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1 INTRODUÇÃO 

O Plano de Contingência Municipal de SOORETAMA para ações de prevenção, 
socorro, assistência e recuperação de desastres naturais ou de situações adversas de 
grande impacto para população. Assim com objetivo de proteção permanente contra 
desastre, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e órgãos envolvidos 
reuniram informações, elaborando assim esse documento sobre recursos materiais, 
humanos e programas destinados para utilização na eminência ou em situações de 
desastre. Portanto, este Plano tem por objetivo estabelecer procedimentos e preparar a 
desocupação rápida e segura dos moradores em caso de ocorrência de eventos 
extremos. 
 

1.1 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 
 
O Plano de Contingência para inundações e alagamento do município de 
SOORETAMA estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos 
na resposta à emergências e desastres quando da atuação direta ou indireta em 
eventos relacionados a estes desastres naturais. 
O presente Plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do 
sistema municipal de defesa civil de SOORETAMA, 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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1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS 

 
OS ABAIXO ASSINADOS APROVAM O DISPOSTO NO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA 2019/2020 
 
________________________________________ 
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI 
Prefeito Municipal 
 
__________________________________________ 
GUSTAVO CASTRO NEVES 
Secretário Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania. 
 
_________________________________________ 
ANTÔNIO ANGELO MAI 
Gerente Municipal de Proteção e Defesa Civil 
 
__________________________________________ 
KAIMA ALBARES PENITENTE  
Chefe de Gabinete 
 
___________________________________________ 
CASSIO DIAS LOPES  
Secretário Municipal de Administração 
 
 
______________________________________________ 
LIDIANE PEIXOTO SUAVE  
Secretária Municipal de Obras  
 
_______________________________________________ 
FERNANDO CAMILETTI 
Secretário Municipal de Agricultura e Serviços Urbanos  
 
________________________________________________ 
GUSTAVO CASTRO NEVES  
Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. 
 
_______________________________________________ 
RAQUEL DA SILVA FILIPE  
Secretária Municipal de Educação 
 
_______________________________________________ 
EDINALVA PEREIRA DE SOUZA  
 Secretária Municipal de Saúde 
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_____________________________________ 
DOLORES DE FÁTIMA COLLE 
Secretária Municipal de Meio Ambiente 
 
_______________________________ 
REOFRAN PEREIRA DOS SANTOS 
Superintendente de Comunicação 
 
____________________________________________ 
ADELSON CREMONINI DO NASCIMENTO 
Procuradoria geral do município  
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1.3 REGISTROS DE ALTERAÇÕES 

 

DATA 

 

ALTERAÇÃO OBS. 

 

03/11/2011 Versão inicial – v.1  
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1.4 REGISTROS DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS 

 

NÚMERO ÓRGÃO DATA ASSINATURA 

1.  COORDENADORIA MUNICIPAL DE 
PROTECÃO E DEFESA CIVIL 

  

2.  GABINETE DO PREFEITO   

3.  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO  

  

4.  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    

5.  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE  

  

6.  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E 
ARRECADAÇÃO  

  

7.  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

8.  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.  

  

9.  SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO   

10.  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ACRIGULTURA E SERVIÇOS URBANOS  

  

11.  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS   

12.  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   
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2 FINALIDADE 

O Plano Municipal de Contingência – PLAMCON - para inundações e alagamentos do 
município de Sooretama estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos 
envolvidos na resposta a emergências e desastres quando da atuação direta ou 
indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais, recomendando e 
padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao 
monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda 
humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos 
decorrentes. 
 

3 SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS 

O Plano Municipal de Contingência – PLAMCON - para inundações e alagamentos do 
município de Sooretama foi desenvolvido a partir da análise das avaliações e 
mapeamento de riscos 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. 

 
3.1 Situação 

O Município de Sooretama localiza-se no Estado do Espírito Santo, na 
microrregião de planejamento denominada como Nordeste (Lei nº 9.768 de 
28/12/2011). Possui uma extensão territorial de 586,41 km² (IBGE, 2016). Além 
da sede municipal, no interior do município possui cerca de 10 comunidades. 
A área urbana da sede está localizada às margens da BR-101, concentrando a 
maior parte da população do Município. Os principais cursos d’água da área 
urbana da sede são: Córrego D”água que nasce na área urbana e o Córrego 
Alegre, que nasce a poucos quilômetros a montante da área urbana. A área 
urbana da Sede possui em seu território, áreas de contribuição de três bacias 
hidrográficas, de acordo com a divisão das Ottobacias para região 7, conforme a 
Figura 1. 
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Figura 1 – Sub-bacias nível 7 e hidrografia da área urbana da Sede de Sooretama. 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Sooretama (PMSB) 

 
Observa-se que grande parte das áreas urbanizadas do Município possui um déficit 
quanto à rede de drenagem instalada. O Município não dispõe de um cadastro da rede 
de drenagem pluvial existente, deste modo, torna-se difícil estabelecer indicadores de 
cobertura que representem a realidade local. 
Há uma percepção de risco do município em locais com histórico para processos de 
inundação, e secundariamente outras situações. Em linhas gerais a situação é a 
mesma, com moradias construídas nas margens ou praticamente dentro dos córregos. 
Na zona rural, os setores estão basicamente ligados a residências a margem da 
lagoa Juparanã, onde durante os períodos de chuva intensa, o nível desta aumenta, e 
naturalmente invadem as margens. Vale destacar que na localidade de Chumbado, as 
residências imediatamente a frente da represa local encontram-se abaixo do nível 
desta, com sério risco de inundação de alta energia, em caso de 
rompimento da mesma. Uma situação comum a todos os setores é a ausência de 
pavimentação, e quando pavimentada por asfalto ou bloquete de concreto, a ausência 
de um sistema de drenagem para ordenar as águas pluviais. 
Em linhas gerais, Sooretama apresenta riscos nas áreas ocupadas de planícies 
de inundação/extravasamento dos canais de seus cursos d’água. 
As condições atmosféricas representadas pela longa estiagem, altas temperaturas, 
baixa umidade relativa do ar, predominância de ventos fortes, falta de água nos 
córregos e rios que banham a unidade de Conservação, grandes distâncias e 
inacessibilidade às áreas, são fatores que dificultam extinção de incêndios quando 
estes ocorrem sobre a floresta ombrófila densa. 
Outros fatores como o hábito da população em utilizar o fogo como recurso para 
manejo de áreas para cultivo nas propriedades rurais ou mesmo para verem-se livres 
de algum tipo de lixo e a presença de caçadores no interior da reserva, tem se 
mostrado como os principais elementos que colocam em risco a conservação da 
biodiversidade no maior fragmento de mata atlântica do Espírito Santo ao qual a 
Reserva Biológica de Sooretama insere-se. 
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3.2 Cenários de Risco 

 

 Nome do risco: Alagamento e inundação.   

 Local: Bairro comendador Rafael (Patrimonial da Lagoa) nas margens da lagoa 
Juparanã. 

 Descrição: Aproximadamente 65 casas sujeitas ao alagamento  

 Resumo histórico: Localizado à beira da Lagoa Juparanã, comunidade do 
patrimônio da Lagoa, tem algumas das moradias sujeitas às dinâmicas da lagoa 
que tem controle de acordo com o regime de chuvas. Atualmente parcialmente 
alagada. 

 Fatores contribuintes: Risco de inundação se agravou com construção da 
barragem do rio pequeno, que é vertedouro natural das águas da lagoa 
Juparanã para Rio Doce. 

 Evolução e possibilidade monitoramento e alerta: Régua de medição e 
comunicação direta com moradores locais. 

 Resultados estimados: Desabrigados, moradias com risco de desabamento. 

 Componentes críticos: Início da estação chuvosa prevista para mês de outubro 
a março. 
 

 Nome do risco: Inundação  

 Local: Bairro Parque São Jorge, Rua Peroba, ipê, Antônio de Souza Ferraz, 
Sapucaia e  Maçaranduba. 

 Descrição: Aproximadamente 89 imóveis em área de risco.  

 Resumo histórico: As moradias ocupam área de várzea dos dois córregos, 
existentes na região, estando sujeitas à ação direta das águas periodicamente, 
de acordo com o regime de chuvas. Com o assoreamento dos canais de 
drenagem tivemos potencializada a inundação ocorrida no ano de 2011. Apesar 
da ação da municipalidade no local, com a remoção de algumas moradias e 
colocação de tubos para a travessia das águas, foi observado que novas 
edificações estão presentes às margens dos córregos, inclusive com a 
retificação indevida das margens. 

 Fatores contribuintes: Ocupações desordenadas, aterro mal compactado e 
detritos lançados pelos moradores. 

 Evolução e possibilidade monitoramento e alerta: Vistorias ‘in loco’. 

 Resultados estimados: Desabrigados, moradias com risco de desabamento. 

 Componentes críticos: Início da estação chuvosa prevista para mês de outubro 
a março. 

 

 Nome do risco: Inundação; solapamento dos taludes de sustentação da via 
(potencial). 

 Local: Córrego do Chumbado. 

 Descrição: Aproximadamente 14 imóveis em área de risco. 

 Resumo histórico: As moradias inseridas no setor ocupam área a jusante 
(abaixo) de represa, em parte na base do talude que sustenta a estrada 
pavimentada e em parte na área de várzea do Córrego Chumbado. Apesar do 
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período de estiagem, a represa estava quase com sua capacidade máxima. O 
sangradouro é feito por manilhas cuja limpeza é imprescindível para a 
segurança da represa e a travessia sob a pista lança as águas em área ocupada 
por moradias. Existe ainda para jusante, uma forte contribuição de águas 
pluviais. O talude que sustenta a via é bastante inclinado e está ocupado, o que 
gera taludes de corte e aterro lançado, suscetíveis a processos de deslizamento 
que são potencializados por possível descarga da represa a montantes e 
consequente inundação. 

 Fatores contribuintes: Ocupações irregulares e baixa percepção de risco dos 
moradores. 

  Evolução e possibilidade monitoramento e alerta: Vistorias ‘in loco’ com 
acompanhamento do nível da represa. 

 Resultados estimados: Desabrigados, moradias com risco de desabamento. 

 Componentes críticos: Início da estação chuvosa prevista para mês de outubro 
a março. 
 

 Nome do risco: Inundação 

 Local: Bairro Residencial Bionativa. 

 Descrição: Aproximadamente 59 imóveis em área de risco. 

 Resumo histórico: As moradias foram instaladas na área da planície de 
inundação do córrego, sendo este um evento recorrente. Inexiste sistema de 
drenagem superficial para condicionamento do escoamento das águas pluviais, 
que potencializam as inundações. Há descarte de lixo, entulho e outros detritos 
que se direcionam para as drenagens, assim como em outras partes do bairro. A 
ocupação sobre o córrego acaba por facilitar também o assoreamento do curso 
d’água, o que gera maior possibilidade de inundações. Em alguns trechos, na 
época de estiagem, o córrego se transforma em drenagem de esgoto, 
envelopada por moradias, muros e canaletas. O lançamento de esgoto direto no 
córrego é mais um condicionante do risco de inundação. 

 Fatores contribuintes: Ocupações irregulares e baixa percepção de risco dos 
moradores. 

  Evolução e possibilidade monitoramento e alerta: Vistorias “in loco” e 
acompanhamento climático. 

 Resultados estimados: Desabrigados, moradias com risco de desabamento. 

 Componentes críticos: Início da estação chuvosa prevista para mês de outubro a 
março. 
 

3.3 Pressupostos do planejamento 

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

 A capacidade de resposta dos órgãos de emergência não sofre alterações 
significativas nos períodos noturnos, de feriados e de final de semana, enquanto 
os demais órgãos dependerão de um plano de chamada para sua mobilização 
nos períodos fora do horário comercial. 

 O tempo de mobilização de todos os órgãos envolvidos neste plano é de no 
máximo duas horas, independente do dia da semana e do horário do 
acionamento. 
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 A mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá em seis horas após 
ser autorizada. 

 O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta 
indicando a possibilidade de ocorrências com seis horas para inundação e seis 
horas para alagamento. 

 Os sistemas de telefonia celular e rádio comunicação não serão afetados pelos 
eventos descritos nos cenários acidentais. 

 O acesso aos bairros Comendador Rafael, Salvador, Chumbado e Parque São 
Jorge será limitado ou interrompido. 

 A disponibilidade inicial de recursos financeiros será de dez mil (R$10.000,00) 
reais, de um (1) dia contados, a partir do comunicado da decretação da situação 
de emergência, estado de calamidade pública e situações similares. 
 
 
 
 

4 Operações 

 
4.1 Operação: o conceito aplicado em situações adversas.  

 

 A resposta a ocorrências de INUNDACÃO E ALAGAMENTO no município de 
SOORETAMA será desenvolvida nas diferentes fases do desastre: No pré-
desastre, no desastre propriamente dito e na desmobilização. 

 Na fase do Pré-desastre, o monitoramento será feito por meio 
do acompanhamento de índices pluviométricos e pelas réguas de medição de 
nível instaladas em alguns locais de risco, monitorada por agente designado 
pela Defesa Civil Municipal. 

 
 Sempre que uma situação caracterizada como alerta for identificada, esta 

notificação será repassada à coordenadoria de proteção e Defesa Civil 
Municipal, com responsabilidade para avaliar a emissão de um alerta, alarme ou 
acionamento do plano, por meio do telefone (27) 3273-1282 RAMAL :293, (27) 
98151 3706. 

 
 O alerta e alarme poderão ser determinados pela COMPDEC junto a SEMTAC, 

utilizando sinal sonoro das viaturas da Defesa Civil e por meio de mensagens via 
grupos de aplicativos de celulares para outros órgãos de resposta e informações 
no sítio eletrônico e redes sociais deste Município, para as comunidades 
afetadas. 

 O plano poderá ser ativado pelo prefeito ou coordenador municipal de proteção 
e Defesa Civil Municipal. Quando necessário será atualizado e transmitido por 
meio de mensagens via grupos de aplicativos de celulares para outros órgãos de 
resposta e informações no sítio eletrônico e rede social deste Município para as 
comunidades afetadas. 
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 A coordenação da resposta na fase do Pré-desastre será realizada pela 
COMPDEC na sede Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e 
Cidadania. 

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

impacto pelo coordenador da defesa civil por meio da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Assistência Social e Cidadania. 

 A mobilização adicional de recursos durante as fases seguintes será feita por 
meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, por 
meio do Prefeito Municipal e secretários envolvidos. 

 A solicitação de recursos de outros municípios e do nível estadual ou federal 
será feita por meio do PREFEITO MUNICIPAL, através de ofícios do seu 
gabinete. 

 A estrutura de operações de resposta será organizada de acordo com a matriz 
das funções de suporte a desastres, estabelecendo ações para no socorro: 
salvamento, atendimento pré-hospitalar, evacuação, transporte – na assistência 
às vítimas: abrigos, doações, atendimento ambulatorial e hospitalar – 
reabilitação de cenários: desobstrução das vias, reestabelecimento dos serviços 
básicos. 

 Os procedimentos administrativos e legais decorrentes da situação de 
anormalidade serão de responsabilidade da Coordenadoria de Proteção e 
Defesa Civil, que contará com o apoio do Gabinete do Prefeito. 

 A coordenação da resposta na fase do desastre será realizada pela COMPDEC 
na Secretaria municipal de Assistência Social e Cidadania junto às demais 
secretarias. 

 A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os 
recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. 

 A desmobilização deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a 
reconstrução sem que haja solução de continuidade no acesso da população 
aos serviços essenciais básicos. 

 A coordenação da resposta na fase de desmobilização será realizada por 
COMPDEC na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania junto às 
demais secretarias. 

 

4.2 CRITÉRIOS E AUTORIDADE 
 

4.2.1 Ativação  
4.2.1.1 Critérios 
 
O Plano Municipal de Contingência será ativado sempre que forem constatadas as 
condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja 
pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela 
dimensão do impacto, em especial: 

 Quando o nível da lagoa Juparanã monitorado pela COMPDEC for igual ou 
superior a 2.50 metros do nível normal.  

 

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

 Prefeito Alessandro Broedel Torezani e coordenado da proteção e defesa civil 
Antônio Angelo Mai. 
 

4.2.1.2 Procedimento 
 
Após a decisão formal de ativar o Plano Municipal de Contingência as seguintes 
medidas serão desencadeadas: 

 O coordenado municipal de proteção e defesa civil ativará o plano de chamada, 
o posto de comando e a compilação das informações. 

 Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com 
o nível da ativação (atenção, alerta, alarme, resposta). 

 
 

4.2.2 Desmobilização 

 

4.2.2.1 Critérios 
 
O Plano Municipal de Contingência será desmobilizado sempre que forem constatadas 
as condições e pressupostos que descaracterizam um dos cenários de risco previstos, 
seja pela evolução das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência 
do evento ou pela dimensão do impacto, em especial: 

 Quando o nível da lagoa Juparanã monitorado pela COMPDEC for igual ou 
inferior a 2,49 metros do nível normal.  
 

4.2.2.2 Autoridade 
 
O Plano Municipal de Contingência poderá ser desmobilizado pelas seguintes 
autoridades: 

 Prefeito Alessandro Broedel Torezani e coordenador da proteção e defesa civil 
Antônio Angelo Mai. 
 

4.2.2.3 Procedimento 
 
Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência as seguintes medidas 
serão desencadeadas: 

 Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com 
o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior). 

 O Coordenador de Proteção e Defesa Civil desmobilizará o plano de chamada, o 
posto de comando e a compilação das informações. 
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4.3 ETAPAS 

 

4.3.1 Pré-Impacto 
 
Deve ser construída a ideia de atuação durante o MONITORAMENTO, ALERTA, 
ACIONAMENTO E MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS humanos e materiais 
disponíveis.  
 
 

4.3.1.1 Monitoramento 
 
O monitoramento ocorrerá através de régua de medição e medidor pluviométrico, 
acompanhado pela COMPDEC composta por: (1) um coordenador e (1) um agente de 
proteção e defesa civil, utilizando uma viatura para transporte. Utilizando também alerta 
e previsão emitidos por órgãos estatuais como Repdec e Incaper. 
 

4.3.1.2 Alerta 
 
COMPDEC através de sinal sonoro da viatura, sendo realizado pelo agente designado.  
 

 4.3.1.3 Acionamento dos Recursos 
 
COMPDEC junto a SEMTAC, Prefeito Municipal, SEMAG e SEMA utilizando recurso do 
fundo municipal. 
A solicitação de recursos fora do município, através de ofício para outros municípios e 
REPDEC a nível estadual e sistema S2iD a nível federal. 
 

4.3.1.4 Mobilização e Deslocamento dos Recursos 
 

 COMPDEC junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Ação Social e Cidadania-
SEMTAC, coordenará a distribuição e transporte de recursos humanos e de 
materiais.  

 

4.4 Ações Iniciais pós-desastre 
 
Nesta etapa são considerados os principais aspectos do planejamento para as 
primeiras ações que devem ser executadas após o desastre, ou seja, como os órgãos 
deverão proceder a partir da efetivação dos danos e como vão realizar a preparação 
para a primeira resposta. 
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Deve ser construída a idéia de instalação de um sistema de comando para identificar 
os riscos ainda existentes, dimensionar o evento e a necessidade de recursos, 
consolidar as primeiras informações e organizar a área afetada.  
 

4.5 Instalação do sistema de comando 
 
Posto de comando na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social e Cidadania 
localizada: 
Endereço: Rua Henrique Alves Paixão, S/N, Centro, Sooretama-ES 
CEP: 29927-000, coordenadas: 19°11'53.9"S 40°05'54.1"W 
Telefone: (27) 3273-2274 
E-mail: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br 
 

4.5.1 Identificação dos riscos  
 

 Corpo de Bombeiros Militar;  

 COMPDEC junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Ação Social e Cidadania-
SEMTAC. 

 

4.5.2 Dimensionamento do evento e da necessidade de recursos 
 

 COMPDEC junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Ação Social e Cidadania-
SEMTAC; 

 Engenheiro civil indicado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbano-
SEMOSU; 

 Técnico em ambiental indicado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
SEMUMA. 

 

4.5.3 Consolidação do primeiro relatório 
 
COMPDEC com base no levantamento do desastre de todas as secretarias elaborará 
um relatório no prazo de 24 horas a partir da decretação de Situação de Emergência 
ou Estado de Calamidade Pública. 
 
 

4.5.4 Organização da Área Afetada 
 
Caberá ao COMPDEC a organização da cena, ativando preliminarmente as áreas para: 

 Posto de Comando; 

 Área de espera; 

 Áreas de evacuação; 

 Rotas de fuga; 

 Pontos de encontro; 

 Abrigos; 
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5 RESPOSTA AO DESASTRE 

5.1 Ações de Socorro 
 

 Salvamento  
 

Ações necessárias para recuperação de pessoa, animal ou bem submetido a qualquer 
tipo de ameaça, decorrentes de acidentes, desastres naturais será realizada pelo 
CBMES, COMPDEC e voluntários capacitados para tais atos. 
 

 Atendimento pré-hospitalar  
 

O atendimento pré-hospitalar inclui o apoio de equipes e ambulâncias especializadas 
em UTI’s, a fim de minimizar os efeitos de casos até bem mais graves, realizada pela 
equipe do pronto atendimento (PA). 
 

 Evacuação  
 

A retirada de pessoas de um local perigoso devido à ameaça ou ocorrência de um 
evento desastroso será coordenada pela COMPDEC utilizando agentes e veículos da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos-SEMOSU e da Secretaria Municipal 
de Educação-SEME. 
 
5.2 Assistências às vítimas 
 

 Cadastro  
 
Secretaria Municipal do Trabalho, Ação Social e Cidadania-SEMTAC e CRAS 
cadastrará todo morador envolvido no desastre, no local e no posto de comando. Área 
de risco será feito um estudo e levantamento a fim de agilizar o processo de 
identificação e cadastro. 

 

 Abrigamento  
 
Desabrigados cadastrados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Ação Social e 
Cidadania-SEMTAC, serão encaminhados a quadra poliesportiva Pedro Bobbio. 
 

 Recebimento, organização e distribuição de doações  
 
Todos os donativos serão devidamente recolhidos, separados e encaminhados pela 
SEMTAC, utilizando sua sede como ponto de recebimento. 

 Manejo de mortos 
 
Polícia Civil (Polícia Técnico-Científica); IML – Instituto Médico Legal ou Perícia 
Técnica. 
 SEMOSU – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (coveiro); 
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6 REABILITAÇÃO DE CENÁRIOS 

 
Avaliação de danos 
 
COMPDEC junto a Secretaria a SEMTAC, SEMOSU, SEMUMA encaminhará uma 
equipe responsável. 
 
 
Decretação de S.E ou E.C.P e elaboração dos documentos  
 
O Prefeito Municipal após avaliação de danos decretará de situação de emergência ou 
estado de calamidade pública, a COMPDEC junto a equipe designada pelo prefeito 
elaborará e solicitará reconhecimento Estadual e Federal.  
 
Recuperação da infraestrutura  
 
SEMAG e a SEMOSU designará responsáveis para averiguar, definir e executar 
possíveis ações necessárias. 
 
Restabelecimento dos serviços essenciais 
  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE fica responsável por normalizar 
o fornecimento de água potável. 
EDP Escelsa será comunicada para restabelecer ou interromper fornecimento de 
energia. 
 

Segurança pública 
 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos através dos guardas municipais 
designados para vigilância e organização. Sempre com auxílio da POLÍCIA MILITAR se 
necessário, para restabelecimento da ordem.  
 
Atendimento ao cidadão e à imprensa (informações sobre os danos, 
desaparecidos, etc.). 

 
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO será responsável por toda comunicação 
externa. Utilizando dos meios e recurso necessários. 
 

7 Desmobilização 

 
A COMPDEC após toda normalização das situações de desastre, efetuará a 
desmobilização utilizando dos recursos disponíveis. 
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7.1 Atribuições 

7.1.1 Atribuições gerais 
 
São responsabilidades gerais dos envolvidos no Plano Municipal de Contingência: 
 

 Manter um plano de chamada atualizado do pessoal de sua organização ou 
departamento com responsabilidade pela implementação do plano; 

 Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados 
necessários para a realização das tarefas atribuídas à sua organização ou 
departamento na implementação do plano; 

 Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários para 
a participação de sua agência na implementação do plano; 

 Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das 
tarefas atribuídas à sua organização ou departamento na implementação do 
plano; 

 Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das 
tarefas atribuídas à sua organização ou departamento na implementação do 
plano; 

 Prover meios para a garantia da continuidade das operações de sua 
organização ou departamento, incluindo o revezamento dos responsáveis por 
posições chave; 

 Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a 
realização das tarefas atribuídas à sua organização ou departamento na 
implementação do plano. 

 

8 COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE 

8.1 Modelo 
 
A coordenação das operações previstas no Plano Municipal de Contingência – 
PLAMCON - utilizará o modelo estabelecido pelo SCO (Sistema de Comando em 
Operações). 
 

8.1.1 Estrutura Organizacional de Resposta 
 
Para a adoção do plano será adotada a seguinte estrutura organizacional: 
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8.1.2 Comando 
 
O Comando será unificado, com representantes dos seguintes órgãos e instituições: 

 PREFEITO  

8.1.3 Assessoria do Comando 
 
A estrutura da seção de operações será integrada, com representantes dos seguintes 
órgãos: 

 GABINETE DO PREFEITO 

 SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

 SECRETARIA  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

8.1.4 Seção de planejamento 
 
A estrutura da seção de operações será integrada, com representantes dos seguintes 
órgãos: 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CIDADANIA – SEMTAC 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMUMA 
 

8.1.5 Seção de operações e logística 
 
A estrutura da seção de operações será integrada, com representantes dos seguintes 
órgãos: 

 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA - SEMAG 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOSU 
 

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

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS – 
SEMSUGEC 

 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
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9 RELAÇÃO DE ÓRGÃOS E RECURSOS DISPONIBILIZADOS  

 
Os recursos listados representam aqueles que serão disponibilizados por cada 
Secretaria, para gerenciamento de crise durante situação emergência, resposta e 
socorro aos desastres, junto à Defesa Civil, no período das chuvas. 
 
Levantamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA E SERVIÇOS 
URBANOS – SEMAGSUS: 
  

Recurso Qtd. Descrição 

Humanos    

_ 1 Supervisor de serviços  

_ 2 Operador de maquinas Retro escavadeira 

_ 1 Servente  

_   

Mat,imóveis/ 
equipamentos 

 _ 

_ 2 Carro  

_ 2 Caminhão 

_ 1 Máquina MOT. patrol 

_ 4 Trator agrícola  

_ 1 CAMINHAO PIPA 

_ 1 Caminhão caçamba 

 
Levantamento de recurso humano, matérias, equipamento e imóvel da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS. 
 
 
 

Recurso Qtd. Descrição 

Humanos    

_ 1 Superviso de serviços  

_ 12 Motorista CAT.HAB. =  

_ 5 Servente  

_ 12 Médicos  

_ 9 Técnico em enfermagem  

_ 6 Enfermeiros  

_ 1 Auxiliar 

Materiais, 
imóveis/ 
equipamentos 

 _ 

_ 1 Carro  

_ 4 Ambulância  

_ 1 UTI 

_ 1 Semi-UTI 

Central de ambulância (27) 32734294 
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Levantamento de recurso humano, materiais, equipamento e imóvel da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME 
 
 

Recurso Qtd. Descrição 

Humanos  2 Auxiliar administrativo e TEC. Administrativo 

_ 1 Auxiliar de Serviços gerais 

_ 4 Motorista 

_ 10 Cozinheiro 

_ 10 Auxiliar de cozinha 

_ 1 Servente  

Mat,imóveis/ 
equipamentos 

  

_ 1 Carro  

_ 4 Ônibus  

_ 2 Creche ou escolas 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - 
SEMTAC 
 

Recurso Qtd. Descrição 

Humanos  1 Auxiliar administrativo e TEC. Administrativo 

_ 2 Auxiliar de Serviços gerais 

_ 2 Cozinheiro 

_  Auxiliar de cozinha 

_ 2 Servente  

Mat,imóveis/ 
equipamentos 

 _ 

_ 5 Carro  

Apoio do CRAS se for necessário e benefícios eventuais 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMA 
 

Recurso Qtd. Descrição 

Humanos  1 Auxiliar administrativo e TEC. Administrativo 

_ 1 Auxiliar de Serviços gerais 

_ 1 Servente 

Mat,imóveis/ 
equipamentos 

 _ 

_ 2 Carro  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO 
 

Recurso Qtd. Descrição 

Humanos  1 Auxiliar administrativo e TEC. Administrativo 

_ 1 Supervisor de serviços  

_ 1 Engenheiro civil 
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_ 8 Auxiliar de Serviços gerais 

_ 3 Pedreiro 

_ 1 Motorista CAT.HAB. =  

_ 1 Operador de máquinas retro-escavadeira 

Mat,imóveis/ 
equipamentos 

  

_ 1 Maquina retroescavadeira  

_ 1 Trator agrícola  

 
 

10 PROTOCOLOS DE COORDENAÇÃO 

 
Ao ser acionado o SCO, imediatamente cabe ao comando: 

 Avaliar a situação preliminarmente e implementar as ações voltadas para 
segurança da operação e obtenção de informações, levando em 
consideração os procedimentos padronizados e planos existentes; 

 Instalar formalmente o SCO (Sistema de Comando em operações) e assumir 
formalmente a sua coordenação (via rádio, telefone, e-mail ou pessoalmente 
com as equipes envolvidas). 

 Estabelecer um Posto de Coordenação e comunicar aos responsáveis e 
superiores envolvidos sobre sua localização. 

 Estabelecer uma área de espera e designar um encarregado, comunicando 
os recursos a caminho do local. 

 Verificar a aplicação do Plano de Contingência, implementando ações e 
levando em consideração: 
o Cenário identificado. 
o Prioridades a serem preservadas. 
o Metas a serem alcançadas. 
o Recursos a serem utilizados (quem, o quê, onde, quando, como e com 

que recursos). 
o Organograma modular, flexível, porém claro. 
o Canais de comunicação. 
o Período Operacional (Horário de Início e Término). 

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

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

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

 Iniciar o controle da operação no posto de comando, registrando as 
informações que chegam e saem do comando. 

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

 Realizar uma avaliação da situação, verificando se as ações realizadas e em 
curso serão suficientes para lidar com a situação e, se necessário, iniciar a 
fase seguinte, elaborando um novo Plano de Ação antes do fim do período 
operacional que estabeleceu. 
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ANEXO 01 
 

       Relações das secretarias municipais 
 

SECRETARIA ENDEREÇOS TELEFONES RESPONSÁVEL 

Gabinete do Prefeito Rua Vitório Bobbio, nº 
281, Centro. 

(27)3273-1282 
Ramal 219 

Kaima 
Albares Penitente 

Secretaria Municipal 
de Assistência 
Social 

Rua Henrioque Alves 
Paixão, S/N, Centro 

(27)3273-2274 
  

Gustavo Castro 
Neves 

Secretaria Municipal 
de Saúde 

Avenida Basílio Cerri, nº 
44, Centro 

(27) 3273-1282 
Ramal 252 

Edinalva Pereira de 
Souza 

Secretaria Municipal 
de Administração  

Rua Vitório Bobbio, nº 
281, Centro 

(27)32731282  
Ramal 220 

 

Cassio dias Lopes 
 

Secretaria Municipal 
de Agricultura e 
Serviços Urbanos 

Avenida Basílio Cerri, nº 
44, Centro 

(27) 3273-1282 
Ramal 256 

Fernando Camiletti 

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 

Avenida Basílio Cerri, nº 
44, Centro 

(27) 3273-1282 
Ramal 255 

Dolores Colle 

Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer 

Avenida Basílio Cerri, nº 
44, Centro 

(27)3273-1282 Gustavo Castro 
Neves (interino) 

Secretaria Municipal 
de Obras  

Rua Araribá, nº 170, 
Centro 

(27) 3273-1282 
Ramal 263 

Lidiane Peixoto 
Suave 

Secretaria Municipal  
da Finanças 

Rua Vitório Bobbio, nº 
281, Centro 

      (27) 3273-1282 
Ramal 210 

Josmiro Elizeu da 
Silva 

Secretaria Municipal  
de Educação 

Avenida Basílio Cerri, nº 
44, Centro 

 
(27) 3273-1282 

Ramal240 
 

Raquel da Silva 
Filipe  

Serviço Autônomo 
de Agua e Esgoto 

Rua São Francisco, nº 
615, Centro 

(27) 3273-1031 Lessandro José de 
Souza 

Secretaria M.  
de Suprimentos  
e Gestão  
de Contratos 

Rua Vitório Bobbio, nº 
281, Centro 

(27) 3273-1282 
Ramal 228 

Adiclei Bazoni 

Superintendência de 
Comunicação  

Rua Vitório Bobbio nº 
281, Centro 

(27) 3273-1282 
Ramal 213 

Reofran Pereira dos 
Santos 

Procuradoria Geral Rua Vitório Bobbio, nº 
281, Centro 

(27) 3273-1282  
Ramal 215 

Adelson Cremonini 
do Nascimento 

Controladoria Geral Rua Vitório Bobbio, nº 
281, Centro 

(27) 3273-1282 
Ramal 206 

 

Jordana Rodrigues 
Ferraz 
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ANEXO 02 
 

Contatos de responsáveis das secretarias 

Função Contato Telefone Email 

Secretário de Gabinete e 
Administração 

Cassio dias Lopes (27) 9 8886-0550   
administracao@sooretama.es.gov.
br  

Subsecretaria de 
Gabinete 

Natalia Marin Camargo (27) 9 9903-2356 gabinete@sooretama.es.gov.br  

Coordenadoria municipal 
de Proteção e Defesa Civil 

Antônio Ângelo Mai (27) 9 8151-3706 defesacivil.sooretama@Gmail.com 

Superintendente de 
Comunicação 

Reofran Pereira dos 
Santos 

(27) 9 9703-1264 imprensa@sooretama.es.gov.br  

Secretaria de Meio 
Ambiente 

Dolores Colle (27) 9 9940-3843 
meioambiente@sooretama.es.gov.
br 

Assessor de 
Comunicação 

Edilson Sime Lopes (27) 9 9703-7225 
 

Secretaria de Educação Raquel da Silva Filipe (27) 9 9630-6694 educacao@sooretama.es.gov.br  

Subsecretaria de 
Educação 

Elizabeth Santana de 
Morais 

(27) 9 9733-5116 
 

Secretário de Saúde  
Edinalva Pereira de 

Souza 
(27) 9 9913-5709 saude@sooretama.es.gov.br  

Subsecretaria de    
Saúde 

Cleidiane de Oliveira 
Procópio 

(27) 9 96477172 saude@sooretama.es.gov.br  

Diretora do Pronto 
Atendimento  

Adriana dos Santos 
Paim 

(27) 9 9604-0797 
 

Secretário de Obras Lidiane Peixoto Suave (27) 99841-2140 semag@sooretama.es.gov.br  

Subsecretario serviços 
urbanos  

Gilson Lahars (27) 9 9513-2936 obras@sooretama.es.gov.br  

Subsecretario de 
agricultura 

Geraldo Guidini (27) 9 9906-5043 
 

Secretario de tributos e 
arrecadação 

Francisco de Assis 
Bittencourt 

(27) 9 9851-1772 tributario@sooretama.es.gov.br  

Gerente Tributos  Antônio Gonçalves (27) 9 9923-6728 
 

Secretaria de Finanças Josmiro Elizeu da Silva (27) 9 9802-2935 financas@sooretama.es.gov.br  

Subsecretaria de 
planejamento E 
desenvolvimento 

Maristela Santos de     
Matos Arsari 

(27) 9 9976-9488 
 

Diretor do SAAE 
Lessandro José de 

Souza 
(27) 9 9833-4235  saaesooretama@yahoo.com.br 

mailto:administracao@sooretama.es.gov.br
mailto:administracao@sooretama.es.gov.br
mailto:gabinete@sooretama.es.gov.br
mailto:imprensa@sooretama.es.gov.br
mailto:educacao@sooretama.es.gov.br
mailto:saude@sooretama.es.gov.br
mailto:saude@sooretama.es.gov.br
mailto:semag@sooretama.es.gov.br
mailto:obras@sooretama.es.gov.br
mailto:tributario@sooretama.es.gov.br
mailto:financas@sooretama.es.gov.br


                                     
 

27 

      

ANEXO 03 
 
RELAÇÃO DE ÓRGÃOS ESTADUAIS, FEDERAIS E PRIVADOS 

 
 

ÓRGÃO TELEFONES RESPONSÁVEL 

 

 
2˚ BBM - 1˚ Cia LINHARES 
 

(27) 3264-7951 

193 

 

Tenente BM Daniel Vitor Almonfrey 

 
REPDEC 2º BBM - LINHARES  

 (27)98879-8279 
(27)99903-4811 Major Márcio Machado da Silva 

Patrick Scopel da Rocha 

Fábio Silva Ferreira 

 
Policia militar 

 

27 9 9741-4905 

 
Tenente Leonardo Montovani de Souza 

 
Polícia Civil 

 
(27) 3273-1844 
 

Delegado Gleydson de Almeida 

 

Polícia Rodoviária Federal  4ª 
Delegacia de Linhares 

 (27) 3212 – 6995 

 (27) 99719 - 7241 

Ricardo Borgo Feitosa  

 
EDP-Escelsa 

(27) 3183 3510  

(27) 3183 3513 

Sr. Israel da Silva Junior 

 (27) 99904 9890  

Eco 101 0800-770-1101  
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ANEXO 04 
 
 

  Régua n°3. Considerando 2,50 metros, para ativação do Plano.  
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ANEXO 05 
 

COBRADES Classificação e Codificação Brasileira de Desastres. 
 

RISCO   

 

TIPO 

INUDANÇÃO  Submersão de áreas fora 
dos limites normais de um 
curso de água em zonas 
que normalmente não se 
encontram submersas. O 
transbordamento ocorre de 
modo gradual, geralmente 
ocasionado por chuvas 
prolongadas em áreas de 
planície. 

COBRADE 1.2.1.0.0 

ALAGAMENTO Extrapolação da 
capacidade de escoamento 
de sistemas de drenagem 
urbana e consequente 
acúmulo de água em ruas, 
calçadas ou outras 
infraestruturas urbanas, em 
decorrência de 
precipitações intensas. 

COBRADE 1.2.3.0.0 
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ANEXO 06 

 

Abrigos provisórios para acolhimento de desabrigados. 
 
 
 

Local  Endereço Coordenadas  Responsável  

Centro Desportivo 
“Pedro Bobbio” 

R. Ângelo 
Suzano,n° 749 

-19.194865,  
-40.094571 

Edilene  
27 995893187 

Quadra poliesportiva 
“Santos Morgan” 

Chumbado -19.116682,  
-40.191358 

Lusiane 
27 981415111 

 
 

Local para recebimento de doações. 
 
Endereço  Telefone Coordenadas  Responsável  

Rua Henrique Alves 
Paixão, S/N, Centro 

(27) 3273-2274 19°11'53.9"S 
40°05'54.1"W 

Gustavo Castro 
Neves 

 
 


