


  NOSSA ESTRUTURA   NOSSA ESTRUTURA 

• A Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil 
de Fortaleza lotado na Secretaria Municipal de 
Segurança Cidadã (SESEC); 

 
 
• Desde julho de 2016, funciona em uma sede 

própria, localizada no Centro de Fortaleza; 
 

 
• Está dividida em uma Célula e três Núcleos: Célula 

de Apoio à Vulnerabilidade Social (CEAVUS); Núcleo 
de Ações Preventivas (NUPREV); Núcleo de Ações 
Comunitárias (NUCOM) e Núcleo de Ações 
Emergenciais (NUEME). 



  CENTRO DE MONITORAMENTO E PERCEPÇÃO DE RISCOS   CENTRO DE MONITORAMENTO E PERCEPÇÃO DE RISCOS 

• Funciona oficialmente desde 1° de janeiro de 2015  
(fase de teste desde 2013); 
 
• Parceria com a Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos (Funceme); 
 

• Condensa dados e tabulações pertinentes ao 
desenvolvimento de informações pautadas nas 
temáticas de mitigação das consequências de desastres: 
naturais ou antropogênicos; 

 
• A partir das análises, são definidas as áreas de alta, 

média ou baixa vulnerabilidade e, também, situações de 
riscos ou ameaças. 





  SISTEMA ALERTA FORTALEZA   SISTEMA ALERTA FORTALEZA 

• Monitoramento com radares meteorológicos, 
pluviômetros automáticos, imagens de 
satélites, estações hidrológicas e modelos 
matemáticos de tempo e clima; 

 
• Informações por camadas: bairros, áreas de 

risco, secretarias executivas regionais e 
estações rádio-base; 

 
• Geração de alertas e avisos para cadastrados 

na página. 





  APLICATIVO ALERTA CIDADÃO   APLICATIVO ALERTA CIDADÃO 

CIDADÃO 
 
• Cadastro de ocorrências com registros 

fotográficos; 
• Acompanhamento de todas as ocorrências 

registrados pelo usuário; 
• Recebimento de notificações, avisos e 

alertas. 
 
DEFESA CIVIL 
 
• Realização de procedimentos de atendimento 

no local da ocorrência; 
• Emissão de pareceres e encaminhamentos. 



  APLICATIVO ALERTA CIDADÃO   APLICATIVO ALERTA CIDADÃO 

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS  
 
• A tela inicial mostra as três funcionalidades 

principais do aplicativo: “Registrar 
Ocorrência”, “Visualizar Alertas” e “Minhas 
Ocorrências”; 
 

• O usuário fará o registro de ocorrência de 
forma rápida e resumida. As informações 
serão confirmadas pela equipe encaminhada 
para atender a ocorrência; 

 
• O usuário terá a liberdade de registrar 

ocorrências no nome e telefone de outra 
pessoa e também poderá anexar fotos na 
ocorrência. 

 
 
 



  APLICATIVO ALERTA CIDADÃO   APLICATIVO ALERTA CIDADÃO 

VISUALIZAR ALERTAS  
 
• O sistema de monitoramento utilizado 

pela Defesa Civil de Fortaleza já realiza 
alertas via e-mail. O aplicativo vai receber 
esses alertas e avisar ao usuário; 
 

 
• O usuário pode visualizar os alertas caso 

não veja o aviso do aplicativo. Ao clicar em 
um alerta da lista, o usuário pode visualizar 
mais detalhes daquele alerta.  
 
 



  APLICATIVO ALERTA CIDADÃO   APLICATIVO ALERTA CIDADÃO 

MINHAS OCORRÊNCIAS 
 
• O usuário também poderá ver uma lista de 

ocorrências feitas no seu telefone; 
 
• As ocorrências serão ligadas ao número do 

telefone cadastrado;  
 
• Ao clicar em um item na lista, o usuário 

poderá visualizar os detalhes daquela 
ocorrência. 
 



  APLICATIVO ALERTA CIDADÃO   APLICATIVO ALERTA CIDADÃO 

GERENCIADOR DE OCORRÊNCIAS 
 
• O módulo “Gerenciador de Ocorrências” 

será de utilização dos agentes para 
acompanhamento e realização remoto do 
processo de ocorrências; 

 
• A tela inicial é o login do agente para que 

ele acesse o sistema utilizando uma 
matrícula e uma senha previamente 
configuradas. 

  
 



  APLICATIVO ALERTA CIDADÃO   APLICATIVO ALERTA CIDADÃO 

GERENCIADOR DE OCORRÊNCIAS 
 
• Módulo do aplicativo será dividido em duas 

funcionalidades: “Meus Processos” e “Meus 
Pareceres”;  
 

• Em “Meus Processos”, o agente poderá ver 
uma lista dos processos que lhe foram 
encaminhados para verificação; 
 

• É possível editar as informações da 
ocorrência, menos a descrição. O agente 
poderá adicionar uma observação à 
ocorrência.  



  APLICATIVO ALERTA CIDADÃO   APLICATIVO ALERTA CIDADÃO 

GERENCIADOR DE OCORRÊNCIAS 
 
• Em “Meus Pareceres”, o agente pode 

também ver a lista de pareceres registrados 
por ele.  A lista mostra pareceres completos e 
incompletos; 

  
• Um parecer completo possui data gerada 

pelo próprio aplicativo quando o agente salva 
as informações registradas por ele; 
 

• Ao lado da data do parecer, contém um ícone 
de visualização de detalhes que permite ao 
agente visualizar as informações em detalhes 
de um parecer.  



 
Obrigado! 

 
 

Cristiano Férrer – Coordenador Especial de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza 
Contatos: (85) 3281 8127 / (85) 9 87134300 
E-mails: comdec@fortaleza.ce.gov.br / comdecfortaleza@hotmail.com.br  




