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Chegamos  ao  f inal  do
ano  de  2021  e  ao  mês
de  dezembro ,  o  mês
das  festas .  Tempo  de
comemorar  as
conquistas ,

confraternizar  as  boas
amizades  iniciadas
e /ou  continuadas  no
decorrer  do  ano  e ,

avaliar  as  experiências
nem  tão  boas  quanto
se  esperavam  que
fossem ,  mas  que
ajudarão  a  corrigir
futuras  trajetórias .

A Comissão Municipal  de Defesa Civi l  de Belém –
COMDEC-BL se insere nesse contexto,  para fazer
deste relatório uma verdadeira celebração,  um
ritual  de agradecimento primeiramente à
população de Belém e em seguida à toda a equipe
de gestão da prefeitura municipal ,  aos órgãos
estaduais e federais e aos servidores da “casa”.
Todos parceiros constantes,  que fortaleceram a
opção sempre presente deste os primeiros dias
desta gestão,  em enfrentar os desafios para
garantir a excelência na execução das polít icas
públicas de defesa e proteção social  que competem
ao órgão.
Dando continuidade à trajetória de ações,  nos
meses de setembro, outubro e novembro, além das
atividades rotineiras de vistorias em residências
solicitadas pelos usuários (agora já inseridas no
novo sistema informatizado, criado em parceria
com o  Parque de Ciência e Tecnologia (PCT-
Guamá) e os atendimentos aos sinistros de
urgência acionados pelo Centro Integrado de
Operações do Governo do Estado do Pará (CIOp)
foram consolidadas parcerias,  fortalecidos e
ampliados alguns projetos que demandaram mais
tempo para a sua execução e ainda,  criados novos
projetos que estão em fase de elaboração ou ainda
em seu início.

Desta forma, foram visitadas novas áreas para a
avaliação dos riscos de acidentes geológicos
juntamente com os técnicos do Serviço Geológico do
Brasi l  (CPRM);  houve o fomento à participação dos
servidores nos cursos e encontros programados pela
EGP/SEMAD, além de convites para a participação em
videoconferências e capacitações na modalidade EAD;
outras feiras e mercados foram visitadas para a
divulgação dos serviços disponibi l izados pela
COMDEC-BL e a disseminação de práticas de
prevenção a acidentes;  e como de costume, houveram
contatos permanentes com técnicos da COHAB e
FUNPAPA, para aprimoramento no processo de
concessão dos benefícios sociais .
A participação em eventos de promoção da cidadania
propostos pela SECDH foi  intensif icado e na ação de
cidadania real izada na Aldeia Cabana,  foi  lançado o
novo projeto da COMDEC-BL, a campanha de doação
permanente “Doe o que Puder,  Pegue o que Precisar” .
Outras ações inovadoras também foram iniciadas e
estarão descritas neste relatório:  a composição de
normas que regulamentarão o trabalho de Voluntários
de Proteção e Defesa Civi l  no município de Belém e as
diretrizes para a criação do Comitê Permanente de
Gerenciamento de Crises,  ambos devidamente
encaminhados ao Gabinete do Prefeito para análise e
publicação em breve.
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CPRM: Mapeamento de Áreas de Risco
Geológico nos bairros da Pratinha,  Tapanã,
Maracacuera (Icoaraci) ,  Coqueiro (Sideral) ,
Bengui (CDP),  Maracangalha (Promorar) ,
Campina,  Reduto,  Telégrafo,  bem como nas
i lhas do entorno de Belém em parceria com o
GFlu.  No dia 19/10/2021 ocorreu importante
reunião,  com a participação da Presidente da
COMCED-BL e Secretários Municipais l igados
às áreas de infraestrutura da prefeitura e com
representantes do CPRM, onde f icou definido
a realização do mapeamento do Canal Mata
Fome.

CENSIPAM: A presidente da COMDEC-BL foi
recebida dia 24/09/2021 pelo novo gerente
regional de Belém do Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia – CENSIPAM, na sede da Av.  Júl io
Cesar.  Foram intensif icados os contatos com
este órgão para a efetivação de um termo de
cooperação técnica que proporcione a troca
de informações e tecnologias com a COMDEC.
A aproximação também se propõe a ser f ísica,
reduzindo as distâncias geográficas com a
locação de algumas salas no mesmo prédio
onde funciona a sede do CENSIPAN, de forma
a acelerar o atendimento a população de
Belém. Os contatos culminaram com a
elaboração do documento de cooperação
técnica,  já  encaminhado à assessoria jurídica
da prefeitura para providências,  e com a
reunião técnica real izada no dia 11/11/2021
com representantes do Governo Federal ,
vindos de Brasí l ia .

HABE: No dia 13/10/2021 servidores da Defesa
Civi l  iniciaram e concluíram com louvor do
Curso de Socorrista Mil itar promovido pelo
Hospital  da Aeronáutica (HABE).  Parceria
iniciada em Agosto/2021 com outra turma de
servidores,  tem-se mostrado necessária para a
atualização e capacitação da equipe da
COMDEC-BL na preparação para diversas
situações de sinistros que possam vir a
acontecer.
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 Com o objetivo de construir um caminho que
incorpore a gestão de riscos e a adaptação às
mudanças de cl imas ao desenvolvimento
sustentável ,  a COMDEC-Bel participou de
diversas ações que não possuem l igação direta
com a sua função precípua de atendimento a
ocorrências de acidentes,  mas que
contribuíram para o bem estar da população e
ajudaram a minimizar a ocorrência de futuros
sinistros.  Sendo a COMDEC vinculada ao
Gabinete do Prefeito além de relação
administrativa diária,  algumas atividades são
realizadas pelo acionamento deste núcleo,
como por exemplo:

 - Elaboração do Edital  de Criação do Agente de
Defesa Civi l  Voluntário,  bem como, do Termo
de Adesão para ser disponibi l izado no site;  
 -  Elaboração do Edital  de Criação do Comitê
Permanente de Gerenciamento de Crise;
 - Planejamento para aquisição de
equipamentos e mobil iário para a COMDEC em
2022, encaminhado ao Gabinete dia
20/10/2021;
 - Foram encaminhados no dia 03/11/2021 ao
gabinete os currículos selecionados para a
contratação de Estagiários;
 - No dia 04/11/2021 foram entregues à
COMDEC-BL 3 novas viaturas,  que tornarão
mais ágeis e céleres as vistorias em residências;

Reuniões de Organização do Círio de Nazaré:
Tradicionalmente,  em virtude da grande
movimentação populacional  provocada pelas
procissões rel igiosas real izadas no período
conhecido como “Quadra Nazarena”,  a
COMDEC-BL é solicitada para apoio à
organização capitaneada pela Arquidiocese de
Belém. Este ano não foi  diferente e a partir  de
14/09/2021 houve a participação da equipe,  nas
reuniões de organização do Círio.

FUNPAPA: Reunião para ajuste de procedimentos
quanto à elaboração dos Documentos de Vistoria
para a concessão do Aluguel Social .
SEGEP: Dando continuidade ao Fórum Permanente
de Participação Cidadã Tá Selado, ocorreu no dia
06/11/2021 no Hotel  Sagres,  o Congresso da Cidade,
reunindo os conselheiros e conselheiras eleitos nas
plenárias.  A COMDEC esteve representada pelo
coordenador operacional ,  Claudionor Corrêa.
SECDH: No dia 17/09/2021 a COMDEC participou do
Café Parti lhado da Esperança.  Evento Promovido
pela Secretaria Extraordinária de Cidadania e
Direitos Humanos foi  real izado na Aldeia Cabana,
com a participação do Vice Prefeito de Belém
Edilson Moura,  em comemoração ao centenário de
nascimento do educador Paulo Freire.  
SEMOB: Marcando o encerramento da Semana do
Trânsito,  ocorreu no dia 26/09/2021,  caminhada
pela Cidade Velha e seus referenciais históricos e
turísticos,  com divulgação da forma como a
engenharia de trânsito se insere naquele contexto
representativo da cultura municipal .  Estiveram
representando a COMDEC os servidores Edson
Pereira Junior e Marcelo Chucre.
GMB: Em comemoração aos 30 anos de fundação da
Guarda Municipal ,  ocorreu no Parque da Residência
dia 27/09/2021 a entrega da medalha comemorativa
Intendente Francisco Caldeira Castelo Branco. A
Presidente da COMDEC foi  agraciada com a referida
comenta,  por sua trajetória profissional  como
Policial  Civi l  e incentivadora das ações da Guarda
Municipal ,  importante instituição de defesa da
população de Belém. 
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 SEMAD/EGP: Reunião no dia 01/09/2021 com
os Agentes de Desenvolvimento e Capacitação –
ADC’s,  para apresentação das atividades
programadas para o segundo semestre/2021/
No dia 19/10/2021,  participação da Palestra
Servidor e Serviço Público:  a Belém Multiétnica
e o Desafio do Reconhecimento nas Polít icas
Públicas/ O encontro intitulado Saberes da
Amazônia e Mudanças Climáticas,  que ocorreu
no Centro de Convenções da UFPA, teve a
participação da Presidente da CONDEC como
preparação ao Fórum Social  Pan-Amazônico,
que ocorrerá em Julho/2022.  No dia do
Servidor Público,  28/11/2021 houve a
culminância da Semana do Servidor Público,  no
Horto Municipal  e a COMDEC-BL esteve
presente.

 SECON: Foram continuadas as ações do Projeto
“Sextou na feira” ,  que realiza visitas às feiras e
mercados de Belém, divulgando os serviços e
faci l itando o acesso da população à Defesa Civi l
do Município,  agindo de forma educativa na
orientação de prevenção a possíveis acidentes.
Foram visitadas:  Feiras do Panorama XXI e
Catal ina (10/09/2021) ,  Feira e Mercado da
Cremação (17/09/2021)  Feira e Mercado da
Cabanagem (24/09/2021)  e,  Mercado de Santa
Luzia (12/11/2021) .

Campanha de doação permanente “Doe o que Puder,
Pegue o que Precisar” :  No dia da Ação de Cidadania
que ocorreu na Aldeia Cabana,  em alusão ao dia do
Idoso (13/09),  organizado pela SECDH e com a
participação do Prefeito Edmilson Rodrigues,
ocorreu o lançamento do Projeto de doação
itinerante “Doe o que Puder,  Pegue o que Precisar” .  
 As campanhas de doação promovidas pela COMDEC
sempre ocorreram de formas pontuais,  em
decorrência de acidentes de grande proporção.  Toda
via,  como forma de promover entre a população um
sentimento solidário,  uma van com sinalizações da
COMDEC se desloca até um dos bairros e distritos
de Belém para fazer doações a quem necessita e
coletar doações de quem tem materiais disponíveis e
que possa se desfazer.  Dia 15/10/2021 foi
desenvolvido este projeto na Cidade
Velha/Comércio e no dia 19/11/2021 em Icoaraci .
 SECONT: Em função de dif iculdades nos trâmites
dos processos em tramitação no Gabinete do
Prefeito,  para aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual  e Coletivos,  bem como Materiais
Hospitalares,  a Presidente da COMDEC-BL esteve
reunida no dia 04/11/2021 com a SECOMT, para
recebimento dos Manuais de Procedimentos e
Controle Externo do Município,  para colher
melhores orientações para a construção de um
Termo de Referência que possa dar mais agi l idade ao
processo.  
 SEMAD/SEMMA: Participação no plantio de 40
mudas de buriti ,  no dia 05/11/2021,  no Portal  da
Amazônia,  com a participação do vice prefeito de
Belém Edilson Moura,  para destacar a necessidade
de polít icas públicas que garantam o direito das
pessoas viverem em uma cidade ecologicamente
sustentável .
 SESAN: Participação no dia 11/11/2021 do início da
Operação Inverno. 
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A Defesa Civi l  de Belém realiza um conjunto de
medidas que visam prevenir e l imitar riscos,  perdas
e danos a que está sujeita a população.
Diariamente,  presencialmente ou por meio de
endereço eletrônico,  a Comissão recebe
solicitações de vistorias de imóveis que
apresentam algum tipo avaria.  O laudo técnico
emitido a partir  desta vistoria é um dos requisitos
para a inscrição em programas assistências
mantidos pelo município,  por meio da Funpapa,  e
pelo estado, por meio da Cohab.
Neste relatório é importante frisar dois
acontecimentos muito importantes que
contribuíram para o a melhoria da prestação dos
serviços.
No dia 01/10/2021 entrou em funcionamento o Site
defesacivi l .belem.pa.gov.br,  a f im de dar
continuidade ao processo de aproximação da
COMDEC à população,  para divulgar informações
pertinentes à proteção e defesa civi l .  Foi  aberta a
partir  do dia 10/10/2021 a possibi l idade de fazer as
solicitações de vistoria neste canal  de
comunicação,  de forma a agi l izar o atendimento às
demandas.  
No mês seguinte,  dia 01/11/2021 foi  a vez da
criação do SISCONDEC - Sistema Informatizado de
Gestão em Defesa Civi l ,  para cadastramento
interno das informações relativas às vistorias
técnicas.
Para f ins de sistematização,  as sol icitações de
vistoria técnica são classif icadas em privadas e
públicas.  A primeira delas quando é o proprietário
do imóvel que faz o pedido,  a pública quando a
Defesa Civi l  é acionada pelo Ciop,  Defesa Civi l
Estadual e órgãos públicos municipal ,  estadual ou
federal .

Para f ins de sistematização,  as sol icitações de
vistoria técnica são classif icadas em privadas e
públicas.  A primeira delas quando é o proprietário
do imóvel que faz o pedido,  a pública quando a
Defesa Civi l  é acionada pelo Ciop,  Defesa Civi l
Estadual e órgãos públicos municipal ,  estadual ou
federal .
Do dia 1  de setembro ao dia 20 de novembro a Defesa
Civi l  de Belém registrou 1 .181 ocorrências,  sendo
1.123 pedidos privados e 58 públicos.  Os motivos
mais frequentes foram risco de desabamento,
rachaduras em imóveis,  danos sofridos em
decorrência de vendavais,  de alagamentos e de
incêndios.  Entre as ocorrências públicas que
ganharam maior visibi l idade na comunidade estão:
 - Incêndio na alameda Santos,  próximo ao Portal  da
Amazônia (10/09/2021)  – 20 pessoas atingidas.  3
famíl ias)  
 -  Destelhamento de residências na av.  Genti l
Bittencourt com acionamento do CIOP (12/09/2021)
 - Acionamento do CIOP com solicitação para
averiguar a situação de prédio de 3 andares na Av.
Boaventura da Si lva,  que sofreu possível  incl inação
devido ao rompimento da caixa d ’agua localizada no
teto deste prédio (13/09/2021)
 - Fortes Chuvas,  com precipitação de granizo.  Neste
dia houve dois acionamentos do CIOP, inclusive com
1 incêndio (15/09/2021)
 - Incêndio na Terra Firme, passagem Lauro Sodré
(06/10/2021)
 - Incêndio na Sacramenta (23/10/2021)
 - Incêndio no Jardim Sevilha (24/10/2021)
 - Incêndio na Marambaia (26/10/2021)
 - Incêndio no Curió-Utinga (05/11/2021)
 - Solicitação de atendimento pelo CIOP para ameaça
e desabamento de Prédio de 3 andares na
sacramenta (06/11/2021) .



ATIVIDADES  EXTRAORDINÁRIAS

RELATÓRIO  SET /OUT /NOV PÁGINA  07

A Defesa Civi l  de Belém atua também para mitigar
danos em casos de desastres,  sejam eles naturais
ou provocados pela ação humana. Os desastres
naturais estão intimamente l igados ao
desenvolvimento humano e,  por conseguinte,
colocam em risco este desenvolvimento.  Algumas
decisões tomadas em matéria de desenvolvimento
por indivíduos,  comunidades ou nações podem
gerar novos riscos de desastres.  Mas isso não
precisa ser necessariamente assim. O
desenvolvimento humano pode também contribuir
para reduzir os riscos de desastres de forma
eficiente e eficaz.

Entre as principais ocorrências registradas neste
período estão o atendimento as famíl ias
desabrigadas em decorrência do incêndio ocorrido
na alameda Santos,  próximo ao Portal  da Amazônia,
que impactou a vida de vinte pessoas.  
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