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DECRETO Nº 7338, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.
"DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de Paulínia, no uso das
atribuições de seu cargo,
Considerando a necessidade de manter em condições de pronto emprego de
acionamento do complexo administrativo que atende as convocações para
atendimentos de emergência da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, conforme
estabelecido na Lei Municipal n º 3095/2010, que "Dispõe sobre a organização do
SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL e dá outras providências";
Considerando que em situação de desastre as atividades de primeiro
atendimento são de responsabilidade do Município, e que as Secretarias e
Departamentos da Administração devem disponibilizar os meios e recursos
necessários para o bom desempenho de suas funções, DECRETA:
Fica implantado o PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA - PLAMCON,
estabelecendo

os

procedimentos

a

serem

adotados

pelas

Secretarias

e

Departamentos da Administração Pública Municipal, envolvidos na resposta a
emergências e desastres quando da atuação em eventos relacionados a desastres
naturais ou provocados, conforme segue no anexo.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 29 de agosto de 2018.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos, publicado no Gabinete do Prefeito, na
data supra.
REGINALDO ANTONIO VIEIRA
Secretário Chefe de Gabinete
LUCIANO ALMEIDA CARRER
Secretário dos Negócios Jurídicos
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ABREVIATURAS:
Abreviatura: Significado
ABEMA
Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente
ABIQUIM
Associação Brasileira das Indústrias Químicas
AGEMCAMP Agência Metropolitana de Campinas
ANAMMA
Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente
AVADAN
Avaliação de Danos
CEDEC
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
CEPAGRI
Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à
Agricultura
CETESB
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
CI
Comunicação Interna
COBOM
Centro de Operações do Corpo de Bombeiros
CODAR
Código de Ameaças, Desastres e Riscos
COMDEC
Coordenadorias Municipais de Defesa Civil
CONDEC
Conselho Nacional de Defesa Civil
COPOM
Centro de Operações da Polícia Militar
ECP
Estado de Calamidade Pública
FADEC
Ficha de Atendimento de Defesa Civil
IAC
Instituto Agronômico de Campinas
IBAMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
IG
Instituto Geológico
IML
Instituto Médico Legal
IPT
Instituto de Pesquisa Tecnológica
MARRISP
Mapa de Recursos e Riscos de Paulínia
NOPRED
Notificação Preliminar de Desastres
ONU
Organização das Nações Unidas
PAM
Plano de Auxílio Mútuo
PC
Posto de Comando
PLAMCON
Plano Municipal de Contingência
REDEC
Regional de Defesa Civil
SABESP
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SCO
Sistema de Comando de Operações
SE
Situação de Emergência
SEDEC
Secretaria de Defesa Civil
SETEC
Serviços Técnicos Gerais
SIMDEC
Sistema Municipal de Defesa Civil
SIMPDEC
Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil
SINADEC
Sistema Integrado de Atendimento de Defesa Civil
SISMADEM Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
TO
Teatro de Operações
UNICAMP
Universidade de Campinas
URA
Umidade Relativa do Ar
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1.

INTRODUÇÃO

O Plano de Contingência para acidente naturais, humanos e tecnológicos do
município de Paulínia, 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.
O presente plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições
integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Paulínia – SP,
identificados na página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de
acordo com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a
criação e manutenção das condições necessárias com vistas ao desempenho previsto
nas atividades e responsabilidades contidas neste Plano.
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2.

PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA DE PAULÍNIA
O Plano Municipal de Contingência de Paulínia – PLAMCON é voltado para

acidentes naturais e tecnológicos com ou sem menção de fogo, no município de
Paulínia, com ênfase nos acidentes tecnológicos envolvendo produtos perigosos.
Tendo sido desenvolvido a partir da análise das avaliações e mapeamentos de
risco efetuados e dos cenários de risco identificados como prováveis e relevantes
caracterizados como hipóteses de desastres. Levou ainda em consideração, alguns
pressupostos para o planejamento, que são premissas adotadas para o plano e
consideradas importantes para sua compreensão e utilização.

3.

OBJETIVO
Com o objetivo de coordenar ações de mitigação tomando como base a

identificação e mapeamento de risco da Defesa Civil, para prevenir, dar assistência ou
recuperar áreas/comunidades em situações de desastre, poderá acionar o
SIMPDEC - Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Na prevenção, o ponto principal das ações está em capacitar os Agentes,
Comunidade e Órgãos participantes, para atitudes ativas de segurança, por meio de
cursos e treinamentos para estes grupos e divulgação para conhecimento do sistema
de alerta, aplicado quando necessário.

4.

SITUAÇÃO
A partir de 1942, Paulínia começou a aumentar a arrecadação de impostos para

Campinas devido à implantação, naquele ano, de uma unidade da Rhodia Indústrias
Químicas e Têxteis.
Paulínia foi emancipada em 28 de fevereiro de 1964, conforme nota do Diário
Oficial do Estado de São Paulo publicando a Lei nº 8092, criando o município de
Paulínia.
Já em meados de 1966, o governo federal decide-se por Paulínia para implantar
uma refinaria de petróleo da PETROBRAS que fora inaugurada em 12 de maio de
1972, com a presença do Presidente da República - General Emílio Garrastazu Médici.
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Localizada a nordeste do Estado de São Paulo, dista apenas 118 km da Capital,
possuindo por isso situação geográfica e clima privilegiados. Suas raízes remontam
originalmente de uma velha sesmaria dos fins do século XVIII.
Com a instalação de um dos maiores polos petroquímica da América Latina,
Paulínia teve seu desenvolvimento acelerado que se encaixou de forma harmoniosa
aos esforços de um perfeito planejamento.
Além de benefícios como transporte municipal, serviço médico, odontológico,
obras sociais, escolas e moradias, seus moradores são unânimes em afirmar que a
cidade foi contemplada pela abundância do verde e flores que se fazem presente nas
ruas, praças e parques, formando um ecossistema de milhares de exemplos de flora,
fauna e fonte de águas minerais que proporcionam ao visitante um constante e
agradável convívio com a natureza.
Dentro de um raio de 200 km a partir de Paulínia, situam-se cidades como: São
Paulo, a capital do Estado, Santos, Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Rio
Claro e São Carlos. Ainda dentro desta área, há que se destacar o Aeroporto
Internacional de Viracopos, que possui um dos mais importantes terminais aéreos de
carga do país. Nesta pequena fatia do Estado de São Paulo, é gerada a parte mais
importante do produto nacional bruto do Brasil.

5.

CENÁRIOS
Para elaborar e desenvolver este plano optou-se pelas observações estatísticas

geradas pela própria Defesa Civil da cidade de Paulínia através de atendimentos de
ocorrências: alagamentos, desabamentos, queimadas, produtos perigosos com e sem
menção de fogo, e orientações dos IG/IPT.
Através do hall das ocorrências, mapearam-se todas as áreas do Município,
possibilitando priorizar e definir as intervenções quando houver alertas meteorológicos
realizando monitoramentos de áreas pré-definidas, e principalmente sinistros
envolvendo produtos perigosos.
Definiu-se como prioridade os devidos níveis como segue:
a)

Nível I - devido a natureza volátil de produtos perigosos e emissão de

gases nocivos, vista as características do município ser voltada à indústria
petroquímica, optou-se por padrão permanente o nível de atenção; as atividades

12

relacionadas a localidades de maior concentração populacional e ou localizadas
próximas à áreas de produção e estocagem de produtos perigosos;
b) Nível II - alerta quando da ocorrência de qualquer anormalidade com menção
de fogo envolvendo produtos perigosos locais com menor índice de
recorrência;
c) Nível III - emergência quando da ocorrência de qualquer anormalidade
envolvendo produtos perigosos de grande vulto tendo como agravante
menção de fogo.
Com base na apuração dos dados do mapeamento, foi desenvolvido o Mapa
de Recursos e Riscos de Paulínia-MARRISP, que permite uma visão precisa e
abrangente, das áreas que requerem maior atenção quanto ao planejamento das
ações de prevenção e preparação da Defesa Civil, para melhor enfrentamento dos
desastres naturais ou provocados pelo homem/natureza.
O Mapa de Recursos e Riscos de Paulínia-MARRISP apresenta uma visão
abrangente sobre efeitos desse processo em determinadas áreas, identificando
aquelas que requerem maior atenção.
O mapeamento ainda facilita o planejamento da Defesa Civil, nas ações de
prevenção, minimização e preparação de treinamentos e simulados, uma vez que traz
informações básicas que permitiram um melhor enfrentamento dos desastres naturais
ou daqueles provocados pela intervenção do homem.
Conhecendo os locais de risco e suas consequências, através do MARRISP e
do PLAMCON, as equipes de Defesa Civil, poderão fazer o reconhecimento prévio, na
fase de normalidade, conhecendo “in loco” a dimensão exata do risco e as vivenciadas
na prática, através da realização de simulados, com a participação de todos, inclusive
e principalmente com a comunidade afetada.
Agir em defesa do cidadão, estimular a solidariedade e a cidadania, ensinando
a todos como se prevenir e ajudar-se mutuamente, são algumas das metas que
compõem nossa filosofia.

6.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS DESASTRES
O SCO é a ferramenta adotado como conceito aplicado em situações

adversas.
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A resposta às ocorrências com produtos perigosos, inundações, vendavais e
risco de deslizamentos no município de Paulínia, será desenvolvida nas diferentes
fases do desastre: no monitoramento; no pré-desastre; no desastre; no pós-desastre
e; na desmobilização.

7.

MÉTODO DE OPERAÇÃO:
a) O monitoramento é constante e realizado por instrumentos coletando dados
automaticamente, que são analisados pelos técnicos da defesa civil, bem como
acompanhamento periódico e em áreas suscetíveis a desastres e, vigilância
constante no movimento de produtos e cargas perigosas no município. O
monitoramento dos dados é realizado 24 horas por controladores no
departamento operacional, e conforme a necessidade o plano de chamada é
acionado.

b) Na fase do pré-desastre, o monitoramento será feito por meio do
acompanhamento “in loco” e intensificado, além dos constantes do item “a” e
por moradores previamente cadastrados na Secretaria de Proteção e Defesa
Civil, auxiliando no acompanhamento das áreas. Juntamente são avaliados os
boletins meteorológicos, níveis de rio, precipitação em estações existentes em
nosso município, como a estação do SISMADEM, localizada no Bairro João
Aranha, base da SABESP e a estação do IAC, que está localizada no Parque
Brasil 500. A coordenação da resposta na fase do pré-desastre será realizada
pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, através da coordenação
compartilhada entre o Departamento Operacional de Proteção e Defesa Civil e
Corpo de Bombeiros, respeitando as competências de cada órgão. O posto de
trabalho será instalado em local seguro quando se fizer necessário.

c) A coordenação das respostas na fase aguda do desastre será realizada por
coordenação compartilhada entre a Secretaria de Proteção e Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros e Órgãos envolvidos, respeitando as competências de
cada órgão. O PC - Posto de Comando será instalado em local seguro quando
se fizer necessário.
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d) Os procedimentos administrativos e legais decorrentes da situação pós
desastre serão de responsabilidade do SIMPDEC, tais procedimentos serão
realizados por pessoas indicadas pelas Secretarias envolvidas. A coordenação
da resposta na fase do pós-desastre será realizada através de coordenação
compartilhada entre os grupos envolvidos com a instalação do Sistema de
Comando de Operações – SCO.

e) A desmobilização será feita de forma organizada, planejada e moderada,
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 por uma equipe das Secretarias e órgãos
envolvidos, conforme as necessidades do momento.

f) É de responsabilidade do Líder do turno o acompanhamento dos dados e dos
procedimentos, na sua ausência, o controlador assumirá esta função. Quando
os controladores identificam ou são notificados de uma situação de
anormalidade ou risco, de imediato comunica seu Líder de turno, que avalia a
informação e tomar as medidas necessárias de pronto, caso seja necessário
entra em contato com seu superior para mais informações do procedimento que
deverá adotar.
É de competência do Diretor de Operações da Defesa Civil: Coordenar as
atividades e ações a serem adotadas quando de sinistros e em caso de
acionamento

de

Secretarias

ou

órgãos externos este

autorizará

a

comunicação, para ficar de alerta ou prontidão, caso seja necessário o
acionamento do Plano de Contingência, conforme responsabilidades Lei nº
3.095/2010, que disciplina o Sistema Municipal de Proteção e Defesa CivilSIMPDEC.

O acionamento ocorrerá através de rádios, contato telefônico ou pessoal, todos
acompanhados de C.Is/Ofícios em tempo ou a posteriores.
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O alerta será determinado conforme avaliação da emergência por profissional
de turno onde fará avaliação, dando o alerta ou não, caso seja necessário, faremos o
acionamento do plano através do sistema SIMPDEC, quando necessário o
acionamento ocorrerá via rádio e por telefone previamente liberado em plano de
chamada, os órgãos envolvidos.
A coordenação da resposta na fase do pré-desastre será realizada pelo
SIMPDEC, através da coordenação compartilhada com a Secretaria de Proteção e
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, respeitando a competência de cada órgão. O
posto de trabalho será instalado em local seguro quando se fizer necessário.
Na fase do desastre, os primeiros recursos serão mobilizados pela
Municipalidade, logo após a emergência, pelos Secretários ou responsáveis indicados
conforme a necessidade na emergência, acionados via rádio ou fone.
A mobilização adicional de recursos, caso seja necessário, outras equipes/recursos
serão solicitadas pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, as entidades ou órgãos
de apoio através do plano de chamada.
A solicitação de recursos de outros municípios e do nível estadual ou federal
será feita por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil ao Coordenador Regional,
solicitando o referido recurso humano/material após todos os meios da municipalidade
terem terminado e seu acionamento será feito através do plano de chamada.
A estrutura de operações de resposta será organizada de acordo com funções
estabelecidas no SIMPDEC no tocante a:
-

Socorro: salvamento, atendimento pré-hospitalar, evacuação,

-

transporte;

-

Assistência às vítimas: abrigagem, doações, assistência médica,

atendimento ambulatorial e hospitalar, etc.;
-

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 a recursos humanos e logísticos, dentro da competência de cada Secretaria,
entidade ou órgão.
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8.

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA ATIVAÇÃO DO PLAMCON
O Plano Municipal de Contingência de Paulínia 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 de um
evento danoso de grande impacto e, em especial:
Quando a precipitação monitorada pelo controlador, ultrapassar os limites
conforme estabelecidos em Resoluções Estaduais e Leis Municipais específicas.
Consta ainda das ações avaliação do IPT em nosso município, onde, foi estipulado
por técnicos, que o índice de segurança para esta região é de 80 milímetros ou:
a) Quando o nível do rio Atibaia e Jaguari monitorado pelo controlador superar
os limites de segurança estabelecidos.
a. 1º critério: inundação gradual com perspectiva de elevação gradual
dos níveis dos rios.
b. 2º critério: inundação brusca com perspectiva de elevação rápida
seja por volume de chuva ou por abertura de barragem a montante.
c.

3º critério: ocorrência no 1º critério com possibilidade de
agravamento no 2º critério.

b) Quando de vendaval ou micro explosões, com potencial e danos que
justifiquem tais ações.
c) Quando do risco de movimento de massas, colapso de estruturas for
detectado, e avaliado por técnico responsável do serviço municipal ou que
represente este, conforme critérios técnicos estabelecidos pelo IG/IPT.
d) Quando da ocorrência de sinistros envolvendo produtos perigosos, for
identificada e classificada de risco, conforme os critérios:
a. Risco local: quando o sinistro envolve produtos perigos diferente das
classes 5 a 8 ou suas subclasses.
b. Risco médio: seja pelo volume, grau de risco, ou por solicitação do
COPOM ou COBOM.
c.

Risco alto: produtos das classes 5 a 8 ou com ou sem menção de
fogo ou emissão de gases destas classes. Dos demais produtos
diferentes das classes 5 a 8, quando de grandes volumes em plantas
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industriais ou em áreas com concentração de público conforme
norma da ABIQUIM.
O Plano Municipal de Contingência de Paulínia deverá ser ativado pelo Prefeito
Municipal ou Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil.

9.

DAS AÇÕES IMEDIATAS APÓS A ATIVAÇÃO DO PLAMCON
Após a decisão formal de ativar o Plano Municipal de Contingência as seguintes

medidas serão desencadeadas:
a) A comunicação do acionamento do plano as autoridades legais envolvidas; o
Aos Comandantes do Corpo de Bombeiros, Diretor das Defesas Civis local e
Regional aos Comandantes da Polícia Militar e Guarda Municipal.
b) Das obrigações do Diretor da Defesa Civil do município: o Colocar o PLAMCON
em ação. o Colocar o plano de chamada da Defesa Civil em ação.
o Instalar o PC – Posto de Comando no TO – Teatro de Operações.
c) Das obrigações do Líder do turno que receberá a notificação do acionamento
do plano e iniciará a montagem do posto de comando e a compilação das
informações.
d) Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com
o nível da ativação (atenção, alerta, alerta máximo).
e) O CCC – Centro de Controle de Emergências será de responsabilidade da
Secretaria de Proteção e Defesa Civil, apoiada pelos entes envolvidos.

10. INSTALAÇÃO DO SCO
O SCO é instalado da seguinte forma:
•

Comando Unificado.
O comando da operação será exercido de modo unificado, respeitando as
devidas autoridades que deverá:
- Planejar de forma conjunta as ações a serem executas;
- Determinar objetivos para o período operacional;
- Conduzir as operações de forma integrada;
- Aperfeiçoar o aproveitamento de todos os recursos disponíveis;
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-

- Buscar sempre a eficácia e a eficiência nas ações aplicadas.
-

Figura 1 - Quadro comparativo das etapas de ações do SCO

•

O Comando unificado será executado sempre que da necessidade da
implantação do PC em área de ocorrência de maior vulto, por determinação da
autoridade competente no local ou por ocasião de eventos de grande porte
onde seja necessário envolvimento de múltiplas entidades envolvidas em
decorrência da monta das operações.

•

Organização Modular:

•

Todo o conjunto de ações será planejado de forma modular permitindo
ampliação ou redução do quadro de efetivo no TO – Teatro de Operações de
maneira rápida e eficiente.

•

Instalações:

•

A instalação se dará por meio de protocolos próprios pelos órgãos envolvidos.
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11. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA DESMOBILIZAÇÃO DO PLAMCON

O Plano Municipal de Contingência será desmobilizado sempre que forem
constatadas as condições e pressupostos que descaracterizam a situação de
emergência, seja pela evolução das informações monitoradas, pela não confirmação
da ocorrência do evento, pela dimensão do impacto ou pelo retorno a normalidade,
conforme critérios estabelecidos pelos órgãos responsáveis.
O Plano Municipal de Contingência poderá ser desmobilizado pelo Prefeito ou
pelo Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência as seguintes
medidas serão desencadeadas:
a) Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com
o nível da desmobilização, que poderá ser parcial ou total; e,
b) A Central de emergência, indicada pelo Prefeito, desmobilizará o plano de
chamada, o posto de comando e a compilação das informações.

12.

RESPOSTA AO DESASTRE E AÇÕES COMPLEMENTARES

a) Salvamento
O salvamento será realizado por órgãos específicos como: Secretaria de
Saúde, através das equipes médicas e veículos próprios, dependendo da
necessidade, apoio do PAM, ambulâncias, hospitais particulares de Paulínia e da
região, Corpo de Bombeiros do município e da região.
As equipes da municipalidade e do PAM darão o primeiro atendimento,
posteriormente serão acionados os demais hospitais particulares e públicos da região,
através da central de regulação.

b) Evacuação
Será realizada no primeiro momento por profissionais treinados.
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Quando ocorrer uma anormalidade o profissional dará o start através do
acionamento de sirenes quando se tratar de locais devidamente regularizados,
conforme exigências do Corpo de Bombeiros.
Todos os recursos disponíveis da municipalidade, Corpo de Bombeiros e
demais entidades parceiras ficarão à disposição do desastre, sendo disponibilizado
conforme a necessidade do momento.

c) Assistência às vítimas - Cadastro:
As vítimas serão cadastradas pelos assistentes sociais e outros profissionais,
com maior detalhamento nos hospitais e abrigos quando necessário, sendo estes
dados encaminhados para o responsável.
Todo o material para essa atividade será disponibilizado pela Secretaria
Assistência Social e Cidadania.

d) Abrigamento
O ato de acolher/abrigar os atingidos no desastre cabe às diversas Secretarias
sendo discriminadas suas funções no SIMPDEC, para organizar os trabalhos no
desastre.
As

assistentes

sociais

e

psicólogas

darão

o

primeiro

suporte

no

acolhimento/abrigamento e cadastramento das vítimas.
Os abrigos já previamente identificados são:
-

Ginásio de Esportes “Vicente Amatte”, localizado na Rua Pudente

Pigatto, 281, Centro;
-

Ginásio de Esportes “Agostinho Favaro - LARA”, localizado na Av. João

Aranha, 1600, João Aranha; e,
-

Ginásio de Esportes “Italia Botasso Calegari”, localizado na Avenida dos

Expedicionários/Rua Almirante Tamandaré, Jardim dos Calegaris.

e) Recebimento, organização e distribuição de doações
A Secretaria específica fará o recebimento, organização e distribuição das
doações em locais determinados pela coordenação do desastre.
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f) Atendimento médico/hospitalar
Será realizado pela rede pública municipal, coordenado pela Secretaria de
Saúde do município, com apoio da central reguladora de vagas.

g) Manejo de mortos
Na ocorrência de vítima simples ou de pequeno número, será realizado pelo
serviço municipal, através das empresas cadastradas e habilitadas para tal fim.
Na ocorrência de múltiplas vítimas, esse serviço será assumido pela
Coordenadoria Regional de Defesa Civil, através do IML de Campinas/SETEC.
Caberá a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Paulínia a assistência
humanitária aos familiares das vítimas, através do SIMPDEC.
13.

REAVALIAÇÃO DE CENÁRIOS
Envolve a avaliação de danos, vistorias e elaboração de laudos técnicos por

órgãos competentes, reabilitação dos serviços essenciais, desmontagem de
estruturas danificadas, desobstrução de vias e acessos, retirada de escombros,
sepultamento, limpeza e descontaminação.

14. DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA
Em caso de necessidade de decretação de Situação de Emergência (SE) ou
Estado de Calamidade Pública (ECP) será necessário observar algumas situações:
a) Para decretação de SE - Nível 1: quando afetar dois dos três itens.
São aqueles em que os danos e prejuízos são suportáveis pelo governo local,
e a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em
nível locam com os complementados com a ajuda de recursos estaduais ou federais.
b) Para decretação de ECP - Nível 2: Afetação de danos humanos, materiais e
ambientais.
É uma situação/alteração intensa e grave das condições de normalidade em
um determinado município, estado ou região, decretado em razão do desastre,
comprometendo substancialmente a capacidade de respostas do município.
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Todos os recursos humanos e materiais, serão colocados à disposição para
amenizar o desastre, seja na Situação de Emergência nível 1 ou no Estado de
Calamidade Pública nível 2.

15.

ATRIBUIÇÕES GERAIS
São responsabilidades gerais dos envolvidos no Plano Municipal de

Contingência:
a) Manter um plano de chamada atualizado do pessoal de sua organização ou
departamento com responsabilidade pela implementação do plano;
b) Desenvolver

e

manter

atualizados

os

procedimentos

operacionais

padronizados necessários para a realização das tarefas atribuídas à sua
organização ou departamento;
c) Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários
para a participação de sua agência;
d) Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das
tarefas atribuídas à sua organização ou departamento;
e) Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das
tarefas atribuídas à sua organização ou departamento;
f) Prover meios para a garantia da continuidade das operações de sua
organização ou departamento, incluindo o revezamento dos responsáveis por
posições chave;
g) Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a
realização das tarefas atribuídas à sua organização ou departamento.

16.

A COORDENAÇÃO, O COMANDO E O CONTROLE DAS OPERAÇÕES
A coordenação e o controle das operações previstas no Plano Municipal de

Contingência – PLAMCON utilizará o modelo estabelecido pelo SCO.
Neste passo você identifica as estruturas estabelecidas pelo SCO, definindo a
base de comando e trabalhando com o protocolo de coordenação e o formulário 201.
Isto implica o reconhecimento e a relevância de um Plano Municipal de
Contingência devidamente organizado para, em situação de um evento adverso, todos
os envolvidos se mobilizarem com vistas à resposta adequada àquela situação.
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O comando das operações é do primeiro no local, que fará a assunção de
comando ao representante mais graduado ou indicado ao PC.

17.

REGISTRO DE OCORRÊNCIA
Os registros das ocorrências da Defesa Civil são feito em formulário eletrônico

e online, permitindo rápido acesso à informação, gerando de forma automática
informações complementares como direção e velocidade do vento, umidade e
temperatura, nível dos rios e chuva das cinco regiões do município.

17.1. Registro de imagens no sistema
O Sistema conta ainda com uma tela para entrada de imagens, que possibilita um
relatório fotográfico muito preciso das ocorrências.
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17.2. Busca por endereço por mapas
O Sistema também possui tela para busca de mapas por endereço e cep.
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DOS RISCOS ESPECÍFICOS

18.

DOS RISCOS TECNOLÓGICOS

MAPEAMENTO DE ROTAS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS
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A cidade de Paulínia é um pólo petroquímico que demanda uma grande
quantidade de veículos pesados circulando pela cidade, tendo necessidade de plano
de emergência para atendimento a acidentes no transporte rodoviário e empresas de
produtos perigosos no Município de Paulínia.
A constante preocupação com acidentes no transporte rodoviário e empresas
de produtos químicos e derivados de petróleo no Município de Paulínia, levou a
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil a elaborar um plano de emergência,
com intuito de propor medidas para o gerenciamento de eventuais situações
emergências, que possam colocar em risco a comunidade e o meio ambiente.
Deve-se ressaltar que o plano aqui exposto é o primeiro passo visando o
atendimento a situações emergências geradas por acidentes no transporte
rodoviário/empresa, devendo, portanto o mesmo ser periodicamente avaliado, de
maneira, que com o passar do tempo, e a partir da experiência acumulada pelos
participantes, cada vez mais este instrumento atinja os objetivos a que se destina com
a eficiência esperada.
Desta

forma,

é

imprescindível

que

em

paralelo

a

implantação

e

operacionalização do plano, sejam desenvolvidas atividades com a finalidade de
operacionalizar as ações nele previstas, além de permitir o desenvolvimento de
medidas visando prevenir a ocorrência dos acidentes. Dentre estas medidas
destacam-se:
a) Realização de treinamento, práticos para a capacitação e reciclagem periódica das
equipes envolvidas;
b) Levantamento dos recursos necessários à operacionalização do plano;
c) Padronização do sistema de comunicação entre as entidades participantes;
d) Elaboração dos estudos para a definição de rotas alternativas para produtos
especiais;
e) Estabelecimento e protocolos de ajuda mútua entre empresas de transporte,
indústrias e prestadores de serviços;
f) Realização de levantamentos estatísticos quanto as principais cargas que circulam
na região;
g) Definição de locais com infraestrutura necessária para aparada de veículos com
produtos químicos; e,
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h) Elaboração de guias básicas para o atendimento a situações emergências com
produtos químicos e derivados de petróleo.
h)
18.1. DECRETO DE CRIAÇÃO DO PLANO NACIONAL – P2R2
DECRETO Nº 5.098, DE 3 DE JUNHO DE 2004.
Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e
Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos P2R2, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, e Considerando as referências da
Constituição ao papel do poder público e da sociedade, no que diz respeito às medidas
de prevenção e proteção à saúde humana e ao meio ambiente;
Considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, determinando que as diretrizes da
referida Política sejam elaboradas sob a forma de normas e planos;
Considerando os compromissos internacionais decorrentes da assinatura ou
ratificação mediante decretos legislativos, de instrumentos que tratam do controle de
produtos e resíduos químicos, tais como a Convenção de Roterdã sobre o
Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de
Certas Substâncias Químico e Agrotóxico Perigoso, a Convenção de Estocolmo sobre
os Poluentes Orgânicos Persistentes e a Convenção de Basiléia sobre os Movimentos
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos;
Considerando as declarações e textos como a Agenda 21 da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio-1992), que trata em
seus Capítulos 19 e 20, respectivamente, da gestão ambientalmente segura e
prevenção do tráfico ilícito de produtos químicos tóxicos e também dos resíduos
tóxicos, e o Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável (Joanesburgo-2002), que determinou a elaboração da Abordagem
Estratégica para a Gestão Internacional de Substâncias Químicas;
Considerando as diretrizes do Plano Plurianual 2004/2007, que incluem dentre
os seus objetivos a promoção da prevenção e redução de riscos e a mitigação de
impactos decorrentes de acidentes e emergências ambientais relacionadas às
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atividades químicas que podem ocasionar contaminação ao homem e ao meio
ambiente; DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta
Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2, com o
objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos e
aprimorar o sistema de preparação e resposta a emergências químicas no País.
Parágrafo único. O P2R2 será constituído de ações, atividades e projetos a serem
formulados e executados de forma participativa e integrada pelos governos federal,
distrital, estaduais e municipais e pela sociedade civil, e observará os princípios,
diretrizes estratégicas e a organização definidos neste Decreto.
Art. 2º São princípios orientadores do P2R2, aqueles reconhecidos como
princípios gerais do direito ambiental brasileiro, tais como:
I - Princípio da informação;
II - Princípio da participação;
III - Princípio da prevenção;
IV- Princípio da precaução;
V- Princípio da reparação; e
VI -Princípio do poluidor-pagador.
Art. 3º São diretrizes estratégicas do P2R2:
I

- Elaboração e constante atualização de planejamento preventivo que

evite a ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos;
II

- Identificação dos aspectos legais e organizacionais pertinentes a tais

ocorrências;
III

- Criação e operação de estrutura organizacional adequada ao

cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos no P2R2;
IV

- Estímulo à adoção de soluções inovadoras que assegurem a plena

integração de esforços entre o poder público e a sociedade civil, especialmente no
âmbito dos Estados e Municípios;
V

- Definição das responsabilidades respectivas do poder público e dos

setores privados em casos de acidentes com produtos químicos perigosos, e dos
compromissos a serem assumidos pelas partes de proteger o meio ambiente e a
saúde da população;
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VI

- Desenvolvimento e implementação de sistemas de geração e

compilação de informações essenciais à execução eficaz do P2R2, integrando as
ações de controle (licenciamento e fiscalização) e de atendimento a emergências, com
as atividades de produção, armazenamento, transporte e manipulação de produtos
químicos perigosos, bem como assegurando ao cidadão o acesso à informação sobre
os riscos de acidentes com produtos químicos perigosos;
VII

- Mobilização de recursos humanos e financeiros apropriados e

suficientes para assegurar os níveis de desempenho estabelecidos pelo P2R2;
VIII - Fortalecimento da capacidade de gestão ambiental integrada dos
órgãos e instituições públicas no âmbito federal, distrital, estadual e municipal, para o
desenvolvimento de planos de ações conjuntas, no atendimento a situações
emergenciais envolvendo produtos químicos perigosos, estabelecendo seus níveis de
competência e otimizando a suficiência de recursos financeiros, humanos ou
materiais, no sentido de ampliar a capacidade de resposta; e
IX

- Aperfeiçoamento contínuo do P2R2 por meio de processo sistemático

de auditoria e avaliação do desempenho e da revisão periódica das diretrizes, dos
objetivos e das metas.
Art. 4º A estrutura organizacional incumbida de formular e supervisionar a
execução do P2R2, compreendendo os projetos e as ações de prevenção, preparação
e resposta rápida a acidentes ambientais com produtos químicos perigosos nos
âmbitos federal, distrital e estadual, bem como a articulação e proposição de parcerias
com órgãos públicos e entidades privadas afins, com vistas à sua implementação,
constará, basicamente, da Comissão Nacional do P2R2 (CN - P2R2) e de Comissões
Estadual e Distrital do P2R2 (CE - P2R2 e CD - P2R2).
Parágrafo único. A critério das autoridades estaduais e distrital, as CE - P2R2
e CD - P2R2 poderão ser substituídas por estruturas equivalentes, desde que
formalmente constituídas.
Art. 5º A CN - P2R2 terá a seguinte composição: I - um representante de cada
Ministério a seguir indicado: a) do Meio Ambiente, que a coordenará;
b) da Integração Nacional;
c) da Saúde;
d) de Minas e Energia;
e) do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
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f) do Trabalho e Emprego;
g) dos Transportes; e
h) da Justiça;
II - Cinco representantes de cada instituição a seguir indicada:
a) Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente ABEMA; e
b) Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente ANAMMA;
III - dois representantes de organizações não-governamental e do setor
privado.
§ 1º Os representantes de que tratam os incisos I e II, e seus respectivos
suplentes, serão indicados pelos titulares dos Ministérios e instituições
representados.
§ 2º Os representantes de que trata o inciso III, e seus respectivos suplentes,
serão indicados pelos segmentos representados.
§ 3º Os representantes de que tratam os incisos I a III, e seus respectivos
suplentes serão designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.
§ 4º A CN - P2R2 contará com uma secretaria-executiva e poderá constituir
grupos de apoio a emergências e de preparação a resposta, bem assim comitês
técnicos para finalidades específicas.
Art. 6º Compete à CN- P2R2:
I

- Zelar pela observância dos princípios e assegurar o cumprimento do

objetivo geral e das diretrizes estratégicas do P2R2;
II

- Articular e propor parcerias com órgãos públicos e entidades privadas

afins, visando à implementação do P2R2;
III

- Identificar as oportunidades e estimular o aperfeiçoamento dos

instrumentos de gestão do P2R2;
IV

- Proceder à análise de acidentes em conjunto com outras entidades,

quando julgar necessário;
V

- Promover o desenvolvimento, implantação, atualização, padronização

e acesso ao sistema de informações do P2R2 e apoiar os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios nesse sentido;
VI

- Divulgar e disseminar informações relativas ao P2R2, seus objetivos,

diretrizes e organização;
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VII

- Mobilizar os recursos humanos e financeiros de suporte ao plano,

visando garantir a implantação e manutenção do P2R2;
VIII - Incentivar a criação de Comissões Estaduais e Distrital e colaborar com
elas na implementação do P2R2;
IX

- Apoiar as CE - P2R2, CD - P2R2 e entidades municipais, mediante

solicitação dessas, na ocorrência de acidentes de maior gravidade;
X

- Elaborar o seu regimento interno e unidades vinculadas.

Art. 7º A participação nas atividades das CN - P2R2 será considerada função
relevante, não remunerada.
Art. 8º Poderão ser convidados a participar das reuniões da CN - P2R2
representantes de órgãos públicos e entidades privadas afins. Parágrafo único. As
despesas decorrentes do desempenho da função de membros na CN - P2R2 correrão
à conta das dotações dos Ministérios, instituições e segmentos representados.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Marina Silva D.O.U., 04/06/2004

18.2. TRANSPORTE RODOVIÁRIO E EMPRESAS

PLANO DE EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO A ACIDENTES DE PRODUTOS
PERIGOSOS
1. OBJETIVO:
Este trabalho têm por finalidade apresentar a estrutura básica do plano de
emergência para atendimento a acidentes no transporte rodoviário e empresas de
produtos químicos e derivados de petróleo, bem como a infraestrutura necessária para
a implantação e operacionalização do mesmo. É objetivo do plano, organizar o
atendimento a situação de emergência são gerados por acidentes rodoviários ou de
empresas com produtos químicos e derivados de petróleo.
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2. ÓRGÃOS ENVOLVIDOS:

a) Cia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB.
b) Polícia Militar de São Paulo-CPA/I-2 (8º BPM I).
c) Corpo de Bombeiros - 7º GB-2º S/GB-PB-8.
d) Policia Rodoviária - 3.BPRV . Batalhão de Polícia Rodoviário.
e) Rota das Bandeiras.
f) Guarda Municipal.
g) Hospital Municipal.
h) SINDICAMP - Sindicato das empresas de transportes de cargas de Campinas.
i) Secretaria da Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente Paulínia - SEDDEMA.
j) Prefeitura Municipal de Paulínia - através da Secretaria de Defesa Civil.
k) PAM - Plano de Auxilio Mútuo.

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
O plano de emergência para atendimento a acidentes de produtos perigosos
abrange todo o território do município de Paulínia. Nos casos em que, em função da
extensão do acidente, seja envolvido outro município, ou ainda, nos casos em que a
ocorrência gerada noutro município possa repercutir em Paulínia, este plano poderá
ser acionado através do sistema regional de Defesa Civil.

4. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES:
4.1 Atribuições Gerais:
São atribuições pertinentes as entidades envolvidas no plano:
- Treinar periodicamente suas equipes de atendimento;
- Manter sistema de plantão permanente para o atendimento as emergências;
- Independentemente do acionamento e mobilização dos demais órgãos a primeira
entidade presente deverá adotar as medidas iniciais para o controle da situação tais
como:
- Acionamento do plano através do Corpo de Bombeiros;
- Identificação do Produto; - Socorro ás vítimas, etc.
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4.2. Atribuições Específicas:
4.2.1. Atribuições da Polícia Militar do Estado de São Paulo através do CPA/I2Comando do Policiamento de área de Campinas:
- Desvio de tráfego, interditando vias para isolamento adequado ao local;
- Avaliação preliminar;
- Mobilização de recursos necessários “GRUPOS DE AÇÃO”, inclusive transportador
e expedidor nos termos do RTPP;
Aplicação de penalidade por infrações de transportes previstas no RTPP
(Dec.Federal n.044/88).

4.2.2. Atribuições da Polícia Rodoviária Estadual, através do 3 BPRv/ 1.Cia
(Batalhão Polícia Rodoviária) e do 1 BPRv/4 Cia (Batalhão Polícia Rodoviária) 4
Pelotão:
- Desvio do tráfego, interditando vias para isolamento adequado do local;
- Avaliação preliminar;
- Mobilização de recursos necessários (Grupos de Ação), inclusive transportadores e
expedidor nos termos da RTPP;
- Aplicação de penalidade por infrações de transportes previstas no RTPP (Dec. Fed.
96.044/88).
- Encaminhamento das medidas para apuração de responsabilidades penais (Polícia
Judiciária);
- Adotar medidas necessárias à garantia da segurança e fluidez do trânsito,
desbloqueia e desvio e interdições, revertendo o fluxo a situação normal.

4.2.3. Atribuições da CETESB:
- Fornecer apoio técnico quanto aos riscos dos produtos envolvidos na ocorrência;
- Orientar outros órgãos envolvidos quanto às ações a serem desencadeados do ponto
de vista quanto ao risco ambientais;
- Fornecer apoio aos trabalhos de campo com recursos humanos e materiais, nas
operações de transbordo de carga, contenção, remoção, neutralização e ou
disposição dos produtos ou resíduos gerados no acidente;
- Determinar as ações de controle a serem desencadeadas para a preservação
ambiental a adotar as medidas cabíveis de acordo de acordo com as suas atribuições
legais.
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4.2.4. Atribuições do Corpo de Bombeiros:
- Operacionalizar as ações de prevenção e combate incêndio;
- Apoiar as operações de campo quanto aos recursos humanos e materiais relativos
ao transbordo da carga, contenção, remoção, neutralização e ou disposição final
dos produtos ou resíduo gerados no acidente;
- Atuar preventivamente visando minimizar os riscos apresentados;
- Apoiar as demais entidades envolvidas com recursos humanos e materiais.

4.2.5. Atribuições da Prefeitura Municipal de Paulínia:
4.2.5.1. Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil:

- Mobilizar recursos, humano e materiais, para apoio aos trabalhos de campo;
- Coordenar e operacionalizar a evacuação de áreas, quando necessário;
-Acionar a REDEC I/5 - Regional de Defesa Civil, em caráter complementar, para
mobilização de outros recursos da região conforme previsto no sistema Estadual de
Defesa Civil.

4.2.6. Secretaria de Saúde:
- Coordenar as ações de atendimento hospitalar que se fizerem necessárias; - Manter
a rede básica ambulatorial secundária municipal informada, em alerta e pronta às
ações que lhe couber;
- Promover a articulação entre as instituições do setor de saúde, cuja atuação seja
necessária;
- Acompanhar os trabalhos e colaborar nas articulações entre os órgãos e instituições
envolvidas e a Prefeitura Municipal; - Atendimento Médico:
A.- No caso de vítimas por ação dos produtos perigosos transportados (intoxicação),
UNICAMP - Centro de Controle de Intoxicações - (CCI) - Tel. 239.31281 - PRONTO
SOCORRO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.
B.- No caso de vítimas por consequência do próprio acidente: Hospital Municipal Pronto Socorro.
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4.2.7. Secretaria de Transportes - SETRANSP.
- Sinalizar rotas alternativas
- Desviar o tráfego dentro da área urbana.
- Solicitar o apoio ao policiamento rodoviário quando necessário.
4.2.7.1. A atribuição do Sindicato das Empresas de Transportes de carga de Campinas
(SINDICAMP) é a de manter atualizados os cadastros dos recursos - disponíveis junto
aos seus associados para o atendimento de emergência a região de Campinas e
Paulínia.

4.2.8. Atribuições do transportador:
- Fornecer equipamento e mão de obra para a solução do problema apresentado,
tanto do ponto de vista de segurança, como ambiental e trânsito;
- Providenciar a neutralização, remoção ou disposição dos eventuais produtos ou
resíduos envolvidos na ocorrência, de acordo com a orientação e supervisão da
CETESB;
- Operacionalizar a transferência de cargas quanto necessária, providenciando os
recursos indispensáveis para tal;
- Fornecer as informações necessárias aos órgãos públicos no tocante ao manuseio,
estivagem e transferência de cargas;
- Operacionalizar a remoção de veículos em concordância com os representantes do
CPAI-2 Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e CETESB, através de apoio
técnico. Manter acordos de cooperação para auxílio no atendimento ás
emergências.

4.2.9. Fabricante - Expedidor ou Destinatário.
- Fornecer equipamentos e mão de obra para a solução do problema apresentado,
tanto do ponto de vista de segurança, como ambiental e de trânsito.
- Providenciar a neutralização, remoção ou disposição de eventuais produtos ou
resíduos envolvidos na ocorrência, de acordo com a orientação e supervisão da
CETESB;
- Operacionalizar a transferência de carga quando necessária, providenciando os
recursos indispensáveis para tal;
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- Fornecer as informações necessárias aos órgãos públicos no tocante ao manuseio,
estivagem e transferência de carga;
- Operacionalizar a remoção do veículo em concordância com os representantes dos
órgãos de trânsito, Corpo de Bombeiros e CETESB;
- Manter acordos de cooperação para auxílio no atendimento às emergências.
4.2.10. Rota das Bandeiras.
- Acionar ambulância em caso de haver vítimas; - Fornecer recursos materiais e
equipamentos.
- Dar apoio ao policiamento rodoviário quando solicitado;
- Desobstrução da pista;
- Desvio de tráfego;
- Isolamento da área.

5. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO
5.1. ACIONAMENTO.
a) Qualquer entidade participante do plano que tome ciência da ocorrência deverá
acionar a Policia Militar, Guarda, Corpo Bombeiros e a Defesa Civil (acidentes em vias
urbanas), que avaliem a situação e acionem os demais elementos do corpo de ação,
conforme a ocorrência requeira. b) O grupo de ação é formado por:
- Polícia Militar através de: CPA/ I-2 (8º BPM/I) Corpo de Bombeiros (7GI) e
Polícia Rodoviária 3BPRv/I Cia e BPRv/4º Cia;
- CETESB;
- Rotas das Bandeiras.
- Prefeitura Municipal / SEDEC.
c) O Órgão da Polícia Militar acionado deverá preencher o formulário de acionamento
(anexo I) procurando obter o

maior número possível das informações constante

do mesmo, visando subsidiar os demais órgãos a serem acionados e a tomada de
decisões.

5.2. ATENDIMENTO
a) A tomada de decisões no local do acidente deverá ser realizada de comum acordo
entre os representantes dos órgãos que compõem o Grupo de Ações.
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b)Os órgãos envolvidos na operação deverão atuar conjuntamente e de maneira
integrada, sendo respeitadas as áreas de atuação e competência de cada um.
c) Todos os presentes no local da ocorrência deverão estar devidamente identificados.
d) A estratégica de ação e desenvolvimento dos trabalhos de campo deverá ser
discutida entre os representantes dos órgãos do grupo de ação, deverão ser
considerados os seguintes aspectos;
- Limite para isolamento da área, evitando a presença de pessoa não autorizada;
- Aspectos de segurança durante as operações;
- Estratégia de transferência, neutralização e remoção dos produtos.

IMPORTANTE:
Os aspectos de segurança a comunidade, patrimônio pública e meio ambiente
deverão prevalecer sobre todos os outros durante o desenvolvimento dos trabalhos.
A mobilização dos recursos deverá ser realizada pelo Corpo de Bombeiros, com
apoio da SEDEC, CETESB, PAM e demais participantes do plano e, caso necessário
da REDEC;
Qualquer representante dos órgãos do “Grupo de Ação” ao detectar o
desenvolvimento de ações que possam vir a comprometer a segurança das ações,
das pessoas, do patrimônio ou meio ambientes, deverá levar o fato ao conhecimento
dos demais representantes do “Grupo de Ação” para a realização dos trabalhos em
andamento;
Em função do quadro apresentado e dependendo da gravidade da situação, a
Secretaria de Governo, através da Imprensa, expedirá informações a comunidade
através da imprensa, visando informar quanto aos problemas de trânsito e risco
existente na região;
Caso exista a presença de representantes da imprensa no local da ocorrência,
os membros do “Grupo de Ação”, respeitando a competência de cada um dos
envolvidos. Cabe destacar que também com relação à imprensa, os aspectos de
segurança deverão ser levados em consideração.

6. ÓRGÃO DE CONSULTA
ABIQUIM (Associação Brasileira das Indústrias Químicas) compete:
a) Fornecer apoio aos órgãos envolvidos com relação às características de

38

risco e precauções dos produtos envolvidos;
b) Acionar os fabricantes dos produtos envolvidos para o rápido atendimento
á ocorrência;
c)
Manter cadastro atualizado dos recursos disponíveis junto a seus
associados para atendimento ás emergências na região de Paulínia.

19.

REGISTRO DE PRODUTOS PERIGOSOS.
Os produtos perigos são inseridos em Ficha própria dentro do SINADEC, onde

ao digitar o número ONU ou nome do produto, esta já traz o guia da ABIQUIM junto,
possibilitando uma maior eficiência nas tomadas de decisão quanto aos riscos e
planos de ação a serem adotados.

20.

GUIA DO ABIQUIM.
O Controlador pode ainda consultar o guia direto pelo sistema.

39

21.

DOS ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES
Considerando o relatório apresentado pelo IG/IPT no ano de 2013 e com base

nas FADEC’s entre os anos de 2013/2017, foram estabelecidos os pontos de
alagamentos e inundações existentes em toda a extensão do Município de Paulínia.
Contudo, como providência e alerta a Municipalidade havia disposto sobre a Operação
Verão através da Lei 3.033/2009, conforme segue:

LEI Nº 3033, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009
"DISPÕE SOBRE A OPERAÇÃO VERÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL E OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL E AUTARQUIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarada a "Operação Verão" no período de 1º de dezembro a
31 de março, podendo ser prorrogada, se as condições meteorológicas persistirem.
Art. 2º Para otimização da Operação Verão caberá à Secretaria de Defesa
Civil a coordenação do Plano de Contingência de Defesa Civil de Paulínia com vistas
às inundações e escorregamentos.
Art. 3º O Plano de Contingência de Defesa Civil com vistas às inundações e
escorregamentos trabalhará com quatro níveis sendo:
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I
- Estado de observação (acompanhamento dos índices pluviométricos)
II
-Estado de atenção (vistoria de campo nas áreas anteriores
identificadas)
III

- Alerta (remoção preventiva da população das áreas de risco iminente

indicadas pela vistoria) ou,
IV

- Alerta Máximo (remoção de toda a população que habita áreas de

riscos).
Art. 4º A Secretaria de Defesa Civil, analisando as previsões meteorológicas
fornecidas pelo Centro de Gerenciamento de Emergência - CGE, da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil - CEDEC, em consonância com o Plano de Contingência de
Defesa Civil da Região Administrativa de Campinas - CONCAMP poderá transformar
o estado de observação em estado de atenção, alerta ou alerta máximo de acordo
com os parâmetros técnicos estabelecidos.
Art. 5º Cabe ao Secretário de Defesa Civil propor ao chefe do Executivo
Municipal a decretação de situação de emergência e de estado de calamidade pública,
observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil CONDEC.
Art. 6º Todos os órgãos e autarquias do governo municipal deverão priorizar
providências administrativas e operacionais para suporte do disposto nesta Lei.
§ 1º - Ficará a cargo da Secretaria de Defesa Civil a centralização das
informações do Plano de Contingência de Defesa Civil, o acionamento e o controle
das emergências.
§ 2º - Os órgãos do governo municipal deverão observar o disposto nesta Lei,
podendo ser acionados pela Secretaria de Defesa Civil, para qualquer eventualidade
referente à sua área de atuação.
Art. 7º Para monitorização do Plano de Contingência a Secretaria de Defesa
Civil realizará plantão permanente durante 24 horas, podendo o Secretário de Defesa
Civil, requisitar temporariamente servidores de órgãos ou autarquias municipais, para
a prestação de serviços eventuais nas ações de Defesa Civil.
Parágrafo Único - O servidor público municipal, requisitado na forma do
"caput" deste artigo ficará a disposição da Secretaria de Defesa Civil, sem prejuízo do
cargo ou função que ocupe e de remuneração e dos direitos receptivos à conta dos
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órgãos cedentes, não fazendo jus a retribuição ou gratificação especial, salvo os
direitos trabalhistas, recebimento de diárias e transportes em caso de deslocamento.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
"Palácio Cidade Feliz", 20 de novembro de 2009.

JOSÉ PAVAN JUNIOR
Prefeito Municipal

DARCI FERNANDES PIMENTEL
Secretária dos Negócios Jurídicos
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MAPEAMENTO DOS LOCAIS DE ALAGAMENTOS
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22.

DAS AREÁS VERDES E QUEIMADAS
O Município de Paulínia, conforme mapeamento realizado é um Município com

pequenas extensões de áreas verdes e queimadas, contudo para contingência utilizase a Resolução CMil 13-610 - CEDEC, de 30-6-2011 e a Lei Municipal nº
3.089 de 02 de junho de 2010 que trata acerca da Operação Estiagem.

RESOLUÇÃO CMIL 13-610 - CEDEC, DE 30-6-2011

IMPLANTA EM CARÁTER EXPERIMENTAL O PLANO DE CONTINGÊNCIA
PARA O PERÍODO DE ESTIAGEM DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
Considerando as atribuições legais consubstanciadas nos Decretos Estaduais
40.151-95 e 48.526-04, deste Secretário Chefe da Casa Militar e Coordenador
Estadual de Defesa Civil;
Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC
desenvolve de acordo com as peculiaridades de cada região, planos preventivos e de
contingência visando a minimização de desastres;
Considerando a existência de riscos de estiagens na Região Metropolitana de
Campinas, em razão da redução das precipitações pluviométricas entre os meses de
Julho e Setembro, que ocasionam grandes transtornos à população, ao meio ambiente
e ao patrimônio público e privado;
Considerando a necessidade da articulação do Sistema Estadual de Defesa
Civil, para que, em conjunto com os municípios localizados nessas áreas de risco,
possa enfrentar da melhor forma possível as situações adversas que poderão ocorrer
nesse período, resolve:
Artigo 1º - Implantar, em caráter experimental, o Plano de Contingência para
o Período de Estiagem da Região Metropolitana de Campinas, que passa a vigorar
nos termos desta Resolução e seus Anexos.
Parágrafo único - O Plano de Contingência, a que se refere o “caput” deste
artigo, abrange os municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis,
Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte
Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D’Oeste, Santo Antônio de
Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e, na condição de convidados, os municípios de
Rio Claro, Jundiaí e Atibaia.
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Artigo 2º - O Plano de Contingência para o Período de Estiagem da Região
Metropolitana de Campinas tem a seguinte composição:
I

- Órgão Central: a Casa Militar do Gabinete do Governador do Estado,

representada pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC;
II

- Órgão Regional: a Coordenadoria Regional de Defesa Civil da Região

Administrativa de Campinas - REDEC/I-5;
III

- Órgãos Setoriais: o Conselho de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Campinas e a Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP;
IV

- Órgãos Municipais: as Prefeituras Municipais envolvidas no

mencionado Plano de Contingência, representadas pelas respectivas Coordenadorias
Municipais de Defesa Civil - COMDEC.
Parágrafo único - O desencadeamento, a coordenação e a supervisão das
ações do Plano de Contingência de que trata esta resolução são de responsabilidade
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, nos termos do Dec. 40.151-95.
Artigo 3º - Caberá à Coordenadoria Regional de Defesa Civil da Região
Administrativa de Campinas - REDEC/I-5, apoiada pelas Coordenadorias Municipais
de Defesa Civil - COMDEC dos municípios envolvidos no mencionado Plano de
Contingência, a centralização da coleta dos dados da Umidade Relativa do Ar URA, que deverão ser repassados à Agência Metropolitana de Campinas AGEMCAMP e à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, conforme previsto no Plano
de Contingência.
Artigo 4.º - Os relatórios e as propostas elaboradas pelos órgãos que
compõem o Plano de Contingência deverão ser encaminhados para apreciação da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, cabendo, exclusivamente, a este ou ao
responsável pelo expediente da Coordenadoria Estadual a divulgação de informações
relativa ao Plano.
Artigo 5º - O período de vigência desse plano será de 1º-7 a 30-9-2011,
podendo ser prorrogado se as condições técnicas apontarem indícios de riscos à
comunidade.

ANEXO I
Normas de Procedimentos do Plano de Contingência para o Período de
Estiagem da Região Metropolitana de Campinas.
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TÍTULO I
Disposições Preliminares
Artigo 1º - O Plano de Contingência para o Período de Estiagem da Região
Metropolitana de Campinas tem como objetivo principal aperfeiçoar as ações das
Coordenadorias Municipais de Defesa Civil – COMDEC na minimização dos efeitos
da estiagem no âmbito da Região Metropolitana de Campinas.
Artigo 2º - O Plano se baseia na adoção de medidas antecipadas à
deflagração de focos de incêndios em coberturas vegetais, bem como as destinadas
à promoção e a recuperação da saúde da população, a partir do acompanhamento
dos índices de Umidade Relativa do Ar - URA.

TÍTULO II
Do Funcionamento
CAPÍTULO I
Das Diretrizes Técnicas
Artigo 3º - O Plano de Contingência para o Período de Estiagem da Região
Metropolitana de Campinas tem como base fundamental o acompanhamento do
índice de Umidade Relativa do Ar - URA, e segue parâmetros internacionais para o
desencadeamento

de

ações,

estabelecidos

pela

Organização

Mundial

de

Meteorologia, pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Internacional
de Proteção Civil.
Parágrafo único - As orientações pertinentes a serem divulgadas à
população, de acordo com o nível do Plano, têm como base os estudos desenvolvidos
pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura CEPAGRI/UNICAMP.
CAPÍTULO II
Da Estrutura
Artigo 4º - O Plano de Contingência está estruturado em 4 níveis, indicando,
progressivamente, a possibilidade de ocorrências de incêndios em coberturas
vegetais e danos à saúde da população, a saber:
I - Observação: URA de até 30%;
II - Atenção: URA de 30% até 20%;
III - Alerta: URA de 20% até 12%;
IV - Emergência: URA abaixo de 12%;
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§ 1º - Para cada nível estão previstos procedimentos operacionais, que visam
a minimização das consequências desses eventos.
§ 2º - A mudança de nível será procedida pela CEDEC, observados os valores
dos índices de URA e analisada a proposta feita pela REDEC e/ou COMDEC.
§ 3º - A CEDEC deverá transmitir aos integrantes do Plano a mudança de nível
procedida.
CAPÍTULO III
Dos Procedimentos Operacionais
Artigo 5º - Os procedimentos operacionais de contingência previstos para os
diferentes níveis, segundo o “caput” e o § 1º, do Artigo 4º supramencionado, são os
seguintes:
I - Nível de Observação
1) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC
a) Acompanhar, através da REDEC, as Coordenadorias Municipais de
Defesa Civil - COMDEC, na operação do Plano de Contingência;
b) Registrar os índices de URA, remetidos pela REDEC;
c) Convocar, quando necessário, os órgãos envolvidos para avaliação da
operação do Plano.

2) Coordenadoria Regional de Defesa Civil - REDEC
a) Repassar os índices de URA dos municípios à CEDEC;
b) Preparar relatórios diários sobre a situação de cada município, ou, em
caráter emergencial, logo após o conhecimento do evento desastroso;
c) Atender à convocação da CEDEC, para reunião dos órgãos envolvidos.

3) Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC
a)

Colher diariamente os dados dos índices de URA do município e

repassá-los à REDEC;
b)

Realizar vistorias preventivas em áreas de preservação e de interesse

estratégico com alto índice de risco de incêndio;
c)

Realizar plantão permanente durante 24 horas, podendo o seu

Coordenador Municipal de Defesa Civil acionar temporariamente servidores de órgãos
ou autarquias municipais necessárias à prestação de serviços eventuais nas ações de
Defesa Civil.
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II - Nível de Atenção:
1) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC
a)

Proceder a totalidade dos itens definidos para o nível de observação;

b)

Convocar reunião dos órgãos envolvidos, quando da mudança do nível,

se for o caso;
c)

Registrar as informações acerca das vistorias de campo efetuadas pelas

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC.

2) Coordenadoria Regional de Defesa Civil - REDEC
a) Proceder a totalidade dos itens definidos para o nível de observação;
b) Informar à CEDEC as vistorias de campo realizadas pelas COMDEC;
c) Propor à CEDEC a mudança do nível, com base nos índices de URA.

3) Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC
a)

Proceder a totalidade dos itens definidos para o nível de observação;

b)

Propor à REDEC a mudança do nível, com base nos índices de URA;

c)

Realizar vistorias de campo nas áreas de risco de incêndio em

coberturas
vegetais, anteriormente cadastradas;
d)

Transmitir à REDEC as informações resultantes das vistorias de campo

e alteração de nível;
e)

Divulgar, por meio dos canais de comunicação do município, avisos à

população para:
1)

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;

2)

Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas,

recipientes com água, molhamento de jardins etc.;
3)

Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, como por

exemplo, em áreas vegetadas;
4)

Consumir água à vontade.

III - Nível de Alerta
1) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC
a) Proceder a totalidade dos itens definidos para o nível de atenção;
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b) Agilizar os meios logísticos e operacionais suplementares às COMDEC
quando solicitados.
2) Coordenadoria Regional de Defesa Civil - REDEC
a) proceder a totalidade dos itens definidos para o nível de atenção.
3) Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC
a) Proceder a totalidade dos itens definidos para o nível de atenção;
b) Divulgar, por meio dos canais de comunicação do município, avisos à
população para:
1) Observar as recomendações do estado de atenção;
2) Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas;
3) Evitar aglomerações em ambientes fechados; 4) usar soro fisiológico para
olhos e narinas.

IV - Nível de Emergência
1) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC
a) proceder a totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.

2) Coordenadoria Regional de Defesa Civil - REDEC
a) proceder a totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.
3) Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC
a) Proceder a totalidade dos itens definidos para o nível de alerta; e
b) Divulgar, por meio dos canais de comunicação do município, avisos à
população para:
1)

Observar as recomendações do estado de atenção e alerta;

2)

Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10 e 16 horas, como

aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondência, etc.;
3)

Suspender qualquer atividade que exija aglomeração de pessoas em

recintos fechados, entre 10 e 16 horas;
4)

Durante as tardes, manter úmidos os ambientes internos, principalmente

quartos de crianças, idosos e hospitais;
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TÍTULO III
Dos Pressupostos
Artigo 6º - Para a implantação e/ou o desencadeamento do Plano de
Contingência, referido no art. 1º deste anexo, pressupõe-se, preliminarmente, o
cumprimento de obrigações pelos órgãos envolvidos, descritos nos incisos seguintes.
I - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC
1)

Definir equipe técnica para coordenação e acompanhamento da

operação do Plano de Contingência;
2)

Definir equipe técnica em plantão permanente para apoio à REDEC e às

COMDEC;
3)

Fornecer às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC,

através da REDEC, informações necessárias à operação do Plano de Contingência;
e
4)

Indicar 1 representante e respectivo suplente para presidir as reuniões

com os órgãos envolvidos.

II - Coordenadoria Regional de Defesa Civil - REDEC
1)

Definir equipe em plantão permanente em apoio as COMDEC;

2)

Definir a localização das Salas de Situação para coleta de dados da

Operação Estiagem e repassá-las à CEDEC e à AGEMCAMP;
3)

Definir a infraestrutura necessária ao acompanhamento da operação do

Plano de Contingência.

III - Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC
a)

Elaborar plano de ação específico para o município, dimensionando

recursos humanos e materiais;
b)

Intensificar as articulações com os órgãos do Sistema Municipal de

Defesa Civil;
c)

Articular junto aos serviços de fiscalização da Administração Pública

ações conjuntas no sentido de prevenir e reprimir incêndios em coberturas vegetais;
d)

Intensificar as articulações com os órgãos responsáveis pela previsão

climatológica e pela monitorização, alerta e alarme;
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e)

estabelecer

critérios

para

monitoração

adotando

os

seguintes

parâmetros para área relacionada à Baixa Umidade do Ar: Observação, Atenção,
Alerta e
e)

Emergência;

f)

Elaborar mapas temáticos de área de risco de incêndio;

g)

Priorizar o planejamento de ações preventivas que evitem pontos mais

susceptíveis às ocorrências de incêndios em matas com o objetivo de reduzir os
riscos;
g)

Possibilitar apoio às ações de combate a incêndio do Corpo de

Bombeiros
h)

através de órgãos integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil;

h)i) Articular-se com a Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de
desencadear medidas relacionadas com a promoção e a recuperação da saúde, a
prevenção de doenças evitáveis, a educação para a saúde, a vigilância sanitária, a
vigilância ambiental e a vigilância epidemiológica;
i)j)

Obter os dados meteorológicos de relevância para o Plano de

Contingência de Defesa Civil, repassá-los a Coordenadoria Regional de Defesa Civil
e aos demais órgãos executores;
i)

centralizar as informações, o acionamento e controle das emergências,

k)

bem como a emissão de boletins de alerta;

i)

indicar 1 representante e respectivo suplente, para participar de reuniões

l)

com os órgãos envolvidos.

IV - Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas
a)

Apoiar no desenvolvimento do Plano de Contingência para facilitar as

ações de Prevenção, Socorro, Assistência aos desabrigados e atingidos e na
Recuperação de áreas danificadas;
b)

Solicitar o acompanhamento da Câmara Temática de Defesa Civil no

desenvolvimento do Plano e a integração com outras Câmaras Temáticas da Região
Metropolitana de Campinas, constituídos por técnicos e representantes de vários
setores sociais, com o objetivo de discutir temas específicos. Seus pareceres serão
examinados pelo Conselho de Desenvolvimento.

V - Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP
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a) a AGEMCAMP tem por finalidade integrar a organização, o planejamento
e a execução das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana de
Campinas, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades públicos
envolvidos;
b)

A AGEMCAMP e a Câmara Temática de Defesa Civil em conjunto

estabelecerão programas de treinamentos de preparação de acordo com as funções
a serem desempenhadas;
c)

A AGEMCAMP e a Câmara Temática de Defesa Civil, em conjunto, terá

a atribuição de desenvolver o funcionamento da Rede de Alerta de Desastres;
d)

A AGEMCAMP divulgará diariamente em seu portal na internet a coleta

sistemática (diária) de dados de URA, consolidados e encaminhados pela
Coordenadoria Regional da Defesa Civil.

TÍTULO IV
Disposições Gerais
Artigo 7º - O Plano de Contingência encontra-se em condições de
operacionalidade e sua implantação permite às Coordenadorias Municipais de Defesa
Civil - COMDEC a adoção de ações preventivas que visam minimizar ou até eliminar
as consequências advindas da ocorrência de incêndios em coberturas vegetais ou
danos à saúde da população.
Artigo 8º - As áreas de risco podem sofrer alterações, em função do
adensamento e da expansão urbana, motivo pelo qual devem ser constantemente
atualizadas, a fim de que o Plano possa ser aperfeiçoado.

ANEXO II
Termos Usuais Relativos a Incêndios Florestais
Abafador: equipamento simples para combate direto do fogo, composto de um
cabo preso em uma de suas extremidades a um retângulo de borracha (resistente ao
fogo) permeado de furos. Aceiro: barreira natural ou construída destinada a causar
descontinuidade do material combustível (rios, estradas).
Advecção: transmissão do calor por um movimento horizontal de massa do
ar.
Antropismo: alteração do meio físico provocada pela ação do homem.
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Ataque direto: método de combate em que o fogo é atacado diretamente, com
abafadores ou através da aplicação da água, espuma, retardante ou terra.
Ataque indireto: método de combate usado à intensidade do fogo é alta e não
há possibilidade de aproximação. A linha de controle está localizada ao longo de
aceiros naturais ou construída, a uma distância considerável do fogo.
Ataque inicial: esforços iniciais de controle realizados pelo grupo que primeiro
chega ao local do fogo.
Ataque combinado: método de combate intermediário entre o direto e o
indireto. É usado quando o calor produzido pelo fogo permite certa aproximação, mas
não o suficiente para o ataque direto.
Avião Tanque: qualquer aeronave de asa fixa capaz de transportar água ou
soluções retardante.
Bomba Costal: equipamento transportado nas costas do combatente,
constituído de um reservatório para transporte de água ou retardante de uma bomba
de operação manual que possibilita o lançamento de conteúdo do reservatório até uma
distância de 10 metros.
Brigada comunitária: grupo de pessoas da comunidade vizinha contratadas
para combater o incêndio e que recebem pagamento para realizar o serviço.
Carro Pipa ou Carro Tanque: caminhão ou caminhonete equipada com
reservatório de água ou retardante que possua bomba de sucção e recalque.
Combustível: material orgânico disponível para ignição e queimar.
Fogo Contrafogo: técnica de combate em que, tendo como base um aceiro
natural ou construído, é ateado fogo na vegetação existente entre aceiro e a linha de
fogo do incêndio de forma a eliminar o combustível existente.
Detecção: ato ou sistema de descobrir e localizar focos de incêndio e
queimadas.
Ecossistema: sistema formado pelas comunidades biológicas em interação
com os fatores do meio.
Focos de Calor: áreas que transmitem intensidade de calor elevada
intensificada pelo sensor AVHRR do Satélite NOAA.
Incêndio de Copa: tipo de incêndio que se caracteriza pela propagação do
fogo através das copas das árvores, independentemente do fogo superficial.
Geralmente considera-se incêndio de copa aquele que ocorre em combustíveis acima
de 1,80 m de altura.
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Incêndio Florestal: fogo sem controle que incide qualquer forma de vegetação,
podendo tanto ser provocado pelo homem como por fonte natural.
Incêndio Subterrâneo: tipo de incêndio que se propaga através das camadas
de húmus ou turfa existentes sobre o solo mineral e abaixo do piso da floresta. Esses
combustíveis são de textura fina, relativamente compactados e isolados da atmosfera.
Os incêndios subterrâneos ocorrem geralmente em florestas que apresentam grande
acumulação de húmus e em áreas alagadiças, tais como brejo ou pântanos.
Incêndio Superficial: tipo de incêndio que se propaga na superfície do piso da
floresta, queimado os vegetais não decompostos, tais como folhas e galhos caídos,
gramíneas, arbustos, enfim todo material combustível até cerca de 1,80m de altura.
Intensidade do fogo: taxa de energia ou calor liberada por unidade de tempo
e por unidade de comprimento da frente do fogo.
Linha de Fogo ou Frente de Fogo: parte frontal do incêndio
Monitoramento: medição repetitiva, discreta ou contínua, ou observação
sistemática da qualidade ambiental.
Moto Serra: serra movida a gasolina utilizada para cortar árvores, galhos, etc.
O seu uso é regulamentado pela Portaria número 149 - P de 30-12-92, do IBAMA.
Queimada, Queimada Controlada: aplicação controlada de fogo à vegetação
natural ou plantado sob determinadas condições ambientais que permita ao fogo
manter- se confinado a uma determinada área e ao mesmo tempo produzir uma
intensidade de calor e velocidade de espalhamento desejáveis ao objetivo do manejo.
Rescaldo: ato de checar a existência e extinguir foco de possível resignição
de um incêndio recém-extinto.
Retardante. Químico: qualquer substância, excetuando água pura que através
de uma atuação química ou física, reduz a inflabilidade do combustível vegetal ou
diminui a taxa de combustão.
Velocidade de Propagação: velocidade em que se propaga em uma
determinada área por unidade de tempo.
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ANEXO III
Modelo de Ficha de Monitoramento de Umidade Relativa do Ar
DATA:
Municípios
Horário
Umidade
Fonte
Nível
Vigente
Relativa do
Ar %
Americana
Artur Nogueira

Campinas
Cosmópolis
Engenheiro Coelho
Holambra
Hortolândia
Indaiatuba
Itatiba
Jaguariúna
Monte Mor
Nova Odessa
Paulínia
Pedreira
Santa Bárbara D’oeste
Santo Antônio de Posse
Sumaré
Valinhos
Vinhedo
Atibaia
Jundiaí
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Rio Claro

LEI Nº 3089, DE 02 DE JUNHO DE 2010.
"DISPÕE SOBRE A OPERAÇÃO ESTIAGEM DO SISTEMA MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL E DE OUTROS ÓRGÃOS DISCRIMINADOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia SANCIONO
e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Operação Estiagem, no período compreendido entre
1º de junho e 30 de setembro.
Art. 2º Cabe à Secretaria Municipal de Defesa Civil, por intermédio do
Departamento de Defesa Civil, a coordenação do Plano de Contingência do município,
tendo em vista a baixa umidade relativa do ar, as quedas bruscas de temperatura e a
estiagem, que ocorrem no período.
Art. 3º O Departamento de Defesa Civil, através do seu Plano de
Contingência, avaliará a situação e diante das previsões meteorológicas e dos índices
de umidade relativa do ar (URA) fornecidos pelos órgãos meteorológicos, caberá
metas para monitoração, adotando os seguintes critérios:
I - Estado de Atenção: URA entre 20% e 30%;
II - Estado de Alerta: URA entre 12% e 20%;
III - Estado de Emergência: URA menor que 12%.
Art. 4º Fica adotado como padrão 13ºC (treze graus Celsius), para definir a
queda brusca de temperatura, no âmbito do Plano de Contingência de Defesa Civil.
Art. 5º Os órgãos integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil - SIMDEC
deverão priorizar providências administrativas para o suporte das ocorrências.
§ 1º - O Departamento de Defesa Civil, em caso de necessidade, deverá
solicitar auxílio técnico e assessoramento para as providências preventivas e
repressivas a serem tomadas, aos órgãos pertinentes.
§ 2º - O Departamento de Defesa Civil é o órgão responsável pela
centralização das informações do Plano de Contingência, o acionamento e controle
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das emergências, além da solicitação para a Secretaria Municipal de Defesa Civil da
emissão de boletins de alerta.
Art. 6º Visando à monitoração do Plano de Contingência de Defesa Civil, o
Departamento realizará plantão permanente, podendo requisitar temporariamente
servidores de órgãos, autarquias municipais e contratadas, se necessário, à prestação
de serviços eventuais nas ações de Defesa Civil.
Art. 7º O período mencionado no artigo 1º poderá ser prorrogado mediante
orientação da Defesa Civil Estadual e implementado pela Secretaria de Defesa Civil.
Parágrafo Único - O servidor público municipal requisitado na forma do caput
deste artigo ficará à disposição do Departamento de Defesa Civil, sem prejuízo do
cargo ou função que ocupe, vencimentos e demais vantagens, não fazendo jus à
retribuição ou gratificação especial.
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei ocorrerão por conta
de dotações consignadas no orçamento municipal, suplementadas se necessário.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"Palácio Cidade Feliz", 02 de junho de 2010

JOSÉ PAVAN JUNIOR
Prefeito Municipal

Lavrada e publicada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Interino dos Negócios Jurídicos
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23.

DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAS DISPONÍVEIS
Para atendimento das ocorrências o Município de Paulínia dispõe de uma

Secretaria de Proteção e Defesa Civil estruturada como segue:
-

Setor administrativo que responde por toda a parte documental,

planejamento, formação e arquivamento de todos os dados;
-

Setor operacional que responde pelo monitoramento, controle e

operações no atendimento às ocorrências geradas no Município, que tem como
parâmetro o Decreto Federal nº 12.608/2012 e a Lei Municipal nº 3.665/2018, que
dispõe sobre a reorganização do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil no
Município.
-

Estrutura de pessoal: atualmente 39 servidores, subdivididos em quadro

administrativo e operacional com turno ininterrupto de revezamento.
Contudo o quadro existente na estrutura do município é: Secretário; Chefe de
Gabinete, Diretores, Assessores, Chefia Operacional, Chefia Administrativo, Agentes
de Apoio Operacional/Motoristas.
-

Estrutura de veículos: 02 caminhonetes, 01 pick-up, 03 veículos leve

(viatura), 01 veículo tipo Van (viatura), 01 viatura unidade móvel, 01 barco com motor,
01 carreta reboque para transporte de equipamentos.
-

Estrutura de equipamentos: motosserra, moto-poda, compressor,

gerador bi-fásico (127/220), gerador tri-fásico, sistema de iluminação de emergência,
conjunto de respiração autônoma.
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23.1. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO
MAPEAMENTO DOS HIDRANTES
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MAPEAMENTO DE HOSPITAIS E UBS’S
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MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
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23.2. DESCRIÇÃO E CAPACIDADE DOS ABRIGOS TEMPORÁRIOS
Segue relação das instalações físicas que poderão ser utilizadas como abrigo
temporário no município, bem como a sua capacidade e eventual estoque estratégico.

LOCAL

ENDEREÇO

ESTOQUE
ESTRATÉGICO
(SIM OU NÃO)
Sim

MATERIAIS
DO ESTOQUE
(GÊNERO)
Vedi Obs:

GIN. ESPORTES
AGOSTINHO
FAVARO – LARA
(Figura 2)
GIN. ESPORTES
VICENTE AMATTE
(Figura 3)

Av. João Aranha S/N - 35 Famílias
João Aranha

Rua Prudente Pigato, 100 35 Famílias
Centro

Sim

Vedi Obs:

GIN. ESPORTES Av. dos Expedicionários, 35 Famílias
“JARDIM
DOS S/N - Jd. dos Calegaris

Sim

Vedi Obs:

CALEGARIS”
(Figura 4)

Figura 2 - Ginásio Agostinho Fávaro - LARA

CAPACIDADE
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Figura 3 - Ginásio Vicente Amatte

Figura 4 - Ginásio Jardim dos Italia Botasso Calegari
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23.3. ESTOQUE ESTRATÉGICO PARA- ATENDIMENTO DE ABRIGO
TEMPORÁRIO
- Cestas básicas (120) famílias
- Kit limpeza (80) famílias
- Colchão (50) famílias
- Kit roupas/agasalhos adulto infanto-juvenil – masc./fem. (120) famílias
- Material de higiene pessoal para atendimento inicial (120) famílias

23.4. DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
LEI Nº 3665 DE 13 DEZEMBRO DE 2018
“DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL DE PAULÍNIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO
e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC de Paulínia
fica reorganizado nos termos desta Lei.
Art. 2º O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC é constituído
por representantes dos órgãos da administração pública municipal, empresas de
economia mista, autarquias, por entidades privadas e pela comunidade, sob a
coordenação da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - SMPDEC.
Parágrafo único. Os representantes mencionados no caput deste artigo serão
indicados pelo titular dos órgãos que representam e, deverão possuir autorização para
mobilizar recursos humanos e materiais administrados pelos representados, para
emprego imediato nas ações de proteção e defesa civil, quando em situações de
ameaças, desastres e riscos.
Art. 3º São objetivos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil SIMPDEC:
I - executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDC, em âmbito
local, de acordo com a sua competência legal e, deverá ser articulada com a Secretaria
Municipal de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de garantir atuação sistêmica;
II - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal,
visando à redução de riscos de desastres;
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III - identificar e mapear as áreas de risco de desastres e implantar o cadastro
de áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos;
IV - prestar socorro e assistência ás populações atingidas por desastres e adotar
os preceitos do Direito Internacional Humanitário, em conformidade com a Carta
Humanitária e Normas Mínimas em Resposta Humanitária;
V - implementar ações que visem a resiliência das comunidades e os processos
sustentáveis de urbanização;
VI - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas
ocupações nesses locais;
VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a
intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das
edificações vulneráveis;
VIII - orientar a ocupação e desocupação de edificações e de áreas de risco de
desastre;
IX - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em
situação de desastre, com condições adequadas de higiene e segurança;
X - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos
extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e, sobre as ações
emergenciais em circunstâncias de desastres;
XI - participar regularmente de exercícios simulados, conforme Plano de Risco
e Contingência de Desastres da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil;
XII - promover a coleta, o controle e a distribuição de suprimentos para situações de
desastre;
XIII - promover à avaliação de danos e prejuízos em áreas atingidas por
desastres e/ou eventos de grande vulto;
XIV - informar as coordenadorias: regional, estadual e União, sobre a ocorrência
de desastres e das atividades de proteção e defesa civil no âmbito municipal;
XV - estimular a participação de entidades privadas, clubes de serviços,
organizações não governamentais, associações de classes e sociedade civil
organizada nas ações de proteção e defesa civil, bem como promover o treinamento
destes entes para atuação conjunta com as comunidades apoiadas;
XVI - implementar ações estabelecidas no Marco de Sendai de acordo com as
quatro prioridades relacionadas à gestão do risco de desastres:
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a) compreender o risco de desastres;
b) fortalecer a governança do risco de desastres para gerir o risco;
c) investir na redução do risco de desastres para a resiliência;
d) aumentar os preparativos para casos de desastre para dar uma resposta
eficaz e "reconstruir melhor" nos âmbitos da recuperação, reabilitação e reconstrução.
XVII - prover solução de moradia temporária às famílias desabrigadas, por
interdição do imóvel mediante avaliação técnica devidamente fundamentada pela
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e ou em decorrência de desastres;
XVIII - os órgãos setoriais de proteção e defesa civil e demais órgãos integrantes
do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC deverão exercer, na sua
jurisdição, o controle, a fiscalização, o monitoramento e, quando necessário, a
intervenção preventiva das áreas e atividades capazes de provocar desastres;
XIX - adotar o Protocolo Nacional para proteção integral das crianças,
adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais em situação de
desastres;
XX - participar do Comitê Municipal de Gestão de Risco e Gerenciamento de
Desastres, em reunião trimestral, com a finalidade de possibilitar a gestão consciente
de riscos e de desastres e o desenvolvimento dos dez passos essenciais para
construção de cidades resilientes;
XXI - preparar e manter equipe técnica multidisciplinar, mobilizável a qualquer
tempo, para atuar em situações críticas no município de Paulínia;
XXII - apoiar a instalação do Centro de Operação de Emergência - COE para
gerenciamento de situação de crise;
XXIII - priorizar os trâmites dos licenciamentos ambientais necessários às ações
de proteção e defesa civil em caso de risco iminente ou situação de emergência ou
estado de calamidade pública, conforme legislação vigente.
Parágrafo único. Cabe aos órgãos integrantes do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC desenvolverem ações integradas de políticas de
ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças
climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e
tecnologia e as demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do
desenvolvimento sustentável.
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Art. 4º A direção do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC
cabe ao Prefeito Municipal e é exercida por intermédio da Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa Civil - SMPDEC.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - SMPDEC é o elo de
articulação permanente com os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil - SINPDEC.
Art. 6º O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC tem a
seguinte estrutura:
I - Órgão Central: Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - SMPDEC;
II - Órgãos Setoriais: órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal,
Empresas de Economia Mista, Autarquias e Entidades privadas, envolvidas nas ações
de proteção e defesa civil;
III - Órgãos de Apoio: Entidades públicas e privadas, Organizações não
governamentais - ONG’s, Clubes de serviços, Núcleos Comunitários de Proteção e
Defesa Civil - NUDECS e Associações diversas, que venham prestar ajuda aos órgãos
integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC.
Parágrafo único. O Município criará o Comitê Municipal de Gestão de Risco e
Gerenciamento de Desastres.
Art. 7º Aos órgãos setoriais relacionados no inciso II do art. 6º desta Lei, em
caso de situação de anormalidade, desastre, situação de emergência ou estado de
calamidade pública, compete o desempenho de tarefas consentâneas com suas
atividades rotineiras, mediante articulação prévia com a Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa Civil - SMPDEC.
Parágrafo único. Para o cumprimento de suas atribuições, os órgãos setoriais
do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC utilizarão recursos
próprios do Fundo Municipal de Defesa Civil do Município de Paulínia - FUMDEC,
fundo este constituído para essa finalidade ou dotações orçamentárias específicas.
Art. 8º Aos órgãos de apoio relacionados no inciso III do art. 6º desta Lei, as
atividades serão acordadas entre as partes através de termo de cooperação com a
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - SMPDEC.
Art. 9º Caberá aos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil - SIMPDEC localizados nas áreas atingidas por desastres à execução
imediata das medidas que se fizerem necessária, de acordo com suas atribuições
legais.
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§ 1º A atuação dos órgãos federais, estaduais e municipais na área atingida por
desastre ou situação de anormalidade será em regime de cooperação, cabendo a
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - SMPDEC articular o Sistema de
Comando em Operações - SCO para atendimento à situação emergencial.
§ 2º Os órgãos municipais detentores de próprios municipais localizados nas
proximidades dos desastres e que sejam adequados à instalação de abrigos
provisórios de emergência colocarão os mesmos à disposição do Sistema Municipal
de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC, para serem utilizados por pessoas
desabrigadas, atingidas por eventos desastrosos.
§ 3º Os próprios municipais cedidos, conforme o § 2º deste artigo, continuarão
sob administração direta do respectivo órgão municipal cedente, sendo este
responsável pela manutenção da ordem e respeito nos abrigos provisórios de
emergência podendo, para tanto, solicitar apoio de outros órgãos do Sistema Municipal
de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC.
Art. 10 Todos os órgãos e entidades da administração direta deverão empenhar
os esforços necessários para, sob a coordenação do Departamento Operacional da
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - SMPDEC, cooperar nos eventos
desastrosos.
Art. 11 Em caso de desastre ou situação de anormalidade, o servidor público
municipal requisitado na forma desta Lei ficará à disposição da Secretaria Municipal
de Proteção e Defesa Civil, sem prejuízo do cargo ou função que ocupa, da
remuneração e direitos respectivos, à conta do órgão cedente.
Parágrafo único. A participação efetiva de servidor público municipal requisitado
na forma desta Lei, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Proteção e
Defesa Civil - SMPDEC, será considerada como serviço relevante ao Município e
anotada em sua ficha funcional mediante requerimento do interessado.
Art. 12 A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - SMPDEC cabe:
I - coordenar e supervisionar as ações de proteção e defesa civil;
II - manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à proteção e
defesa civil;
III - elaborar e implementar planos, programas e projetos de proteção e defesa
civil;
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IV - gerenciar e coordenar as ações do Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil - SIMPDEC, em caso de situação de anormalidade, decretação de situação de
emergência ou estado de calamidade pública;
V - articular em âmbito local com as demais áreas setoriais a incorporação das
ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal, inclusive no orçamentário;
VI - coordenar ações relacionadas à construção de Cidades Resilientes e as
quatro prioridades relacionadas à gestão do risco de desastres do Marco de Sendai:
a) compreender o risco de desastres
b) fortalecer a governança do risco de desastres para gerir o risco
c) investir na redução do risco de desastres para a resiliência
d) aumentar os preparativos para casos de desastre para dar uma resposta
eficaz e "reconstruir melhor" nos âmbitos da recuperação, reabilitação e reconstrução;
VII - implantar banco de dados, elaborar mapas temáticos sobre ameaças
múltiplas, vulnerabilidade, nível de riscos e recursos relacionados com o equipamento
do território, disponíveis para o apoio às operações;
VIII - criar e operacionalizar o Centro de Capacitação de Proteção e Defesa Civil
de Paulínia;
VII - assegurar a profissionalização e a qualificação, em caráter permanente, de
recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil através dos cursos de
Formação de Agente de Proteção e Defesa Civil - CFA e de Formação de Gestores de
Proteção e Defesa Civil - CFG;
IX - promover a capacitação de recursos humanos visando uniformizar o
conhecimento e capacitar técnicos e voluntários a atuarem nas ações de proteção e
defesa civil de forma eficaz, eficiente e efetiva;
X - coordenar e operacionalizar o Centro de Gerenciamento de Desastres CGD, promover a consolidação e a interligação das informações de riscos e desastres
no âmbito do SIMPDEC, manter o Sistema Nacional e Estadual informados sobre as
ocorrências de desastres em atividades de Defesa Civil e a articulação com órgãos de
monitorização, alerta e alarme com o objetivo de otimizar a previsão de desastres
elencados na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE;
XI - coordenar o Comitê Municipal de Gestão de Risco e Gerenciamento de
Desastres, com a finalidade de possibilitar a gestão consciente de riscos e de
desastres e o desenvolvimento dos dez passos essenciais para construção de cidades
resilientes;
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XII - coordenar a Central de Gerenciamento de Desastres e apoiar os Postos de
Gerenciamento de Desastres, instalados pelos órgãos setoriais em caso de desastre
ou situação de anormalidade;
XIII - elaborar e programar planos, programas e projetos relacionados à gestão
de risco e gerenciamento de desastre;
XIV - propor à autoridade municipal e fundamentar tecnicamente a decretação
de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, e coordenar a
avaliação de danos e prejuízos (perdas) nas áreas atingidas por desastres,
observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa
Civil - CONPDEC;
XV - articular a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao
abastecimento em situações de desastres;
XVI - manter os órgãos estadual e nacional de proteção e defesa civil informado
sobre a ocorrência de desastres e das áreas de riscos;
XVII - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de
eventos extremos, bem como protocolos de prevenção e alerta e sobre ações
emergenciais em circunstâncias de desastres;
XVIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por
desastres e preencher os formulários estabelecidos pelo Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil - SINPDEC com base nas informações prestadas pelos órgãos
integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;
XIX - articular com o Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Regional de
Proteção e Defesa Civil da Região de Campinas;
XX - participar ativamente da Câmara Temática de Defesa Civil da Região
Metropolitana de Campinas;
XXI - coordenar a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil PNPDC no âmbito do município de Paulínia e adotar a Codificação Brasileira de
Desastres - COBRADE, bem como os preceitos do Direito Internacional Humanitário,
em conformidade da Carta Humanitária e Normas Mínimas em Resposta Humanitária;
XXII - apoiar as ações do Grupo de Estudos e Trabalho de Assistência
Humanitária - GETAH nos assuntos de cooperação humanitária em caso de desastre
e na utilização do Cartão de Pagamento de Defesa Civil;
XXIII - coordenar o Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Assistência
Humanitária para situações de desastres;
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XIV - articular a inclusão dos princípios de proteção e defesa civil nos currículos
escolares da rede municipal de ensino e apoiar a comunidade docente no
desenvolvimento de material pedagógico-didático para esse fim;
XXV - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de
Contingência de Proteção e Defesa Civil;
XXVI - incentivar a implantação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa
Civil - NUPDECs ou entidades correspondentes, e a participação no Sistema Municipal
de Proteção e Defesa Civil;
XXVII - participar da Plataforma de Redução de Risco da Região Metropolitana
de Campinas e de outras ações que visem à redução de risco;
XXVIII - priorizar as vistorias para os licenciamentos ambientais necessários às
ações de proteção e defesa civil em caso de risco iminente ou situação de emergência
ou estado de calamidade pública, de acordo com a legislação vigente.
XXIX - elaborar e operacionalizar o Plano de Chamada da Secretaria Municipal
de Proteção e Defesa Civil;
XXX - coordenar e operacionalizar a Rede de Alerta de Desastres, conforme a
Lei Municipal nº 6.318, de 05 de outubro de 2012.
Art. 13 A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - SMPDEC dará o
necessário suporte administrativo ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil,
por meio do Departamento Operacional.
Art. 14 Para os efeitos desta Lei, entende-se como:
I - Atividade de proteção e defesa civil: é o conjunto de ações de preparação,
de prevenção, de mitigação, de resposta e de recuperação, que objetiva a gestão dos
riscos e o gerenciamento dos desastres;
II - Desastre: resultados de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem, sobre um cenário vulnerável, envolvendo perdas e danos humanos, materiais
ou ambientais;
III - Situação de anormalidade: situação de desequilíbrio estabelecida em uma
área em decorrência de desastre que, dependendo das magnitudes imediatas e
especiais necessárias para o retorno à normalidade, poderá vir a ser caracterizada
Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública;
IV - Ações de prevenção: medidas adotadas com antecedência para eliminar ou
reduzir o risco de desastre;
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V - Ações de mitigação: medidas destinadas a reduzir as consequências do
desastre;
VI - Ações de resposta: medidas que visam o socorro e a assistência à
população afetada e o restabelecimento dos serviços essenciais, realizados durante
ou após um desastre;
VII - Ações de recuperação: conjunto de medidas desenvolvidas para retornar à
situação de normalidade. Abrange a reconstrução de infraestrutura destruída ou
danificada pelo desastre e a reabilitação do meio ambiente, da economia e do bem
estar da população;
VIII - Ações de preparação: conjunto das atividades desenvolvidas para facilitar
a execução das ações de prevenção, de mitigação, de resposta e de recuperação;
IX - Gestão de risco: estudo e aplicação de medidas ou iniciativas para, de forma
eficiente, eficaz e efetiva, realizar as ações necessárias para implementar as
estratégias estabelecidas na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDC,
visando reduzir os riscos de desastres ou suas consequências;
X - Gerenciamento de desastres: compreende o planejamento, a coordenação
e a execução das ações de resposta e de recuperação;
XI - Plano de contingência: conjunto de medidas pré-estabelecidas utilizadas
para atender uma emergência de forma planejada e intersetorialmente articulada,
elaborado com base em hipóteses de desastre, com o objetivo de minimizar seus
efeitos;
XII - Risco: é o grau da probabilidade de ocorrência de um evento danoso ou
desastre;
XIII - Risco iminente: é a probabilidade alta de ocorrer um desastre em curto
espaço de tempo, exigindo ações imediatas.
Art. 15 Às Secretarias Municipais e entidades da Administração Indireta, por
intermédio dos seus órgãos vinculados e articulados com a Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa Civil - SMPDEC, entre outras atividades, cabe:
I - Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito:
a) Apoiar os levantamentos realizados pelo Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil - SIMPDEC;
b) Viabilizar as ações dos diversos poderes e escalões governamentais em
proveito do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC;
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c) Coordenar as ações que envolvam o relacionamento com outros países, com
organizações internacionais e estrangeiras, quanto à cooperação logística, financeira,
técnica e científica e em participações em atividades da Defesa Civil.
d) O Departamento de Comunicação Social e Imprensa deverá apoiar as
atividades de divulgação referente ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil SIMPDEC;
e) Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações da Defesa
Civil.
II - Secretaria Municipal de Segurança Pública:
a) Fiscalizar o cumprimento das legislações ou decretos municipais relativos à
segurança pública, trânsito de cargas pesadas e perigosas e de bens patrimoniais;
b) Coordenar as ações do Sistema Municipal de Segurança Pública e a atuação
da Guarda Civil Municipal, visando à preservação da ordem pública, da incolumidade
das pessoas e do patrimônio nas áreas em situação de desastre;
c) Cooperar com as ações de respostas aos desastres, busca e salvamento;
d) Participar de atividades de prevenção e de reconstrução;
e) Apoiar as ações da Defesa Civil com pessoal, quando necessário.
III - Secretaria Municipal de Saúde:
a) Implementar e supervisionar ações de saúde pública, o suprimento de
medicamentos, o controle de qualidade da água e dos alimentos, a promoção da saúde
em circunstâncias de desastre;
b) Promover a implantação de atendimento pré-hospitalar e de unidades de
emergência, supervisionar a elaboração de planos de mobilização e de segurança dos
hospitais em circunstâncias de desastre;
c) Difundir em nível comunitário, técnicas de reanimação cardiorrespiratória
básica e de primeiros socorros;
d) Efetuar a profilaxia de abrigos e acampamentos provisórios, fiscalizando a
ocorrência de doenças contagiosas, higiene e saneamento;
e) Desenvolver estudos e pesquisas que permitam determinar áreas de riscos,
bem como fornecer informações destinadas à orientação das ações de Defesa Civil,
envolvendo inclusive a prevenção ou a minimização de desastres radioativos;
f) Intensificar o controle e a fiscalização das atividades capazes de provocar
desastres;
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g) Viabilizar recursos orçamentários para realização das ações sob
responsabilidade da Secretaria de Saúde junto ao Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil - SIMPDEC, quando necessário.
IV - Secretaria Municipal de Finanças e Administração:
a) Priorizar ao processamento de licitações destinadas à realização de obras e
serviços de prevenção nas áreas sujeitas a desastres.
V - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos:
a) Apoiar os órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil SIMPDEC nas ações de controle e fiscalização das atividades capazes de provocar
desastres;
b) Promover orientações jurídicas à população atingida por desastres;
c) Dar prioridade à alocação de recursos para assistência às populações
atingidas.
VI - Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) Prestar assistência técnica psicossocial à população em situação de desastre
ou em sua iminência e apoiar com suprimentos necessários à sobrevivência,
especialmente em abrigos emergenciais;
b) Adotar medidas para o atendimento das carências alimentares das
populações nas áreas atingidas por desastre através de cestas básicas e do Instituto
de Solidariedade e Segurança Alimentar.
VII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
a) Propor medidas com o objetivo de minimizar prejuízos que a situação dos
desastres possa provocar aos meios produtivos municipais e/ou regionais e participar
ativamente da prevenção de desastres humanos de natureza tecnológica.
VIII - Secretaria Municipal de Turismo e Eventos:
a) Propor medidas com o objetivo de reduzir os impactos negativos nas
atividades turísticas, em circunstâncias de desastre.
IX - Secretaria Municipal de Cultura:
a) Promover o desenvolvimento do senso de percepção de risco na população
e contribuir para o incremento de mudança cultural relacionada com redução do
desastre.
X - Secretaria Municipal de Esportes e Recreação:
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a) Incrementar as práticas esportivas com o objetivo de reduzir as
vulnerabilidades aos desastres humanos de natureza social e os riscos relacionados
com a juventude marginalizada.
XI - Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano:
a) Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao uso do solo,
especialmente em atividades de risco ou potencialmente perigosas;
b) Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações de Defesa
Civil.
XII - Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente:
a) Orientar, coordenar e subsidiar ações de fiscalização das atividades capazes
de provocar desastres, bem como, o descarte irregular de resíduos perigosos,
potencialmente danosos para saúde humana, animal e ambiental;
b) Proteger e controlar o uso racional de recursos naturais renováveis, com o
objetivo de reduzir desastre;
c) Fornecer dados e análise relativa à monitoração de açudes, com vistas às
ações de Defesa Civil;
d) Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações de Defesa
Civil.
XIII - Secretaria Municipal de Educação:
a) Cooperar com o programa de desenvolvimento de recursos humanos e
difundir, por intermédio das redes de ensino formal, conteúdos didáticos relativos à
prevenção de desastres e à Defesa Civil;
b) Educação para prevenção de desastres na esfera estadual e na esfera
municipal (Defesa Civil nas Escolas).
XIV - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:
a) Desenvolver estudos e pesquisas que permitam determinar áreas de riscos,
bem como fornecer informações destinadas à orientação das ações do Sistema
Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC;
b) Promover vistoria de imóvel após interdição pela Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa Civil, para atestar a segurança de edificações;
b) Promover vistoria para atestar a segurança de edificações;
c) Analisar, orientar e fiscalizar a execução de projetos de construção reformas
e regularizações de residências verticais e horizontais, edifícios comerciais e/ou
industriais, unifamiliares ou multifamiliares, visando à redução de riscos de
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desastres.
d) Reabilitação do cenário do desastre, compreendendo as seguintes
atividades:
1. Avaliação dos danos;
2. Desobstrução e remoção de escombros;
3. Limpeza, descontaminação, desinfecção e desinfestação do ambiente;
4. Realização dos serviços essenciais;
e) Priorizar a alocação de recursos para assistências às populações e a
realização de obras e serviços de prevenção e recuperação nas áreas em estado de
calamidade pública ou situação de emergência;
f) Realizar obras e serviços de prevenção e recuperação, nas áreas sujeitas a
desastres, em estado de calamidade pública ou em situação de emergência;
g) Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações de Defesa
Civil.
XV - Secretaria Municipal de Transportes:
a) Adotar medidas de prevenção e recuperação da sinalização viária e dos
terminais de transporte coletivo municipal, na área atingida por desastre;
b) Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações de Defesa
Civil;
c) Providenciar e coordenar os transportes gerais, com abastecimento de
combustíveis, para as operações de Defesa Civil, podendo, para isso, requisitar
viaturas dos órgãos do governo municipal com seus respectivos motoristas.
XVI - Secretaria Municipal de Governo:
a) Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações de defesa civil.
Art. 16 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 3.095/2010.
Paulínia, 13 de dezembro de 2018.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada e publicada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
ADEMAR SILVEIRA PALMA JÚNIOR
Secretário Municipal da Secretaria dos Negócios Jurídicos
LEONARDO ESPÁRTACO CÉZAR BALONE
Secretário Municipal da Chefia do Gabinete
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23.5. ESTRUTURA DE SCO - MAPA DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA
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