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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 
 

 

O Plano de Contingência para inundações, enchentes e alagamentos do município 

de Nossa Senhora do Socorro 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. 

 

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

Governo Municipal de Nossa Senhora do Socorro-SE, 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. 



3 
 

1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS 

 

NOME CARGO E ASSINATURA 

Inaldo Luiz da Silva Prefeito de Nossa Senhora do Socorro  

99938-3700 

Maria do Carmo Paiva da Silva Secretária de Assistência Social 

99933-2251 

Emerson Campos Morais Subcoordenador da Defesa Civil  

98834-8626 / 99936-2018/ 98804-1211 

Francisco Nascimento Secretário de Infraestrutura  

 99988-6161/98834-8110/3219-1883 

Hallisson de Sousa Silva Secretário Planejamento/Meio Ambiente 

99905-6776 

Evilásio Protásio Comandante da Guarda Municipal 

98833-8907/98122-7425/98857-0764 

José Toledo Neto Superintendente da SMTT  

98851-1001 

Faustino de Oliveira Estevez Secretário de Transporte  

98822-0917 

Enock Luiz Ribeiro da Silva Secretário de Saúde  

99971-5941 

Renato Lima Nogueira Secretário Comunicação 

99934-3732 

David Lopes Fernandes Secretário Agricultura, Irrigação e Pesca 

99914-3453 

Sr. Dedé Secretário de Serviços Urbanos 

99979-9274 

Viviane Cabral Procuradora Geral 

99900-3300 

Josevanda Franco Secretária de Educação 

99855-9516 
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1.3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES 

 

DATA 

 

ALTERAÇÃO OBS. 
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1.4 REGISTRO DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS 

 

NÚMERO ÓRGÃO DATA ASSINATURA 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     
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1.5 SUMÁRIO  

 

NÚMERO ASSUNTO PÁGINA 

1 INTRODUÇÃO 02 

2 FINALIDADE 07  

3 SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS  08  

4 OPERAÇÕES 11  

5 COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE. 20  

6 RECURSOS DO MUNICÍPIO 23 
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2. FINALIDADE 

 

O Plano de Contingência – PLANCON - para inundações, alagamentos e enchentes 

do município de Nossa Senhora do Socorro 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. 
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3. SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS 

 

O PLANCON para inundações alagamentos e enchentes do município de Nossa 

Senhora do Socorro foi 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. 

 

 

3.1 SITUAÇÃO  

 

O município de Nossa Senhora do Socorro fica localizado na região metropolitana 

da grande Aracaju, com uma população de aproximadamente 200 mil habitantes, a 

segunda maior do Estado de Sergipe, com uma área de 157,2 Km², banhado pelos Rios 

Cotinguiba, Rio do Sal e Rio Poxim, e cortada pelas BR 101 e BR 235. Possui um dos 

maiores crescimentos no Setor Industrial no Brasil, apresentando um Distrito Industrial em 

expansão, como também um grande desenvolvimento do setor de Comércio e Serviços, 

fatores que contribuem para um quadro social de crescimento desordenado da população, 

causando um aumento do número de assentamentos e moradias construídas em áreas 

irregulares e de risco às margens dos corpos d’águas, ocasionando situação de 

vulnerabilidade a inundações, alagamentos e enchentes. 

 

 

3.2 CENÁRIOS DE RISCO 

 

 Nome do risco: ENCHENTES, ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES. 

 Local: Rio Poxim e canal das Ruas 28,21, 20, 31, 55, 56, 57 no conjunto Parque 

dos Faróis; Canal da Piabeta, no Jardim Piabeta; canal do Santa Cecília, no 

Loteamento Santa Cecília e Fazendinha no Povoado Lavandeira.  

 Descrição: Construções irregulares às margens de rios e canais. 

 Resumo histórico: Enchentes nos períodos chuvosos. 

 Fatores contribuintes: 
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As principais causas de contribuição às situações desastrosas no período chuvoso e 

que pudemos identificar foram: 

 

a) Despreparo das comunidades para situações de alerta e/ou emergência; 

b) Ausência de disseminação de uma “cultura” de Percepção de Riscos; 

c) Ocupação desordenada do solo e do espaço urbano; 

d) Não preservação do solo e de sua cobertura vegetal; 

e) Ocorrência de fenômenos naturais abruptos; 

f) Erosão do solo pelo volume excessivo de água conforme citado em “e”; 

g) Sobrecarga e erosão de bases de edificações colocando-as em situações de risco ou 

provocando desmoronamentos; 

h) Obstrução e/ou entupimento das redes de drenagem e galerias pelo volume e excesso 

de água contendo terra e lixo acumulado; 

i) Escavações sem técnicas adequadas, modificando o perfil natural do terreno, também 

resultando em situações de risco; 

j) Diminuição da velocidade de escoamento de água nas áreas planas; 

k) Sistemas de drenagem deficitários e carentes de manutenção; 

m) Descumprimento de normas contidas no Plano Diretor do Município e ausência de 

rigor por parte do poder fiscalizador. 

 

 Evolução e possibilidade de monitoramento e alerta: Criação de NUDECs nas 

áreas de risco e possíveis eventos.  

 Resultados estimados: Desabamentos de casas, famílias desabrigadas e 

desalojadas, ruas e estradas intransitáveis, pontes e bueiros obstruídos.   

 Componentes críticos: Residências localizadas em baixadas, próximas às áreas 

de várzeas nas margens dos Rios Poxim e os canais da Piabeta e Parque dos 

Faróis.   

 

 

3.3 PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO 

 

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

estarão presentes. Vejamos: 
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 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. 

 A mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá em quatro horas após 

ser autorizada. 

 

 O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta 

indicando a possibilidade de ocorrências com no máximo duas horas de 

antecedência para enchentes, inundações e alagamentos. 

 

 Os sistemas de telefonia celular e rádio comunicação não serão afetados pelos 

eventos descritos nos cenários acidentais. 

 

 A disponibilidade inicial de recursos financeiros será de acordo com o previsto no 

orçamento municipal para situações de emergência a partir de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da decretação da situação de emergência. 
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4. OPERAÇÕES 

 

4.1 OPERAÇÃO: O CONCEITO APLICADO EM SITUAÇÕES ADVERSAS.  

 

A resposta a ocorrências de enchentes, alagamentos e inundações, no município 

de Nossa Senhora do Socorro-SE será desenvolvida nas diferentes fases do 

desastre: No pré-desastre e no desastre propriamente dito e na desmobilização. 

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

de boletins meteorológicos, níveis de rio, precipitação em estações específicas,  

pelo Centro de Gerenciamento de Risco e Desastres (CENAD) e pelo Centro 

Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN). 

 Sempre que uma situação caracterizada como alerta for identificada, esta 

notificação será repassada à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

por meio de contato telefônico. 

 O alerta poderá ser determinado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil e quando necessário será realizado e atualizado por meio de contato 

telefônico para outros órgãos de resposta e através de carro de som para as 

comunidades em áreas de risco. 

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

necessário será atualizado e transmitido por meio de contato telefônico para outros 

órgãos de resposta e através de carro de som para as comunidades afetadas. 

 A coordenação da resposta na fase do pré-desastre será realizada pela 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, localizada na Avenida 

Perimetral A S/N, SESI Marcos Freire I e Secretaria de Infraestrutura, no mercado 

municipal do conjunto Fernando Collor. 

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

pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil por meio de contato 

telefônico. 

 A mobilização adicional de recursos durante as fases seguintes será feita pela 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, por meio do envio de 

comunicados oficiais. 

 A solicitação de recursos de outros municípios e do nível estadual ou federal, se 

necessário, será feita pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e 

Secretarias correspondentes, através de comunicados oficiais. 
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 A estrutura de operações de resposta será organizada de acordo com a matriz das 

funções de suporte a desastres, estabelecendo ações para salvamento, 

atendimento pré-hospitalar, evacuação, transporte; na assistência às vítimas: 

abrigo, doações, assistência médica, atendimento ambulatorial e hospitalar; na 

reabilitação de cenários: desobstrução das vias, restabelecimento da energia 

elétrica e fornecimento de água potável. 

 O suporte às operações de resposta será realizado primeiramente pelos próprios 

órgãos envolvidos, passando a ser realizado de forma integrada nas questões 

relativas à assistência às vítimas: abrigo, doações, assistência médica, 

atendimento ambulatorial e hospitalar; na reabilitação de cenários: desobstrução 

das vias, restabelecimento da energia elétrica e fornecimento de água potável, 

utilizando recursos dos governos Federal, Estadual e Municipal. 

 Os procedimentos administrativos e legais decorrentes da situação de 

anormalidade serão de responsabilidade do Coordenador Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, que contará com o apoio dos órgãos envolvidos. 

 A coordenação da resposta na fase do desastre será realizada pelo Coordenador 

Municipal de Proteção e Defesa Civil em conjunto com o Secretário de 

Infraestrutura e Secretária de Ação Social em posto de comando a ser definido em 

local estratégico à ocorrência. 

 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 pela 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil em conjunto com as 

secretarias envolvidas. 

 

4.2 CRITÉRIOS E AUTORIDADE 

 

4.2.1 Ativação 

 

4.2.1.1 Critérios 
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O PLANCON 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 a precipitação monitorada pelo INSTITUTO NACIONAL DE 

METEOROLOGIA / INMET superior ou igual a 50 mm. 

 Quando o nível dos Rios Poxim e do Sal atingir níveis críticos a serem definidos. 

 Quando o movimento de massa for detectado pelo INMET atingir níveis críticos a 

serem definidos. 

 Quando a ocorrência de rompimento de dutos ou barragens for identificada por 

meio de comunicação dos órgãos competentes.  

 

4.2.1.2 Autoridade 

O PLANCON poderá ser ativado pelas seguintes autoridades: 

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Prefeito. 

 

4.2.1.3 Procedimento 

Após a decisão formal de ativar o PLANCON as seguintes medidas serão 

desencadeadas: 

 

 O Coordenador 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). 

 A instalação da Central de Emergência. 

 

4.2.2 Desmobilização 

 

4.2.2.1 Critérios 

O PLANCON será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e 

pressupostos que descaracterizam um dos cenários de risco previsto, seja pela evolução 

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

dimensão do impacto, em especial: 
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 Quando a evolução da precipitação após a ativação do plano, monitorada pelo 

INMET for inferior ou igual a 20 mm. 

 Quando a evolução do nível do rio Poxim após a ativação do plano, atingir níveis 

seguros a serem definidos. 

 Quando o movimento de massa não for detectado pelo INMET e atingir níveis 

seguros a serem definidos. 

 Quando a ocorrência de vertimento de barragens e rompimento de dutos não for 

confirmada por meio da comunicação dos órgãos competentes. 

 

4.2.2.2 Autoridade 

O PLANCON poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades: 

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

 

4.2.2.3 Procedimento 

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

medidas serão desencadeadas: 

 

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

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

 A desinstalação da Central de emergência.  

 O Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil desmobilizará o plano de 

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

 

4.3 ETAPAS 

 

4.3.1 Pré-Impacto 

 

4.3.1.1 Monitoramento 

O monitoramento ocorrerá: 

Em parceria com a DEPEC (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL) e a 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, através do acompanhamento diário dos dados 

meteorológicos disponíveis. 
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4.3.1.2 Alerta 

O sistema de alerta será acionado, quando as informações meteorológicas 

provenientes do CENAD e CEMADEN detectarem situações de risco iminente, através de 

contato telefônico para os demais órgãos e via carro de som para as comunidades em 

áreas de risco.  

  

4.3.1.3 Acionamento dos Recursos 

Os recursos serão acionados pelo Coordenador de Defesa Civil, no momento da 

ativação do plano de emergência, mobilizando o contingente da Guarda Municipal, 

Secretaria de Infraestrutura, Ação Social, Serviços Urbanos, Secretaria de Transporte e 

SMTT com as viaturas e equipamentos disponíveis.  

 

4.3.1.4 Mobilização e Deslocamento dos Recursos 

A mobilização será coordenada pela Defesa Civil Municipal, através do contingente 

da Guarda Municipal com as viaturas e equipamentos disponíveis.  

 

4.3.2 Ações Iniciais pós-desastre 

 

4.3.2.1 Instalação do Sistema de Comando 

Após o início das ações de resposta aos impactos, a Defesa Civil identificará uma 

área de fácil acesso, nas proximidades da região afetada para implantar a Central de 

Emergência, para o comando das ações, conjuntamente com os demais órgãos 

responsáveis pela execução do plano de contingência.   

 

4.3.2.2 Identificação dos Riscos 

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil realizará o mapeamento das zonas de 

riscos, através da elaboração de diagnósticos de campo e do acompanhamento das 

condições meteorológicas.    

 

4.3.2.3 Dimensionamento do Evento e da Necessidade de Recursos 

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, quando do acontecimento de eventos 

adversos, encaminhará o FIDE ( Formulário de Identificação de Desastres), contemplando 

a dimensão dos danos e a necessidade de recursos para recuperação dos cenários.  
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4.3.2.4 Consolidação do Primeiro Relatório 

O Coordenador da Defesa Civil realizará o relatório informando o andamento das 

ações, pertinentes a execução do plano de contingência. 

 

4.3.2.5 Organização da Área Afetada 

Caberá à Defesa Civil 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. 

 

4.3.3 Resposta ao Desastre 

 

4.3.3.1 Ações de Socorro 

 

 Salvamento 

Será realizado conjuntamente com o Corpo de Bombeiros. 

 

 Atendimento pré-hospitalar 

Será realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Serviço 

Municipal de Atendimento de Urgência. 

 Evacuação 

Será realizada em parceria com a SMTT e a Guarda Municipal. 

 

4.3.3.2 Assistência às Vítimas 

 Cadastro 

Será realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social.  

 

 Abrigamento 

Será realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.  
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 Recebimento, organização e distribuição de doações. 

Será realizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em conjunto com a 

Guarda Municipal e Secretaria de Ação Social. 

 

 Atendimento médico/hospitalar 

Será realizado em parceria entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. 

 

 Manejo de mortos 

Será realizado pelo IML estadual. 

 

 Atendimento aos grupos com necessidades especiais (crianças e 

adolescentes, idosos, portadores de deficiência física, etc...) 

Será realizado em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência 

Social. 

 

4.3.4 Reabilitação de Cenários 

 Avaliação de danos 

Um engenheiro da Secretaria de Infraestrutura em conjunto com Secretaria de 

Planejamento fará a avaliação do cenário. 

 

 Decretação de S.E (Situação de Emergência) ou E.C.P (Estado de Calamidade 

Pública) elaboração dos documentos 

             Será declarado mediante decreto do Prefeito 

 

 Recuperação da infraestrutura 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria de Serviços Urbanos; 

 

 Restabelecimento dos serviços essenciais 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria de Serviços urbanos em 

parceria com os órgãos estaduais; 

 

 Segurança pública 

Guarda Municipal em parceria com a Polícia Militar 
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 Atendimento ao cidadão e à imprensa (informações sobre os danos, 

desaparecidos, etc.) 

Comunicação Social e Defesa Civil. 

 

4.3.5 Desmobilização 

 

4.4 ATRIBUIÇÕES 

 

4.4.1 Atribuições Gerais 

São responsabilidades gerais dos envolvidos no Plano Municipal de Contingência: 

 

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

secretaria 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 

secretaria 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 secretaria na implementação do plano; 

 Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das 

tarefas atribuídas à sua organização ou secretaria na implementação do plano; 

 

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

ou secretaria, 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 secretaria na 

implementação do plano. 
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4.4.2 Atribuições Específicas  

As ações específicas serão discutidas com os órgãos responsáveis. 

 

Nome da Instituição: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

Responsabilidade primária: Coordenação da execução do PLANCON 

Preparação: Elaboração do PLANCON 

Monitoramento: Mapeamento das zonas de risco, 

acompanhamento das informações 

meteorológicas. 

Alerta:  Via contato telefônico e carro de som. 

Alarme: A ser implantado junto às comunidades. 

Socorro: Parceria junto ao Corpo de Bombeiros e SAU. 

Assistência às vítimas Parceria junto Sec. de Assistência Social 

Reabilitação de cenários: Parceria junto a Sec. de Infraestrutura 

Desmobilização: Parceria junto a Guarda Municipal e SMTT. 
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5. COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE 

 

5.1 MODELO 

 

A coordenação das operações previstas no Plano de Contingência – PLANCON - 

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

 

5.1.1 Estrutura Organizacional de Resposta 

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

 

Primeira resposta 

 
  

5.1.2 Comando 

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

 Gabinete do Prefeito; 

 Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil; 

 Secretaria de Infraestrutura; 

 Secretaria de Ação Social; 

 Secretaria de Transporte;  

 Secretaria de Serviços Urbanos; 

 Guarda Municipal; 

 Secretaria de Saúde;  

 SMTT. 

COORDENAÇÂO 

GABINETE PREFEITO 

COMPDEC 

PLANEJAMENTO  

SEPLAN 

SEINFRA 

PROCURADORIA 

OPERAÇÕES 

SAS 

SEINFRA 

GM 

SMTT 

LOGÍSTICA 

SETRANSP 

SAS  

SEINFRA 

 

 

FINANÇAS 

SEPLAN 

SEFAZ 
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5.2 PROTOCOLO DE COORDENAÇÃO 

 

Ao ser acionado o SCO (Sistema de Comando e operações), imediatamente cabe 

ao comando: 

 Avaliar a situação preliminarmente e programar as ações voltadas para 

segurança da operação e obtenção de informações, levando em consideração 

os procedimentos padronizados e planos existentes; 

 

 Instalar formalmente o SCO e assumir formalmente a sua Coordenação (via 

rádio, telefone, e-mail ou pessoalmente com as equipes envolvidas); 

 

 Estabelecer um Posto de Coordenação e comunicar aos recursos e superiores 

envolvidos sobre sua localização; 

 

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

recursos a caminho sobre o local; 

 

 Verificar a aplicação do PLANCON, 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; 
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 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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6.  Recursos do Município 

Defesa Civil 01 Veículo 

01 Pick 4x4 

03 Bombeiros Civís 

03 Agentes 

Secretaria Infraestrutura  09 Recursos Humanos  

55 Recursos humanos Terceirizados 

14 Recursos Humanos Contratados 

04 Caçambas. 

05 Caçambas Terceirizados 

03 Retroescavadeiras 

02 Motoniveladoras 

01 Motoniveladora Terceirizada 

02 Pá Escavadeira 

02 Camionetes Pick-up 

 

 

Guarda Municipal 04 viaturas 

176 Recursos Humanos 

SMTT 02 Viaturas 

20 Agentes 

Secretaria de Asistencia Social  

01 Microônibus 

14 veículos 

01 Centro Social Porto Grande 

01 Centro Social Sobrado 

01 Centro Social Tabocas 

01 Centro Social Taiçoca de Fora 

01 Centro Social Parque dos Farois 

Secretaria de transportes 

 

01 Van 14 lugares 

01 Ônibus 

01 Caminhão Baú 

Secretaria de Comunicação 01 Carro de som 

01 Equipe de Reportagem 

Secretaria de Agricultura 12 Recursos humanos 

02 Tratores 

01 Carreta (reboque) 

01 Caminhão Baú Freezer 

01 Pick up Saveiro 

01 Veículo 

                                
    ___________________________                           _______________________ 

        Maria do Carmo Paiva da Silva                                Emerson Campos Morais 
       Coordenadora da Defesa Civil                               Subcoordenador Defesa Civil 


