DECRETO Nº 8.980, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções de Confiança do Ministério da Integração
Nacional, remaneja cargos em comissão e funções
gratificadas e substitui cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS
por Funções Comissionadas do Poder Executivo FCPE.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Integração
Nacional, na forma dos Anexos I e II.
...............................................................................................................................................................
....................................................

ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA
Art. 1º O Ministério da Integração Nacional, órgão da administração pública
federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
...............................................................................................................................................................
....................................................

VIII - proteção e defesa civil;
...............................................................................................................................................................
....................................................

CAPITULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 2° O Ministério da Integração Nacional tem a seguinte estrutura
organizacional:
...............................................................................................................................................................
...................................................

b) Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil:
...............................................................................................................................................................
...................................................

5. Departamento de Operações de Socorro em Desastres;
...............................................................................................................................................................
....................................................

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS
Seção I
Dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado

...............................................................................................................................................................
...................................................

Seção II
Dos órgãos específicos singulares
...............................................................................................................................................................
...................................................

Art. 18. Ao Departamento de Operações de Socorro em Desastres compete:
I - coordenar, acompanhar e executar operações de socorro a desastres, em
âmbito nacional;
II - articular o apoio federal para o desenvolvimento de ações operacionais de
socorro a desastres;

III - propor acordos de cooperação federativa e protocolos de ação conjunta
no âmbito do SINPDEC para execução coordenada em ações referentes as
operações de socorro a desastres;
IV - mobilizar e coordenar equipes operacionais integrantes do SINPDEC nas
ações de socorro, em apoio a entes federativos afetados por desastres;
V - subsidiar a formulação e a definição de diretrizes gerais relacionadas com
a PNPDEC;
VI - participar de exercícios simulados relacionados com preparação e
resposta a desastres;
VII - mobilizar, apoiar e coordenar as atividades da equipe técnica
multidisciplinar referida no inciso XI do caput do art. 13;
VIII - atuar, coordenadamente com o CENAD, na articulação e na integração
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na execução das
atividades de socorro às populações afetadas por desastres;
IX - integrar as ações do Governo federal na resposta a desastres em âmbito
internacional, quando demandado pelos órgãos competentes; e
X - coordenar e operacionalizar as atividades da Rede Nacional de
Emergência de Radioamadores - Rener, para ações de proteção e defesa civil.
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