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TERMO DE ADESÃO  
  
  

Pelo presente instrumento o Prefeito Municipal de 

_______________________, Sr. _________________, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação, e a Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil e a Defesa Civil de Santa Catarina, representado por seu Chefe Sr. 

ALEXANDRE WALTRICK RATES, e o Instituto Federal Catarinense Campus 

Camboriú representado pela coordenadora do programa SRA. CLEONICE MARIA 

BEPPLER, formaliza adesão e compromisso na execução do Programa Defesa 

Civil na Escola. 

 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Em tempos de agravamento e diversificação dos riscos e desastres, no 

contexto de comprovadas e imprevisíveis alterações climáticas, urge ampliar os 

esforços no sentido de relacionar e integrar a extensão, a pesquisa e o ensino, 

visando à criação de uma nova cultura de resiliência. Portanto, investir na formação 

de alunos do ensino fundamental (6º ou 7º ano), sobre a Redução de Risco de 

Desastre (RRD) é uma tarefa urgente, além de estar em consonância com os 

preceitos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil bem como na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, sendo que na Lei 12.608/2012,  

Art. 9° compete a União, aos Estados e Municípios: “ IV - estabelecer medidas preventivas 

de segurança contra desastres em escolas e hospitais situados em áreas de risco”;  

 A mesma Lei muda o artigo 26 da LDB ... § 7 o “Os currículos do ensino 

fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental 

de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.” (NR) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – 

DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

É de responsabilidade da Defesa Civil de Santa Catarina: 
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- Atuar na qualificação dos professores e equipe técnica da rede escolar de 

ensino; 

- Disponibilizar os materiais existentes (caderno do aluno, caderno do 

professor, agenda com caneta, sacochila, colete para os integrantes do Núcleo 

Escolar de Proteção e Defesa Civil - NEPDEC, mascote para o NEPDEC, copo, 

adesivos, jogos, exercícios, entre outros), bem como modelo de camiseta, e modelo 

de mascote, para serem reproduzidos pelo município; 

- Acompanhar e monitorar o processo por meio do Coordenador Regional de 

Defesa Civil; 

- Auxiliar e participar das atividades de abertura, formatura e outras; 

- Avaliar as ações desenvolvidas de forma conjunta, visando a melhoria 

contínua do programa. 

- Atender as solicitações do município, na medida do possível. 

 

É de responsabilidade do IFC: 

 - Atuar como multiplicadores do programa em parceria com a Defesa Civil 

de Santa Catarina; 

 - Realizar encontros presenciais para a capacitação de professores e alunos 

e, disponibilizar atendimento a distância através da plataforma moodle para os 

professores; 

 - Acompanhar e auxiliar junto com o COREDEC e COMPDEC local  as ações 

do Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil. 

 - Emitir certificado para os professores que concluíram a capacitação; 

 - Avaliar as ações desenvolvidas de forma conjunta, visando a melhoria 

contínua do programa. 

 

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação: 

- Coordenar o programa no âmbito municipal, junto a rede e comunidade 

escolar;  

- Disponibilizar o uniforme (camiseta), na quantidade necessária, e conforme 

modelo da DCSC visando atender o número de alunos e professores envolvidos; 
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- Disponibilizar o caderno do aluno e do professor, na quantidade necessária, 

caso haja impossibilidade de a DCSC atender; 

- Mobilizar e incentivar os diretores, professores, e demais integrantes da 

rede escolar para participar do programa, contribuindo com sugestões e práticas 

para sua melhoria; 

- Criar o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil, a fim de dar continuidade 

ao programa; 

- Disponibilizar o espaço físico e equipamentos para a realização de ações 

práticas e teóricas pré estabelecidas no programa; 

- Organizar a formatura em parceria com a DCSC; 

- Avaliar as ações de forma conjunta, visando a melhoria contínua. 

 

É de responsabilidade da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil: 

- Participar ativamente do programa, desde o planejamento, realização das 

ações e práticas conforme estabelecido no plano de ação e cronograma; 

- Mobilizar organizações parceiras (empresas, associações da sociedade 

civil, entre outras) para participar do programa; 

- Divulgar o programa junto a comunidade, famílias e demais organizações; 

- Sistematizar a experiência para posterior publicação de relatórios e 

resultados; 

- Disponibilizar a equipe para atendimento aos professores e alunos de modo 

conjunto; 

- Organizar a formatura em parceria com a DCSC e escolas envolvidas; 

- Avaliar as ações de forma conjunta, visando a melhoria contínua. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COLABORAÇÃO 

 Os partícipes observarão, em suas relações, o melhor espírito de 

colaboração e se fundarão em princípios de boa fé e cordialidade, visando os 

amplos objetivos perseguidos em comum, com a celebração deste acordo. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência do presente instrumento será de sessenta meses, a 

partir da data de sua assinatura, e havendo interesse entre as partes, poderá ser 

prorrogado, por termo aditivo pertinente, no fulgor da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 Este termo de adesão não implica compromissos financeiros entre os 

partícipes. O custeio das despesas inerentes à execução das atividades 

decorrentes do objeto deste instrumento, será definido nos instrumentos jurídicos a 

serem celebrados quando de sua execução, mediante previsão orçamentária, 

obedecendo a legislação em vigor sobre o tema. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ETAPAS E METAS 

No que se refere a execução do programa, segue-se as seguintes etapas: 

1. Sensibilização e mobilização do gestor público (prefeito, secretaria de 

educação), professores, diretores e responsáveis pela condução do processo no 

âmbito escolar; 

2. Capacitação dos professores, a ser realizada na modalidade híbrida, 

quando presencial em local a ser definido, e on line, pela plataforma moodle da 

DCSC, totalizando oitenta (80) horas (teóricas e práticas); 

3. Implantação das atividades e ações nas escolas, conforme planejamento 

e cronograma; 

4. Acompanhamento e monitoramento do processo a ser realizado de modo 

conjunto pelas organizações e órgãos envolvidos; 

5. Elaboração de relatórios de resultados; 

6. Apresentação dos resultados e formatura; 

7. Decreto de Criação do NEPDEC - Núcleo Escolar de Proteção e Defesa 

Civil. 
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8. Continuidade do programa nas escolas que formalizaram o NEPDEC e 

inclusão de novas escolas no processo. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 A Defesa Civil de Santa Catarina providenciará a publicação deste ACORDO 

na Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, conforme dispõe o art. 61, parágrafo 

único da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 O presente termo poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

a) Comum acordo entre as partes; 

b) Iniciativa de alguma das partes, mediante notificação por escrito com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

c) Descumprimento de qualquer uma das cláusulas pactuadas, bem como dos 

respectivos Convênios ou termo de cooperação técnica que porventura venham a 

ser celebrados, respeitadas as obrigações assumidas com terceiros e saldados os 

compromissos financeiros, caso existam, entre os mesmos. 

No caso de rescisão, havendo pendências ou trabalhos em execução, os 

partícipes definirão através de um Termo de Encerramento, as responsabilidades 

relativas à conclusão ou extinção de cada um dos trabalhos e de todas as demais 

pendências, inclusive as referentes ao destino de bens eventualmente cedidos por 

empréstimo ou comodato, aos direitos autorais e de propriedade e dos trabalhos 

em andamento, bem como as restrições ao uso de bens e à divulgação de 

informações colocadas à disposição dos partícipes. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
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Desta forma aderimos a presente iniciativa na medida em que o programa 

visa implementar, um sistema de aprendizagem teórica e prática de ações em 

Proteção e Defesa Civil, capaz de apoiar à educação formal nas séries finais do 

ensino fundamental (preferencialmente no 7º ano), possibilitando o aumento da 

resiliência e a implementação da  Redução de Riscos a Desastres, em consonância 

com a Lei 12.608/12. 

 

 O presente termo é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que 

produza os devidos efeitos de fato e de direito. 

 

 

Florianópolis, ____ de _____ de 2021  

 

 

             ALEXANDRE WALTRICK RATES 
           Chefe de Estado da Defesa Civil 

 

 
___________________ 

Prefeito Municipal de  
 

 

CLEONICE MARIA BEPPLER 
Instituto Federal Catarinense/Camboriú 
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