
 

 

 

 

DECRETO PMI N° 018, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 

Dispõe sobre o Plano de Contingência Municipal de Defesa 

Civil de Imbituba, e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 93, 

Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e com base no artigo 170 da Constituição Federal, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manter em condições excepcionais o acionamento 

do aparato administrativo que atende as convocações para atendimento de emergências da Defesa 

Civil; 

CONSIDERANDO a importância de estabelecer medidas, bem como suas Normas 

Mínimas de Resposta pelos órgãos da Administração Municipal responsáveis pela Assistência 

Humanitária em Situação de Desastre; 

 

CONSIDERANDO que a Defesa Civil é considerada como uma das prioridades da 

máquina administrativa municipal, devidamente conjugada com outras esferas de governo; 

 

CONSIDERANDO que a Defesa Civil compreende o conjunto de medidas preventivas 

e de preparação, resposta (socorro), Mitigação (minimizar riscos e assistência) e recuperação, 

destinadas tanto a evitar as consequências danosas de eventos previsíveis, quanto a preservar o moral 

da população e restabelecer o bem estar social, quando da ocorrência desses eventos; 

 

CONSIDERANDO que em situações de desastres as atividades de primeiro atendimento 

são de responsabilidade do Governo do Município e que os órgãos e setores da administração 

municipal devem colocar à disposição da Defesa Civil todos os meios e recursos para o bom 

desempenho de suas ações; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de a Defesa Civil de Imbituba estar integrada ao 

Sistema Estadual de Defesa Civil e que centraliza as ações de coleta de dados e envio de previsão 

meteorológica para Imbituba e demais municípios da região; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos existentes e antecipar 

situações de risco, articulando a participação das secretarias municipais envolvidas, órgãos de 

atendimento emergencial e da própria comunidade, de acordo com o Sistema Municipal de Defesa 

Civil de Imbituba: 

 

DECRETA:  

 

O PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL – PLAMCON 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Fica regulamentado o PLAMCON - Plano Municipal de Contingência de 

conforme disposições deste Decreto e seus anexos. 

 



 

 

 

 

Parágrafo único. Para os efeitos deste diploma legal, a expressão “PLAMCON”, 

equivale à denominação legal - Plano Municipal de Contingência. 

 

Capítulo II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 2º  O Plano Municipal de Contingência – PLAMCON - do município de Imbituba 

estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e 

desastres quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais, 

recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao 

monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e 

reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes. 

Parágrafo único. O PLAMCON visa, ainda, o estabelecimento e a manutenção do 

constante relacionamento, a interação dos integrantes, entre si, e com as autoridades federais, 

estaduais e municipais responsáveis pela resposta às emergências. 

 

Capítulo III 

DAS SITUAÇÕES ABRANGIDAS 

 

Art. 3º Estão abrangidos pelo PLAMCON todos os incidentes e acidentes em território 

Municipal, sempre que envolver situações de risco ou os seguintes cenários: 

I - Fogo; 

II - Explosão; 

III - Vazamento em geral 

IV - Derramamento; 

V - Atendimento a múltiplas vítimas; 

VI - Outros que se enquadrem nos objetivos do PLAMCON. 

 

 

Capítulo IV 

SEÇÃO I 

DAS OBRIGAÇÕES COMUNS DOS INTEGRANTES DO PLAMCON 

 

Art. 4º Os integrantes do PLAMCON têm as seguintes obrigações comuns: 

I - Cumprir a programação de treinamento apresentada; 

II - Enviar pelo menos 01 (um) representante a todas as reuniões da Comissão 

Gerenciadora, de acordo com o calendário anual. 

 

 

SEÇÃO II 

DAS OBRIGAÇÕES DOS ENTES PÚBLICOS INTEGRANTES DO PLAMCON. 

 

Art. 5º Os entes públicos, sem prejuízo das atribuições legais próprias de cada órgão, têm 

suas atribuições especificadas no ANEXO 1: 

 

Art. 6º Os parâmetros de composição, chamamento, circunstâncias, treinamentos e outras 

disposições estão expressamente dispostos no ANEXO 1. 

Art. 7º O modelo de ficha de adesão deverá ser preenchida individualmente por cada 

integrante do PLAMCON assim que seja confirmada sua indicação pelo órgão responsável. 



 

 

 

 

 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Imbituba, 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Rosenvaldo da Silva Junior  

Prefeito  

 

Registre-se e Publique-se. 

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC. 

 

 

 

Luciano Alves Zanini 

           Administrador
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PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Imbituba-SC 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 

 

O Plano de Contingência para alagamento, deslizamento, vendavais, incêndio em 

vegetação e situações adversas do município de Imbituba – SC, estabelece os procedimentos a serem 

executados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergência e desastres, mobilizando de forma 

integrada as diversas instituições / órgãos setoriais, de modo a permitir a manutenção da integridade 

física e moral da população, bem como preservar os patrimônios públicos e privados. 

O presente plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do 

sistema municipal de Defesa Civil de Imbituba, identificados no item 1.2, os quais assumem o 

compromisso de atuar de acordo com a competência que lhes é conferida neste Plano. 

Todo o ano no mês de agosto o plano de contingência será reapresentado para que todos 

estejam ciente e preparados para agir em um possível acionamento. 

 

1.2 DAS ENTIDADES E ORGÃOS INTEGRANTES DO PLAMCON 

 

Cargo ou Título 

Prefeito Municipal 

Coordenador Defesa Civil 

Secretário (a) Municipal de Administração 

Secretário (a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

Secretário (a) Municipal da Fazenda 

Secretário (a) Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico 



 

 

 

 

Secretário (a) Municipal de Infraestrutura e Saneamento 

Secretário (a) Municipal de Meio Ambiente 

Secretário (a) Municipal da Saúde 

Secretário (a) Municipal de Desenvolvimento Sustentável Agrícola e da 

Pesca 

Secretário (a) Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação 

Vigilância Sanitária Municipal 

Procuradoria Geral do Município 

Assessoria de Imprensa 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Escola Basileu José da Silva 

Comandante da Policia Militar do Estado de Santa Catarina 

Comandante do Corpo de Bombeiro Militar 

Coordenador (a) do Cras (sul) 

Coordenador (a) do Cras (Norte) 

 

2. FINALIDADE 

 

O Plano Municipal de Contingência – PLAMCON - do município de Imbituba estabelece 

os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres 

quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais, 

recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao 

monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e 

reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS 

 

O plano foi desenvolvido a partir do histórico dos desastres e dos cenários de risco 

identificados como prováveis e relevantes caracterizados como hipóteses de desastres. 

 

3.1 SITUAÇÃO  

 

RESUMO: O município de Imbituba/SC está inserido no contexto do Sistema Laguna-

Barreira Pleisto-Holocênico, responsável pela atual conformação da linha de costa do litoral 

catarinense. Este sistema é caracterizado por depósitos praias, eólicos, lagunares e fluviais de idades 

pleistocênica e holocênica. Localmente, há morros e ilhas testemunhos de rochas graníticas 

neoproterozoicas das unidades Granito Imaruí-Capivari, mais ao sul do município e Granito Paulo 

Lopes ao norte.  

A alteração de rochas graníticas resultam em solos residuais argilo-arenosos. Estes solos 

podem estar transportados por força da gravidade de regiões mais íngremes e acidentadas para a base 

de encostas, caracterizando solos coluvionais. 

Um terceiro tipo de solo, arenoso, é encontrado no município, resultado da dinâmica 

costeira/marinha. Cada um desses solos apresentam composição, granulometria e estabilidade quando 

à movimentação gravitacional diferentes. Terrenos acidentados ou com altas declividades podem 

estar sujeitos a escorregamentos e constituem o principal risco geológico a que o município de 

Imbituba está sujeito.  

Subordinadamente, há alto risco à inundação, resultado da dinâmica lacustre e das 

pequenas drenagens que cortam as planícies costeiras. 

 

 

3.2 DADOS DO MUNICÍPIO: 

 

 Microrregião: Tubarão IBGE/2008 

 Área Total:184,787 km² 

 Data de fundação:21 de junho de 1958 

 Aniversário:21 de junho (61 anos) 

 População: 44 412 habitantes 

 PIB:1 363 535 mil IBGE/2017 

 IDHM:0,765 alto PNUD/2010 

 Altitude:13 M e, relação ao nível do mar 

 Cidades Próximas: ao sul Laguna, Capivari de Baixo, Tubarão, ao norte Imaruí, 

Garopaba, Paulo Lopes 

 

História de Imbituba 

 

O topônimo "Imbituba" provém do indígena "Embetuba" ou "Imbituba" que significa 

região com imensa quantidade de imbé, uma espécie de cipó escuro-roxo, muito resistente, usado 

para confecção de cordas. Esta alternativa toponímica consta do acervo de pesquisas dos historiadores 

Antenor Nascente e Teodoro Sampaio. 

A etimologia do termo "Imbituba" nos demonstra o seu valor geográfico, derivando-se 

do prefixo "Imbé" e do sufixo "tuba". 

"Imbé", também denominada "guaimbé", é uma palavra muito conhecida tanto pelo índio 

como pelos homens do mar, agricultores, construtores e jardineiros. Pertence à família das aráceas e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/1958


 

 

 

 

os botânicos a denominam Philodendron bipinnatifidum Schott. Suas folhas são majestosas e diversas 

vezes fendidas. Sua copa frondosa faz com que seja colocada entre as plantas ornamentais mais 

formosas. Vive, indiferentemente, no solo ou nas árvores. No último caso, emite, de cima, raízes 

adventícias que caem por espaços de muitos metros e penetram no chão. 

Ainda hoje há grande quantidade de "imbé" no chamado Costão do Farol e nos morros de 

Ribanceira. A casca do imbé é assaz procurada para confecção de cordas e substitui em muitos casos, 

com vantagem, o arame e diferentes fibras vegetais. Pode permanecer na água por mais de cinquenta 

anos sem apodrecer, devido a quantidade extraordinária de tanino que possui, uma fibra adstringente 

que aperta os tecidos, comprimindo-os. O cipó imbé era aplicado ainda na indústria da pesca litorânea 

graças à resistência à água salgada, ao sol e à chuva. 

Existem historiadores que, baseados em minuciosas pesquisas, encontram outras 

variações etimológicas para o termo "imbé", denominando-o como "planta que rasteja", segundo 

descrição de Von Martius e a maioria dos entendidos. 

Outros autores interpretam diferentemente o nome "imbé". Cristóvam de Mauricéia, por 

exemplo, afirma significar "y-embé", ou seja, "praia, orla de água". Esta interpretação é pouco 

provável porque o mesmo nome, somente trocando-se o "b" por "v", é dado a um rio e a uma cidade 

da região serrana do Paraná, Imbituva. Aí só se pode referir à planta 'imbé" e não aos cômoros de 

areia e orlas arenosas do litoral. Saint Hilaire acha que "imbé" significa "objeto reunido, objeto de 

cacho", certamente com referência ao sistema peculiar da inflorescência do 'imbé". "Tuba" ou "tuva" 

significa "abundância". Imbituba significa, pois, "lugar onde há cipó em abundância".Acessado em 

12/12/2019; disponível em http://www.santacatarinavirtual.com.br/produtos/imbituba/index.html 

 

 

3.3 CENÁRIOS DE RISCO 

 

O Serviço Geológico do Brasil / CPRM, Secretaria de Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral, Departamento de Gestão Territorial / DEGET, através do Governo Federal, 

realizou no município de Imbituba em fevereiro/2014, Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto 

Risco a Movimentos de Massa, alagamento e deslizamento. Os arquivos estão disponíveis na 

Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil. 

 

3.4 PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO 

 

Para a utilização deste plano, admite-se que as seguintes condições e limitações estarão 

presentes. Vejamos: 

 A capacidade de resposta dos órgãos de emergência não sofre alterações significativas nos 

períodos noturnos, de feriados e de final de semana, enquanto os demais órgãos dependerão 

de um plano de chamada para sua mobilização nos períodos fora do horário comercial. 

 O tempo de mobilização de todos os órgãos envolvidos neste plano é de no máximo duas 

horas, independente do dia da semana e do horário do acionamento. 

 Os sistemas de telefonia celular e rádio comunicação bem provável que serão afetados pelos 

eventos descritos nos cenários acidentais, por isso o ponto de encontro será na Defesa civil de 

Imbituba, anexo ao Corpo de Bombeiro Militar 

 Contamos com apoio firmado com uma equipe de Radioamadorismo da cidade de Imbituba 

para auxiliar a operação com a comunicação interna/externa até que se restabeleça a 

comunicação. (esse apoio parte da equipe de Defesa Civil). 

 O acesso aos bairros será limitado ou interrompido devido o grande volume de água. 

 A disponibilidade inicial de recursos financeiros será definida, conforme disponibilidade e 

necessidade encontrados a partir da decretação da situação de emergência. 

http://www.santacatarinavirtual.com.br/produtos/imbituba/index.html


 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DESASTRES - OPERAÇÃO E CONTROLE 

 

4. OPERAÇÕES 

 

4.1 Operação: O conceito Aplicado em Situações Adversas 

 

  

 A resposta a ocorrências de alagamento, deslizamento, vendavais, granizo entre outras 

no município de Imbituba será desenvolvida nas diferentes fases do desastre: No pré-desastre, e no 

desastre propriamente dito e na desmobilização. 

 Na fase do pré-desastre, o monitoramento será feito por meio do acompanhamento de 

boletins meteorológicos e acompanhamentos de rios feito através de visitas in loco.  

 Sempre que uma situação caracterizada como alerta for identificada, esta notificação 

será repassada à Prefeitura Municipal por meio de telefone ou mensagem. 

 O alerta poderá ser determinado pelo Prefeito ou pelo Coordenador de Defesa Civil, e 

quando necessário será realizado e atualizado por meio de telefone, SMS e e-mail para outros órgãos 

e por meio de rádio para as comunidades afetadas. 

 O alarme poderá ser determinado pelo Prefeito ou pelo Coordenador de Defesa Civil, 

e quando necessário será realizado e atualizado por meio de telefone, SMS e e-mail para outros órgãos 

de resposta e rádio para as comunidades afetadas. 

 O plano poderá ser ativado pelo Prefeito ou pelo Coordenador de Defesa Civil. Quando 

necessário será atualizado e transmitido por meio do meio de telefone, SMS e e-mail para outros 

órgãos de resposta e rádio para as comunidades afetadas ou ainda, através de grupo de whats-app ou 

outro semelhante criado para finalidade do PLANCOM.  

 A coordenação da resposta na fase do pré-desastre será realizada pelo Prefeito ou pelo 

Coordenador de Defesa Civil através de grupo de whats-app ou outro semelhante criado para 

finalidade do PLANCOM.  

 Na fase do desastre, os primeiros recursos serão mobilizados logo após o impacto pelo 

Prefeito ou Coordenador da Defesa Civil, por meio de ligação ou ainda, por grupo de whats-app ou 

outro criado especificamente para finalidade do PLANCOM.  

 A mobilização adicional de recursos durante as fases seguintes será feita por meio do 

Prefeito, através da Coordenação de Defesa Civil. 

 A solicitação de recursos de outros municípios e do nível estadual ou federal será feita 

por meio do Prefeito, através da Coordenação de Defesa Civil. 

 A estrutura de operações de resposta será organizada de acordo com a matriz das 

funções de suporte a desastres, estabelecendo ações para: 

 Socorro: salvamento, atendimento ambulatorial, evacuação 

 Na assistência às vítimas: abrigagem, doações, assistência médica, atendimento 

ambulatorial 

 Reabilitação de cenários: desobstrução das vias,  reestabelecimento da energia elétrica, 

fornecimento de água potável, etc.  

 O suporte às operações de resposta será realizado primeiramente pelos próprios órgãos 

envolvidos, passando a ser realizado de forma integrada nas questões relativas à socorro utilizando 

recursos das secretarias municipais Corpo de Bombeiros e polícia militar. 

 Os procedimentos administrativos e legais decorrentes da situação de anormalidade 

serão de responsabilidade do Prefeito, que contará com o apoio do Coordenador de Defesa Civil. 



 

 

 

 

 A coordenação da resposta na fase do desastre será realizada pelo Prefeito, com o apoio 

do Coordenador de Defesa Civil. 

 A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos 

externos e mais impactados nas primeiras operações. 

 A desmobilização deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a 

reconstrução sem que haja solução de continuidade no acesso da população aos serviços essenciais 

básicos. 

 A coordenação da resposta na fase de desmobilização será realizada pelo Prefeito, com 

o apoio do Coordenador de Defesa Civil. 

 

4.2  CRITÉRIOS E AUTORIDADE 

 

4.2.1 Ativação  

 

4.2.1.1 Critérios 

 

O Plano Municipal de Contingência será ativado sempre que forem constatadas as 

condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das 

informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto. 

 

4.2.1.2 Autoridade 

 

O Plano Municipal de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes autoridades: 

Prefeito Municipal ou Coordenador da Defesa Civil. Em caso de situação de menor complexidade: 

exemplos: incêndio em Vegetação como temos um índice auto em nossa Cidade e em outros eventos 

o acionamento pode ser realizado pelo Coordenador de Defesa Civil. 

 

4.2.1.3 Procedimento 

 

Após a decisão formal de ativar o Plano Municipal de Contingência as seguintes medidas 

serão desencadeadas: 

 O Prefeito ou Coordenador da Defesa Civil ativará o plano de chamada, o posto de 

comando e a compilação das informações. 

 Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível 

da ativação (atenção, alerta, alarme, resposta). 

 

 

4.2.2 Desmobilização 

 

4.2.2.1 Critérios 

 

O Plano Municipal de Contingência será desmobilizado sempre que forem constatadas as 

condições e pressupostos que descaracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução 

das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento ou pela dimensão do 

impacto, em especial: 

 Precipitação: a critério do o Coordenador da Defesa Civil  

 Evolução da ocorrência: a critério do o Coordenador da Defesa Civil 

 

 



 

 

 

 

 

4.2.2.2 Autoridade 

 

O Plano Municipal de Contingência poderá ser desmobilizado pelas seguintes 

autoridades: Prefeito Municipal ou Coordenador da Defesa Civil 

 

4.2.2.3 Procedimento 

 

Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência as seguintes medidas 

serão desencadeadas: 

 Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível 

da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior). 

 O Prefeito Municipal ou o Coordenador a Defesa Civil desmobilizará o plano de 

chamada, o posto de comando e a compilação das informações. 

 

4.3 ETAPAS 

 

4.3.1 Pré-Impacto 

 

4.3.1.1 Monitoramento 

 

O monitoramento ocorrerá de visitas feitas pelo Prefeito ou Coordenador de Defesa Civil 

in loco nos locais de ocorrências, em caso de altas precipitações. 

 

4.3.1.2 Alerta 

 

O aviso será repassado pelo Coordenador de Defesa Civil ou pelo Prefeito, através de 

rádio, telefone ou redes sociais. 

 

4.3.1.3 Acionamento dos Recursos 

 

Será acionado pelo Coordenador de Defesa Civil ou pelo Prefeito através de um grupo de 

com todos os membros do município, o qual solicitará aos órgãos responsáveis, conforme 

disponibilidade de materiais e dentro do protocolo de cada setor. 

 

4.3.1.4 Mobilização e Deslocamento dos Recursos 

 

A mobilização e deslocamento dos recursos será feita com solicitação expressa pelo 

Prefeito e o coordenador de defesa civil municipal, que determinará aos responsáveis quais recursos 

serão necessários. 

 

4.3.2  Ações Iniciais pós-desastre 

 

4.3.2.1 Instalação do Sistema de Comando 

 

O comando será feito pelo Prefeito e o coordenador da defesa civil na Defesa Civil de 

Imbituba, localizada no Quartel do Corpo de Bombeiro, em contato direto com o Coordenador de 

Defesa Civil, corpo de Bombeiro, Polícia Militar e demais órgãos municipais, dispondo de recursos 

como telefone, internet, veículos, maquinas e recursos humanos e materiais; conforme necessidade. 



 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 Identificação dos Riscos 

Os riscos identificados em nosso município são principalmente de deslizamento, 

alagamento e fortes ventos, áreas essas a serem mapeadas ainda devido ao problema ser recente. 

A Defesa Civil, engenheiro e arquitetos monitoram com visitas in loco para avaliar os 

danos. 

 

4.3.2.3 Dimensionamento do Evento e da Necessidade de Recursos 

Todo e qualquer recurso só poderá ser efetivado com ordem/autorização do Prefeito e do 

responsável pelo recurso a ser disponibilizado. 

 

4.3.2.4 Consolidação do Primeiro Relatório 

 

Todas as informações coletadas durante todo o processo serão disponibilizadas aos órgãos 

de impressa em geral através da Assessoria de Comunicação com autorização do Prefeito. 

 

4.3.2.5 Organização da Área Afetada 

 

Caberá ao Coordenador de Defesa Civil ou Prefeito a organização da cena, para: 

 Posto de Comando 

 Área de espera 

 Áreas de evacuação (se houver) 

 Rotas de fuga se necessário 

 Pontos de encontro 

 Abrigos: ginásio de esportes, escolas municipais e creches. 

 

*Posto de Comando será montado na Defesa Civil e lá estarão todos os agentes de defesa 

civil e o efetivo do Corpo de Bombeiro* 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Resposta ao Desastre 

 

4.3.3.1 Ações de Socorro 

 Salvamento: 

 Corpo de Bombeiros: viaturas e botes 

 Polícia Militar: helicóptero e viaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atendimento Pré-hospitalar: 

 SAMU: ambulância 

 Corpo de Bombeiros: viatura 

 Secretaria Municipal de Saúde: Ambulância, carros e Equipes de PSFs 

 

 



 

 

 

 

 Evacuação: 

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento: caminhões e máquinas pesadas 

 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes: ônibus 

 Corpo de Bombeiro: viatura e botes 

 Polícia Militar: viatura e helicóptero    

 Logística de Serviço: 

  Servidores municipais da Defesa Civil 

 

4.3.3.2 Assistência às Vítimas 

 Cadastro: Secretaria de Assistência Social e Habitação e CRAS 

 Abrigamento: Ginásio de Esportes, Escolas e creches Municipais, Centro de 

Convivência do Idoso 

 Recebimento, organização e distribuição de doações:  Secretaria de Assistência Social 

e Habitação, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 

 Atendimento médico/hospitalar: Unidade Básica de Saúde do Centro 

 Manejo de mortos: Bombeiros, Polícia Civil e IML 

 Atendimento aos grupos com necessidades especiais (crianças e adolescentes, idosos, 

portadores de deficiência física, etc....): Conselho Tutelar, Conselho Municipal do Idoso, Conselho 

dos Direitos da Criança e Adolescente. 

 

 

4.3.4 Reabilitação de Cenários 

 Avaliação de Danos: Coordenação de Defesa Civil, Secretaria de Obras e Transportes, 

Secretaria da Agricultura, EPAGRI. 

 Decretação de S.E ou E.C.P e elaboração dos documentos: Coordenador de Defesa 

Civil e Secretaria de Administração e Finanças 

 Recuperação da infraestrutura: Secretaria de Obras e Transportes e Secretaria da 

Agricultura 

 Restabelecimento dos serviços essenciais: Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, 

SAMAE, CELESC, CERPALO 

 Segurança pública: Polícia Militar e Civil 

 Atendimento ao cidadão e à imprensa (informações sobre os danos, desaparecidos, 

etc.): Coordenador de Defesa Civil e Assessoria de Imprensa Municipal. 

 

4.3.5 Desmobilização 

O Coordenador de Defesa Civil ou o Prefeito Municipal através das diversas secretarias 

municipais coordenara e executara a desmobilização. 

 

4.4 ATRIBUIÇÕES 

 

4.4.1 Atribuições Gerais 

 

São responsabilidades gerais dos envolvidos no Plano Municipal de Contingência: 

 Manter um plano de chamada atualizado do pessoal de sua organização ou 

departamento com responsabilidade pela implementação do plano; 

 Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados 

necessários para a realização das tarefas atribuídas à sua organização ou departamento na 

implementação do plano; 



 

 

 

 

 Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários para a 

participação de sua agência na implementação do plano; 

 Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das tarefas 

atribuídas à sua organização ou departamento na implementação do plano; 

 Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das tarefas 

atribuídas à sua organização ou departamento na implementação do plano; 

 Prover meios para a garantia da continuidade das operações de sua organização ou 

departamento, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições chave; 

 Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a realização 

das tarefas atribuídas à sua organização ou departamento na implementação do plano. 

 

4.4.2 Atribuições Específicas 

 

4.4.2.1 Atribuições do Prefeito Municipal 

 

Responsabilidade primária: coordenar, acompanhar e poder de decisão 

 Preparação 

Durante a preparação ao Prefeito é responsável por: convocar os órgãos integrantes do 

GRAC, presidir reuniões, acompanhar o planejamento, tomar decisões 

 Monitoramento 

Durante o monitoramento o Prefeito é responsável receber informações sobre a situação 

e sua evolução 

 Alerta 

Durante o alerta o Prefeito é responsável por: estabelecer gabinete de crise, convocar 

integrantes, declarar situação de emergia –SE ou estado de calamidade pública – ECP, solicitar apoio 

as secretarias municipais, governos estaduais e federais. 

 Alarme 

O prefeito Municipal será responsável pela autorização do alarme. 

 Socorro 

O Prefeito Municipal será responsável em solicitar apoio ao GRAC. 

 Assistência as vitimas 

O Prefeito Municipal será responsável em solicitar apoio aos setores. 

 Reabilitação de cenário 

O Prefeito Municipal será responsável em solicitar apoio a Secretaria de Infraestrutura e 

Saneamento e coordenar os projetos de reconstrução. 

 Desmobilização 

O Prefeito Municipal poderá coordenar a ação de desmobilização 

 

4.4.2.2 Atribuições do Coordenador de Defesa Civil 

 

Responsabilidade primária: coordenar e acompanhar  

 Preparação 

Manter o Plano Atualizado, cadastrar entidades e voluntários, formar equipes de apoio e 

participar das reuniões. 

 Monitoramento 

Informar ao prefeito sobre a situação e evolução, manter plantão, preparar as instalações em 

caso de situações de emergência e informar os integrantes do GRAC a situação e sua possível 

evolução. 

 Alerta 



 

 

 

 

Informar ao Prefeito a situação e a sua evolução, contatar os coordenadores dos abrigos, 

informar a assessoria de imprensa e informar os integrantes do GRAC. 

 Alarme 

Informar ao prefeito sobre a situação. 

 Socorro 

Solicitar ao Prefeito quais apoios serão necessários. 

 Assistência as vitimas 

Informar ao Prefeito quais assistências serão necessárias 

 Reabilitação de cenário 

Fazer visitas in loco acompanhada do Engenheiro para relatório de danos, apoiar as 

secretarias. 

 Desmobilização 

Apoiar o Prefeito para a desmobilização, organizar as secretarias para o retorno dos 

desabrigados, organizar a distribuições de donativos e solicitar levantamento dos dados dos 

desabrigados. 

 

4.4.2.3 Atribuições da equipe de coordenação de abrigos 

 

4.4.2.3.1 Coordenador 

 

 Preparação: cooperar com o Coordenador de Defesa Civil e o Prefeito, organizar, 

disciplinar e analisar a segurança das instalações e realizar procedimentos nas situações de 

calamidade e participar das reuniões. 

 Resposta: ativar o abrigo, convocar os responsáveis pelos diversos setores e 

voluntários, contatar o responsável pelo abrigo, manter o Coordenador de Defesa Civil e Prefeito 

informados, solicitar a autorização do prefeito para requisição de material, fazer relatório da 

quantidade de desabrigados, solicitar ajuda de outros setores, se necessário. 

 Reconstrução: cooperar com os desabrigados fazendo retomar aos seus lares, 

desmobilizar as atividades do abrigo e elaborar relatório final 

 

4.4.2.3.2 Agentes da Defesa Civil 

 

 Preparação: assessorar o coordenador, participar das reuniões 

 Resposta: Substituir o coordenador do abrigo em caso de afastamentos, ser responsável 

pela coleta de dados para compor o relatório 

 Reconstrução: assessorar o coordenador ou substituir em caso de afastamento 

 

4.4.2.3.3 Setor de Alimentação 

 

 Preparação: participar das reuniões. 

 Resposta: fazer levantamento do que será necessário, solicitar pessoal para compor a 

equipe, distribuir as atividades e responsabilizar-se pelo preparo e distribuição da alimentação aos 

desabrigados e aos membros participantes. 

 Reconstrução: cooperar com o coordenador do abrigo, fazer levantamento do que foi 

usado e do que sobrou, se responsabilizar pela limpeza dos itens emprestados bem como das 

instalações que foram usadas. 

 

4.4.2.3.4 Setor de Cadastro 



 

 

 

 

 Preparação: participar das reuniões. 

 Resposta: solicitar pessoas para compor a equipe, cadastrar, orientar e divulgar as 

normas de utilização do abrigo, fornecer dados como número de desalojados e número de pessoas 

para alimentação, manter o coordenador do abrigo atualizado sobre ao dados. 

 Reconstrução: cooperar com o coordenador do abrigo e emitir relatório final. 

 

4.4.2.3.5 Setor de Alojamento 

 Preparação: participar das reuniões. 

 Resposta: receber as instalações destinadas ao seu serviço, solicitar pessoal para 

compor a sua equipe, verificar a quantidade de desabrigados que irão pernoitar, separar por famílias 

e manter a limpeza. 

 Reconstrução: cooperar com o coordenador, responsabilizar-se pela limpeza do local 

e a devolução do materiais. 

 

4.4.2.3.6 Setor de Higiene e Limpeza 

 Preparação: participar das reuniões. 

 Resposta: receber o material, solicitar pessoal para a equipe, fazer relatório do material 

recebido, dividir as áreas por setores e equipes de limpeza e colaborar com o racionamento de água e 

comida. 

 Reconstrução: cooperar para a desmobilização, responsabilizar-se pela entrega do 

local limpa e arrumada e fazer relatório final dos itens que sobraram. 

4.4.2.3.7 Setor de Transportes 

 Preparação: participar das reuniões. 

 Resposta: receber os veículos destinados ao transporte de pessoas, solicitar o pessoal 

para compor a sua equipe, colaborar com o coordenador do abrigo, e coordenar as atividades e os 

meios de transporte. 

 Reconstrução: cooperar com o coordenador do abrigo. 

 

4.4.2.3.8 Orientações aos Desabrigados 

Os portões do abrigo serão fechados as 22:00 h e aberto as 6:00 h,  salvo casos especiais 

e com autorização do coordenador. Os abrigos serão regidos pelas seguintes regras: 

 Fornecer dado cadastrais 

 Alojar-se no espaço que lhe foi destinado 

 Zelar pela ordem, segurança, limpeza 

 Respeitar o espaço do próximo 

 Economizar água potável e comida, quando necessário 

 Auxiliar nas atividades coletivas  

 Respeitar os horários 

 Manter seu espaço limpo e se comprometer com seus pertences 

 Responsabilizar-se por seus dependentes 

 Colaborar com a desmobilização 

Proibições: 

 Consumir bebida alcoólica ou outras drogar ilícitas nas instalações e/ou arredores do 

abrigo, bem como entrar ou permanecer no abrigo, sob efeitos destas substancias 

 Fumar cigarro, charutos ou afins, dentro das instalações do abrigo 

 Uso de equipamentos de som ou volume excessivo em qualquer horário 

 Adentrar ou permanecer no abrigo sem camisa ou com vestuário improprio 

 Práticas de comercio ou afins 



 

 

 

 

 Adentrar ou permanecer com animais 

 Acender incensos ou velas 

 Utilizar agua potável pra qualquer outro motivo que não seja pra consumo 

 Momentos conjugais ou demonstração de afetos exagerados 

 

4.4.3 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento 

 Preparação: designar um representante junto ao GRAC e participar das reuniões 

 Resposta: manter-se infirmado, distribuir equipamentos e emitir relatório final. 

 

4.4.4 Secretaria Municipal da Saúde 

 Preparação: designar um representante junto ao GRAC, participar das reuniões e 

elaborar planejamento para desígnio das funções. 

 Resposta: manter-se informado, fazer os encaminhamentos quando necessário para 

fora do município, manter os dados atualizados e elaborar relatório final. 

 

4.4.5 Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação 

 Preparação: designar um representante junto ao GRAC, participar das reuniões e 

elaborar planejamento especifico de distribuição de pessoal. 

 Resposta: manter-se informado, nomear pessoas para coordenar cadastro de vítimas, 

recebimento de donativos, entrega de donativos, manter dados atualizados e elaborar relatório final. 

 

4.4.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

 Preparação: designar um representante junto ao GRAC, participar das reuniões e 

elaborar planejamento especifico de distribuição de pessoal. 

 Resposta: manter-se informado, nomear merendeiras para a confecção de alimentos 

conforme protocolos e planilhas de materiais ou donativos, nomear colaboradores para a limpeza, 

nomear motoristas para transportes e emitir relatório final,e no caso de desabrigados. Disponibilizar 

3 Ginásios de esportes no município, abaixo estão os bairros e localizações dos ginásios.         

 

Centro: Ginásio De Esportes Olivar Francisco, localizado na avenida Brasil, n°19, Centro.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Campo da aviação: Ginásio da Escola Basileu José da Silva, localizado na Rua Santana n°2.050,      

bairro de Campo da Aviação. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Brasília: Ginásio Municipal de Esportes Paulo Roberto Martins, localizado na Rua João de 

Araújo, n° 247, Nova Brasília. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Assessoria de Comunicação 

 Designar um representante junto ao GRAC, participar das reuniões, elaborar 

planejamento especifico de distribuição de pessoal. 

 Resposta: manter-se informado sobre a situação e emitir notas a imprensa, nomear 

pessoas para secretariar o GRAC, manter dados atualizados e emitir relatório final. 

 

 

5. A COORDENAÇÃO, O COMANDO, O CONTROLE E OS DOCUMENTOS 

PERTINENTES. 

 

5.1 MODELO 

 

A coordenação das operações previstas no Plano Municipal de Contingência – 

PLAMCON - utilizará o modelo estabelecido pelo SCO (Sistema de Comando em Operações). 

 

 

 

5.1.1 Organizacional de Resposta Estrutura 

 

Para a adoção do plano será adotada a seguinte estrutura organizacional: 
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5.1.2 Comando 

 

O Comando será unificado, com representantes dos seguintes órgãos e instituições: 

 Prefeito Municipal 

 Coordenador da Defesa Civil  

 Secretário (a) Municipal de Infraestrutura e Saneamento 

 Secretário (a) Municipal da Saúde 

 Secretário (a) Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação  

 Assessoria de Comunicação 

 Secretário (a) Municipal de Administração  

 Membro da Polícia Militar 

 Secretário (a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 Secretário (a) Municipal de Desenvolvimento Sustentável Agrícola e da Pesca 

 Secretário (a) Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico  

 Procurador Geral do Município 

 

5.1.3 Assessoria do Comando 

 

A assessoria do comando será integrada, com representantes dos seguintes órgãos: 

 Coordenador de Ligações: Assessoria de Comunicação 

 Coordenador de Segurança: Assessoria de Comunicação 

 Coordenador de Informações ao Público: Assessoria de Comunicação 

 Coordenador da Secretaria Assessoria de Comunicação 

 

5.1.4 Seções Principais 

 

As seções principais serão integradas, com representantes dos seguintes órgãos: 

 Coordenador de planejamento: Assessoria de Comunicação 

 Coordenador de operações: Coordenador de Defesa Civil 

 Coordenador de logística: Secretário de Infraestrutura e Saneamento 

 Coordenador de Finanças: Secretário Municipal da Fazenda 

 

5.1.5 Seção de planejamento 

 

A estrutura de planejamento será integrada, com representantes dos seguintes órgãos: 

 Coordenador da unidade de situação: Coordenador de Defesa Civil 

 Coordenador da unidade de recursos: Coordenador de Defesa Civil 

 Coordenador da unidade de documentação: Coordenador de Defesa Civil 

 Coordenador da unidade de especialistas: Coordenador de Defesa Civil 

 

5.1.6 Seção de operações 

 

A estrutura da seção de operações será integrada, com representantes dos seguintes 

órgãos: 

 Encarregado da área de espera: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento 

 Coordenador de operações aéreas: Policia Militar 

 Coordenador da subseção de socorro: Corpo de Bombeiros 



 

 

 

 

 Coordenador da subseção de assistência: Assistência Social 

 Coordenador da subseção de reabilitação: Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Saneamento  

 Coordenador da subseção de decretação: Secretaria de Administração 

 

5.1.7 Seção de logística 

 

A estrutura da seção de logística será integrada, com representantes dos seguintes órgãos: 

 Coordenador da subseção de suporte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Saneamento  

 Coordenador da unidade de suprimentos: Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Saneamento  

 Coordenador da unidade de instalações: Secretaria de Assistência Social, Trabalho e 

Habitação  

 Coordenador da unidade de apoio operacional: Coordenador de Defesa Civil 

 Coordenador da subseção de serviços: Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Saneamento  

 Coordenador da unidade de alimentação: Secretaria de Assistência Social, Trabalho e 

Habitação  

 Coordenador da unidade de médica: Secretaria Municipal de Saúde 

 Coordenador da unidade de comunicação: Assessoria de Comunicação 

 

5.1.8 Seção de Finanças 

A estrutura da seção de finanças será integrada, com representantes dos seguintes órgãos: 

 Coordenador da unidade de emprego de recursos: Secretaria Municipal da Fazenda 

 Coordenador da unidade de compras: Secretaria de Fazenda e Setor de Compras 

 Coordenador da unidade de custos: Secretaria de Fazenda e Setor de Contabilidade 

 Coordenador da unidade de indenizações: Secretaria de Fazenda  

 

6. Protocolo de Coordenação 

 

Ao ser acionado o SCO, imediatamente cabe ao comando: 

Avaliar a situação preliminarmente e implementar as ações voltadas para segurança da 

operação e obtenção de informações, levando em consideração os procedimentos padronizados e 

planos existentes; 

Instalar formalmente o SCO (Sistema de Comando em operações) e assumir formalmente 

a sua coordenação (via rádio, telefone, e-mail ou pessoalmente com as equipes envolvidas). 

Estabelecer um Posto de Coordenação e comunicar aos recursos e superiores envolvidos 

sobre sua localização. 

Estabelecer uma área de espera e designar um encarregado, comunicando aos recursos a 

caminho sobre o local. 

Verificar a aplicação do Plano de Contingência, implementando ações e levando em 

consideração: 

Cenário identificado. 

Prioridades a serem preservadas. 

Metas a serem alcançadas. 

Recursos a serem utilizados (quem, o quê, onde quando, como e com que recursos). 

Organograma modular, flexível, porém claro. 

Canais de comunicação. 



 

 

 

 

Período Operacional (Horário de Início e Término). 

Solicitar ou dispensar recursos adicionais conforme a necessidade identificada no Plano. 

Verificar a necessidade de implementar instalações e definir áreas de trabalho. 

Verificar a necessidade de implementar funções do SCO para melhorar o gerenciamento. 

Iniciar o controle da operação no posto de comando, registrando as informações que 

chegam e saem do comando. 

Considerar a transferência do comando ou instalação do comando unificado, se 

necessário. 

Realizar uma avaliação da situação, verificando se as ações realizadas e em curso serão 

suficientes para lidar com a situação e, se necessário, iniciar a fase seguinte, elaborando um novo 

Plano de Ação antes do fim do período operacional que estabeleceu. 

 


