprometeram a adotar medidas para reduzir o risco 

de desastres até 2015 

10 PASSOS PARA SE TORNAR RESILIENTE: 

• Passo 1: Quadro Institucional e Administrativo 

• Passo 2: Recursos e Financiamento  

• Passo 3: Avaliações de Risco e Ameaças Múltiplas – Conheça seu 

Risco  

• Passo 4 : Proteção, Melhoria e Resiliência de Infraestrutura  

• Passo 5: Proteção de Serviços Essenciais: Educação e Saúde  

• Passo 6: Construção de Regulamentos e Planos de Uso e Ocupação 

do Solo  

• Passo 7: Treinamento, Educação e Sensibilização Pública  

• Passo 8: Proteção Ambiental e Fortalecimento dos Ecossistemas  

• Passo 9: Preparação, Sistemas de Alerta e Alarme, e Respostas 

Efetivos  

• Passo 10: Recuperação e Reconstrução de Comunidades 

Com o QUADRO DE SENDAI (que aconteceu em março de 2015), a 

segunda fase da campanha a partir de 2016 será dedicada à implementação, 

visando assegurar que os compromissos assumidos pelos governos estão 

integrados ao contexto local. Servindo como um meio para a realização do 

24. Guia para gestores públicos locais. 



Quadro de Sendai e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Pós-2015, a 

Campanha vai mudar seu foco para apoio à implementação, engajamento de 

parceiros, oportunidades de investimento/cooperação, planejamento de ação 

local e acompanhamento dos progressos. 

Em particular, a campanha continuará a defender o compromisso maciço 

dos governos locais para construir a resistência às catástrofes, com o objetivo 

de chegar a 6000 governos locais participantes até 2020. Abordagens 

padronizadas para a resiliência, como a lista de novos "Dez Passos 

Essenciais" e indicadores correspondentes, metas e processo de declaração 

aplicáveis para todas as cidades serão introduzidos. 

Parceiros do setor privado também serão alvo bem como conectados 

com os governos locais e outros parceiros de desenvolvimento para contribuir 

ativamente para o desenvolvimento de produtos e serviços, ferramentas e 

suporte técnico para soluções inovadoras de redução de riscos urbanos. 

 

2. O QUE É UMA CIDADE RESILIENTE A DESASTRES? 

São consideradas resilientes aquelas cidades com capacidade de 

resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre 

e, de maneira organizada, prevenir que vidas e bens sejam perdidos. 

Resiliência e redução de riscos de desastres devem fazer parte do desenho 

urbano e das estratégias para alcançar o desenvolvimento sustentável. São 

necessárias alianças fortes e ampla participação popular. 

 

3. PORQUE PARTICIPAR DA CAMPANHA? 

A campanha ajuda as cidades a desenvolver indicadores e medidas de 

desempenho para acompanhamento de seus processos de crescimento 

urbano, a fim de reduzir os aspectos que conduzem ao risco de desastre, 

permitindo a construção de cidades de todos os tamanhos e perfis mais 

resilientes e habitáveis. Uma das finalidades da campanha é mostrar que a 

redução de riscos e desastres ajuda na diminuição da pobreza, favorece a 

geração de empregos, de oportunidades comerciais e a igualdade social, além 

de garantir ecossistemas mais equilibrados e melhorias nas políticas de saúde 

e educação. 

 



 

 

4. ESTADO DE SÃO PAULO E AS CIDADES RESILIENTES:  

Atualmente o Estado de São Paulo possui o maior número de cidades 

resilientes do país. Das 688 adesões no Brasil (687 cidades e o Estado de 

São Paulo) à campanha demonstrando 10 passos essenciais para resistir, 

absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre, 290 são 

municípios paulistas. O motivo da aceitação dos municípios paulistas na 

campanha deve-se ao fato de que a Defesa Civil do Estado tem trabalhado 

estrategicamente, integrando políticas públicas relacionadas à redução de 

risco, para aumentar o número de adesões em especial nas regiões mais 

vulneráveis. 

 

 

 

 

 

 

25. Adesões à campanha no Brasil. 



5. FORMA DE ADESÃO: 

Para cadastramento do município, além da carta endereçada à 

UNISDR/ONU assinada pelo Prefeito, o município deverá preencher uma 

planilha com os dados cadastrais do município e a descrição de suas ações 

levando em consideração os 10 passos rumo à resiliência e encaminhar a 

documentação escaneada para a Defesa Civil Estadual 

(defesacivil@sp.gov.br), que analisará os documentos e os remeterá à ONU. 

Recebida esta documentação a UNISDR/ONU enviará, no email 

informado na planilha dos 10 passos, diploma de adesão à campanha para que 

o Prefeito o assine no campo próprio e restitua à ONU (com cópia para a 

Defesa Civil Estadual), confirmando assim a adesão do município à campanha. 

Após, o município receberá login e senha para que o ponto focal acesse 

o site internacional da campanha 

(http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/signup) e faça atualização 

do perfil da cidade (exemplo do perfil do Estado na imagem 26), com as 

informações municipais julgadas necessárias.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Oportunamente, serão disponibilizados a todos os municípios o modelo 

de carta padrão da ONU a ser assinada pelo Prefeito, bem como check list dos 

10 passos. 

26. Perfil no site da campanha. 



Outras informações sobre a campanha podem ser obtidas também por 

meio do guia para gestores públicos elaborado pela UNISDR em 2012 

(http://www.unisdr.org/files/26462_guiagestorespublicosweb.pdf). 


