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1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, que se constitui como dever do 
Estado e direito e responsabilidade de todos, tem por objetivo planejar e promover a 
defesa permanente contra a calamidade pública e as situações de emergência, conforme 
estabelece o art. 109 da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

A lei complementar nº 741, de junho de 2019, dispõe sobre a estrutura organizacional 
básica e o modelo de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder 
Executivo, e estabelece outras providências.

Seção VII  - Da Defesa Civil

Art. 26. À DC compete:

I – articular e coordenar as ações de proteção e defesa civil no Estado, compreendendo:

    a) prevenção e preparação para desastres;

    b) assistência e socorro às vítimas de calamidades;

    c) restabelecimento de serviços essenciais; e

    d) reconstrução;

II – realizar estudos e pesquisas sobre riscos e desastres;

III – elaborar e implementar diretrizes, planos, programas e projetos para prevenção, 
minimização e respostas a desastres causados por ação da natureza e do homem no 
Estado;

IV – coordenar a elaboração do plano de contingência estadual e fomentar a elaboração 
dos planos de contingência municipais;

V – mobilizar recursos para prevenção e minimização de desastres;

VI – disseminar a cultura de prevenção de desastres para a sociedade, por meio dos 
princípios de proteção e defesa civil;

VII – prestar informações aos órgãos federais de defesa civil sobre as ocorrências de 
desastres e atividades de proteção e defesa civil no Estado;

VIII – propor à autoridade competente a decretação ou a homologação de situação de 
emergência e de estado de calamidade pública;

IX – providenciar e gerenciar o abastecimento e a distribuição de suprimentos nas 
ações de proteção e defesa civil;

X – coordenar a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a 
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Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (CEP2R2) ou estruturas 
equivalentes;

XI – presidir e secretariar, quando lhe couber o mandato, a Comissão Permanente de 
Defesa Civil do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (CODESUL);

XII – coordenar as ações estaduais de ajuda humanitária nacional e internacional;

XIII – coordenar e implementar, em articulação com os Municípios, ações conjuntas 
com os órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (SIEPDEC);

XIV – promover o intercâmbio técnico com organizações nacionais e internacionais de 
proteção e defesa civil;

XV – promover a capacitação de pessoas para as ações de proteção e defesa civil, em 
articulação com órgãos do SIEPDEC;

XVI – fomentar o fortalecimento da estrutura de proteção e defesa civil municipal e 
regional;

XVII – recomendar ao órgão competente a interdição de áreas de risco

2. APRESENTAÇÃO DA OUVIDORIA

2.1 COMPETÊNCIAS

Segundo o Regimento Interno da DCSC, decreto n°1816 de 17 de março de 2022.

Subseção IV Da Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria:

(...)

XVI – receber, analisar e responder, por meio de mecanismos proativos e reativos, as 
manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos;

XVII – auxiliar na prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os 
princípios da administração pública;

XVIII – elaborar, organizar e coordenar o Grupo de Trabalho da Transparência e Dados 
Abertos da DC, conforme orientações do órgão central do sistema de Controle Interno do 
Estado;

XIX – monitorar e dirimir dúvidas dos cidadãos quanto aos dados e às informações de 
sua competência disponibilizados no Portal da Transparência e Dados Abertos, informando 
as inconsistências ao órgão central de Controle interno do Estado;

XX – manter atualizados os dados e as informações de sua competência no Portal 
da Transparência e Dados Abertos em cooperação com o órgão central do sistema de 
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Controle Interno do Estado; e 

XXI – desenvolver outras atividades relacionadas aos serviços de controle 
interno e ouvidoria, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo 
orgão central do Sistema Administrativo de Controle Interno e Ouvidoria. 

2.2 ESTRUTURA 

Atualmente a DCSC conta com apenas um servidor que faz o papel de Controlador e 
Ouvidor dentro do órgão.

Ouvidora: Camila Corrêa

2.3 INSTALAÇÕES, HORÁRIO DE ATENDIMENTO E CANAIS DE 
ACESSO

A Defesa Civil fica localizada no seguinte endereço: Av. Ivo Silveira nº 2320, Capoeiras, 
CEP 88085-001.

Atendimento da Ouvidoria: 2ª a 6ª feira, das 12h às 19h.
Telefone: (48)3664-7060

Atendimentos de ouvidoria através do site: https://www.defesacivil.sc.gov.br/ ou 
diretamente pela Ouvidoria Geral do Estado em: http://ouvidoria.sc.gov.br/.

3. DADOS GERAIS DAS MANIFESTAÇÕES

Total de Manifestações: 18

Gráfico 01: Distribuição das Manifestações

https://www.defesacivil.sc.gov.br/
http://ouvidoria.sc.gov.br/
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4. ANÁLISE QUANTITATIVA

4.1 TIPOLOGIA DAS MANIFESTAÇÕES

A maior parte das manifestações (66,7%) atendidas pela Ouvidoria pertence ao tipo 
Solicitação. O tipo Denúncia, alcança percentual bem menor (16,7%),  Reclamações 
(11,1%), Sugestões (1%) e Elogios (0%).

Gráfico 02: Tipo de Manifestações

4.2 ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADES INTERNAS

A Defesa Civil recebe determinadas demandas que são de competência municipal 
segundo Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Essas demandas são encaminhadas para 
os municípios responsáveis para dar seguimento nas solicitações. Além disso, temos 
algumas obras em nossa competência e por isso, recebemos solicitação de informações 
referente as mesmas. Abaixo é possível ver os municípios relacionados às demandas que 
recebemos em 2022.

Tabela 01 - Manifestações Recebidas por Tipo e por município

Município Denúncia Reclamação Solicitação Sugestão Total

FLORIANOPOLIS 1 3 1 5

BIGUAÇÚ 2 2

ITAPEMA 1
ANITÁPOLIS 1 1
ANGELINA 1 1
BELA VISTA DO TOLDO 1 1
IRACEMINHA 1 1
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JOINVILLE 1 1
BARRA VELHA 1 1
MAFRA 1 1
RODEIO 1 1
BLUMENAU 1 1
BRUSQUE 1 1
Total 3 2 12 1 18

5. PRAZO DE ATENDIMENTO
Prazo de atendimento das demandas de ouvidoria são definidos no Decreto n° 1.933, de 

18 de maio de 2022, Art. 33 “O prazo para a apresentação da Decisão Administrativa Final 
às manifestações de ouvidoria será de até 30 (trinta) dias, contado da data do registro da 
manifestação, prorrogável por igual período mediante justificativa expressa e notificação 
ao manifestante”. Abaixo é possível ver o prazo  de resposta da Ouvidoria da DCSC.

Tempo Médio de Respostas (em dias corridos)

6. PRINCIPAIS ASSUNTOS POR TIPOLOGIA

No gráfico abaixo é possível ver os principais assuntos segundo a natureza das 
manifestações recebidas no ano de 2022.

Gráfico 02  - Principais assuntos segundo a natureza.
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7. ANÁLISE QUALITATIVA POR TIPOLOGIA

Reclamações e Solicitações:

- Solicitação de Vistoria;
- Solicitação de Documentos relacionados à Defesa Civil;
- Reclamação de Servidores.

Em relação as Solicitações de vistoria, quando de competência da DCSC, as mesmas são 
repassadas para os Coordenadores Regionais da Defesa Civil para que as vistorias sejam 
realizadas. No que diz respeito aos documentos solicitados, com base na Lei nº12.527/2011, 
que dispõe sobre o Acesso à Informação, os documentos são encaminhados dentro do 
prazo estipulado através do canal de atendimento, da mesma forma que é feita a análise 
de dados pessoais e sensíveis e ocultação dos mesmos, conforme a Lei Geral de Proteção 
de Dados, nº 13.709/2018. Por fim, no que diz respeito a reclamação de servidores desta 
pasta, todas são repassadas para a autoridade máxima do órgão, onde são avaliadas e 
estudadas para posteriormente tomar as providências cabíveis.

Denúncias:

- Denúncias relacionadas a àreas de risco em municípios;
- Denúncia de Servidores;
- Denúncias de Obras em municípios.
 
Sobre as denúncias relacionadas a àreas de risco em municípios e servidores, as 

providências são as mesmas das solicitações e reclamações, conforme mencionadas 
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acima.  Já as obras nas municipalidades, este órgão analisa cada caso para averiguar se 
as denúncias procedem ou não.

Sugestões:

- Ideias de Projetos para a DCSC;

Todas as sugestões recebidas através do canal de ouvidoria são bem-recebidas e 
analisadas para aprimoramento das nossas atividades e atendimento à população. Dessa 
forma, as sugestões são repassadas ao dirigente máximo do órgão para avaliar cada uma 
de forma individual.

9. PRINCIPAIS AÇÕES DA OUVIDORIA

É de responsabilidade do encarregado pela ouvidoria coordenar, avaliar e controlar 
as atividades relacionadas às competências institucionais da ouvidoria, manter os 
interessados infomados sobre todas as medidas adotadas em relação a sua solicitação, 
representar a ouvidoria diante das unidades administrativas do órgão e perante a sociedade, 
propor medidas para correção de processos de acordo com as demandas recebidas, ocultar 
dados sensíveis ou sigilosos dos documentos antes de enviar pelo canal de ouvidoria e 
encaminhar relatórios estatísticos anualmente, conforme o ofício circular CGE n°17/2022.

Além disso, o responsável pela ouvidoria participou de todos os cursos de ouvidoria 
fornecidos pela CGE/SC em 2022, fez curso de capacitação sobre Lei Geral de Proteção 
de Dados-LGPD, para poder atender melhor as demandas e se adequar com a normas da 
Lei e, no mesmo sentido, participa ativamente da comissão de LGPD da DCSC.

10. CONCLUSÃO

Acredita-se que o trabalho de uma Ouvidoria é sempre resultado do trabalho integrado 
de um órgão inteiro, pois o foco principal é ser um canal de atendimento para o público 
externo e buscar o aprimoramento dos serviços prestados à população. A Defesa Civil de 
Santa Catarina realiza um trabalho essencial para todos os cidadãos e por esse motivo 
busca aprimorar os seus serviços, em busca da excelência em todos os serviços prestados. 

Para o ano de 2023, esta Ouvidoria Setorial trabalhará,  na medida do possível, para 
atender mais rapidamente as demandas recebidas. Também está em pauta a ampliação 
da estrutura da DCSC e, consequentemente, a melhora dos serviços prestados. Reafirma-
se o compromisso em capacitações por parte dessa Ouvidoria e integração com os órgãos 
de controle, como o Tribunal de Contas do Estado-TCE e a Controladoria Geral do Estado-
CGE.
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11. PRONUNCIAMENTO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO
  
 Eu, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis, Secretário-Chefe da Defesa Civil de Santa 

Catarina, declaro ciência das ações relatadas neste relatório e reafirmo meu compromisso 
institucional com a consolidação das atividades pertinentes à Ouvidoria Geral do Estado.

Luiz Armando Schroeder Reis

Secretário-Chefe da Defesa Civil

2023


	1. APRESENTAÇÃO
	2. APRESENTAÇÃO DA OUVIDORIA
	2.1 COMPETÊNCIAS
	2.2 ESTRUTURA 
	2.3 INSTALAÇÕES, HORÁRIO DE ATENDIMENTO E CANAIS DE ACESSO

	3. DADOS GERAIS DAS MANIFESTAÇÕES
	4. ANÁLISE QUANTITATIVA
	4.1 TIPOLOGIA DAS MANIFESTAÇÕES
	4.2 ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADES INTERNAS

	5. PRAZO DE ATENDIMENTO
	6. PRINCIPAIS ASSUNTOS POR TIPOLOGIA
	7. ANÁLISE QUALITATIVA POR TIPOLOGIA
	9. PRINCIPAIS AÇÕES DA OUVIDORIA
	10. CONCLUSÃO
	11. PRONUNCIAMENTO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO

