
                                                                                                                    
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 
COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 

DEFESA CIVIL 
 

____________________________________________________________________________________ 

Praça Cel. Paiva Gonçalves, 50, Centro, Cep: 29.400-000, Mimoso do Sul-ES 

                  Tel: (28) 3555-1333 / CNPJ: 27.174.119/0001-37 - pmmsul@yahoo.com.br 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

2017 / 2020 
 
 
 
DAS VULNERABILIDADES DAS ÁREAS DE RISCO, DA PREPARAÇÃO PARA 
EMERGÊNCIA, RESPOSTA, SOCORRO, ASSISTÊNCIA E RECONSTRUÇÃO DOS 
CENÁRIOS DE DESASTRES, EM SITUAÇÃO ANORMAL NO MUNICÍPIO DE MIMOSO 
DO SUL - ES. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL - ES 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
COMPDEC/MIMOSO DO SUL 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
Prefeito Municipal  
Angelo Guarçoni Junior 
 
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil 
Franciney Matias de Oliveira 
 
Chefe de Gabinete 
Sóstenes Brito da Silva 
 
Secretaria Municipal de Saúde 
Kenedi Brum Gomes (interino) 
 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Márcio Rasselli Correia 
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
Luciano Gonçalves Belloti 
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural 
Newton Coimbra de Resende 
 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  
Samyr Gomes Lima (interino) 
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Secretaria Municipal de Administração e Planejamento  
Samyr Gomes Lima 
 
Secretaria Municipal de Cultura  
Kenedi Brum Gomes (interino) 
 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
Samyr Gomes Lima (interino) 
 
Secretaria Municipal de Limpeza Pública 
Sebastião Perciano de Oliveira 
 
Secretaria Municipal de Educação 
Lilian de Fátima Pires Rosa 
 
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
Kenedi Brum Gomes (interino) 
 
Secretaria Municipal da Fazenda 
Sebastião Sérgio Siqueira 
 
Procuradoria Geral 
Flávio Lúcio Ferreira de Souza 
 
Controladoria Geral 
Lenílson Porcino Júnior 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON para 

INUNDAÇÕES, ALAGAMENTOS e DESLIZAMENTOS DE SOLO E/OU ROCHAS do 

município de Mimoso do Sul, estabelece os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres, quando da atuação direta ou 

indireta relacionados a estes eventos 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. O presente plano foi 

elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do sistema de Proteção e 

Defesa Civil do Município de Mimoso do Sul, identificados na página de assinaturas, os 

quais assumem o compromisso de atuar de acordo com suas prescrições bem como 

realizar as ações para criar e manter as condições necessárias para que possam 

desempenhar as atividades e responsabilidades nele previstas. Foram seguidas as 

diretrizes estabelecidas nas Leis 12.608, de abril de 2012, e 12.983, de Junho de 2014. 

 
 
2 - LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO 
 

O Município de Mimoso do Sul está localizado a uma latitude sul de 21° 03' 

50" e uma longitude oeste de Greenwich de  41° 21' 57”, numa região conhecida com 

extremo sul do Pólo de Cachoeiro de Itapemirim. Possui uma área de 867.281 Km², está 

localizado à 173 km de Vitória, na mesorregião Sul Espírito-Santense. Seu relevo é 

relativamente acidentado com 69% de sua área acima dos 600m. Possui 885 km de 

extensão territorial sendo a terceiro maior em extensão territorial do Sul do ES, perdendo 

apenas para Afonso Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim. 

 
2.1 Bairros 
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Alto São Sebastião, Vila da Penha, Centro; Funil, Mangueira, Loteamento 

Santa Marta, Morro da Palha, Santa Izabel, Vista Alegre, Cidade Nova, Pombal, Monte 

Cristo, Campestre, Serra, Santa Terezinha, Serrano, Loteamento Village da Serra, 

Recanto da Serra, Itapuã, Mirante da Serra, Loteamento Penedo, Loteamento Morada do 

Sol, Loteamento Morado do Cysne, Café Moca, Pratinha, Recanto Verde, Vila Rica, 

Antiga Exposição, Loteamento Victoria. 

 

2.2 Distritos 

Sede, São Pedro do Itabapoana, Santo Antônio do Muqui, Dona América, 

São José das Torres, Ponte do Itabapoana, Conceição do Muqui.  

 
 
3 – SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS 
 

O Plano de Contingência para inundações, alagamentos e 

deslizamentos do município de Mimoso do Sul foi desenvolvido a partir da análise das 

avaliações de 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 

Quatro rios banham o município de Mimoso do Sul: Rio Muqui do Sul, Rio 

Itabapoana, Rio Preto e Rio São Pedro. O rio Muqui do Sul é por sua vez o mais 

importante do município por abastecer cerca de 70% da população e por cortar quatro 

distritos como Conceição do Muqui, Santo Antônio do Muqui, Dona América e a Sede 

Municípal, incluindo o centro de Mimoso do Sul. Sua nascente se encontra no Córrego 

das Almas na comunidade do Oriente, distrito de Conceição do Muqui, cortando 

montanhas, vales e planícies até sua foz no Rio Itabapoana. No século XIX, o rio Muqui 

do Sul era navegável por embarcações pequenas, desde o antigo Porto da Prata, a 
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poucos quilômetros do centro, até o Porto de Limeira, no Rio Itabapoana no distrito de 

Dona América. No percurso de norte a sul do rio, conta-se com 17 quedas d’água, que 

vêm sendo aproveitadas para produção de energia elétrica, onde se encontram duas 

usinas no rio Muqui do Sul (Usina Rubens Rangel e Usina Aparecida) hoje desativadas e 

em ruínas. 

A cidade de Mimoso do Sul encontra-se localizada entre vales formados 

por córregos e rios, que aditados ao crescimento da expansão urbana que se deram ao 

longo dos cursos d’água e, ainda, ao assoreamento dos rios, são problemas que 

contribuem para o agravamento de desastre de causa natural provocado por 

precipitações hídricas. Acresce às questões relacionadas à rede de drenagem fluvial os 

deslizamentos e os escorregamentos de taludes e encostas, em zonas urbanizadas. Além 

disso, há, ainda, áreas sujeitos a riscos associados a desastre de natureza tecnológica, 

referentes ao tráfego de produtos perigosos que causam risco ao meio ambiente em 

rodovias e ferrovias que cruzam o centro da cidade de Mimoso do Sul. 

 

3.2 Cenários de risco 

•  Nome do risco: Inundação e Alagamento nas margens dos córregos da Serra, 

Santa Marta e Bel Monte, e no rio Muqui do Sul. 

• Local: Sede do Município nos bairros da Serra, Funil, Vila da Penha, Centro, 

Morro da Palha e Pratinha. 

Descrição: O fenômeno das inundações refere-se à 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, já os alagamentos extrapolam a capacidade de 

escoamento de sistemas de drenagem urbana. Quando o fluxo encontra o terreno 

relativamente plano do perímetro urbano, conjugado com leitos assoreados e acúmulo de 
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detritos provoca o transbordamento e acúmulo de água nas ruas, nos prédios e 

instalações residenciais e comerciais da cidade. 

Quanto ao assoreamento dos rios, em face de dificuldades para se levantar dados foram 

coletadas algumas informações através de entrevistas junto a moradores da Cidade a 

respeito dos problemas hídricos. 

 

• Nome do Risco: Deslizamentos de solo e/ou rochas. 

 

• Local: Sede do Município nos bairros da Mangueira, Funil, Centro, Antiga 

Exposição, Monte Cristo, Morro da Palha, Pratinha e Campestre. 

  

Descrição: Os Deslizamentos são movimentos rápidos de solo ou rochas, apresentando 

superfície de ruptura bem definidas, de duração relativamente curta, de massas de 

terreno geralmente bem definidas quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se 

desloca para baixo e para fora do talude, frequentemente os primeiros sinais desses 

movimentos são a presença de fissuras. Este fenômeno acontece há tempos no município 

de Mimoso do Sul sendo registradas ocorrências desse evento em área habitada no ano 

de 2015 e com maior intensidade em dezembro de 2016 no bairro denominado 

Mangueira. 

 

Resumo histórico: “O mapeamento de risco e formulação de alternativas para a área 

urbana de Mimoso do Sul decorrente de precipitações hídricas”, apresenta possíveis 

alternativas ao poder público representado pela Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, a 

partir de um estudo preliminar pelo qual é proposto a implantação e o uso de serviços 

técnicos especializados de engenharia de desastre, urbanismo e a restauração ambiental, 

que tem como finalidade a redução dos impactos ambientais nas áreas urbanas 

proveniente de chuvas torrenciais. Nesta perspectiva, os estudos preliminares foram 

organizados com visita de campo, pesquisa bibliográfica, levantamento e análise de 

dados. A partir dos resultados dos dados e análise, foram propostas a elaboração de 
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memoriais e orçamentos, as minutas dos termos de referência para contratação de 

serviços técnicos do campo da engenharia de desastre, assim como estudos e relatórios 

ambientais que irão nortear a ação pública acerca das obras de macrodrenagem.  

Passados anos de desastre ocorrido por precipitações hídricas, em Mimoso 

do Sul, o que se constata que poucos foram os avanços para a redução dos desastres, na 

área urbana deste município, com destaque a construção do muro de contenção das 

Ruas Presidente Vargas/João José Teixeira Filho, muros de arrimo das Ruas Dr. José 

Monteiro da Silva, Crispim Braga e Antiga Exposição, construção de galerias pluviais nas 

Ruas Dr. José Coelho dos Santos e da Rua Primeiro de Maio que se estende até o 

córrego da Rua da Serra, e, desassoreamento de córregos. Com relação a desastres 

geológicos nenhuma ação concreta de contenção foi realizada, a risco iminente de 

deslizamento de rocha em áreas habitadas nos bairros: Mangueira, Morro da Palha, 

Antiga Exposição, Funil e Monte Cristo, com destaque ao terreno onde se situa o Hospital 

Apóstolo Pedro. 

 

Fatores contribuintes aos riscos de Inundações, Alagamentos e Deslizamentos: A 

cidade de Mimoso do Sul localiza-se num fundo de vale formado pelos córregos da Serra, 

Santa Marta, Belo Monte e pelo rio Muqui do Sul. O crescimento e a expansão urbana se 

deram justamente ao longo dos cursos d’água e próximo a encostas rochosas (taludes e 

cortes de terrenos irregulares), na maioria das vezes não obedecendo ao espaçamento 

mínimo legal às suas margens e entornos. 

Além disso, os córregos da Serra, Santa Marta, Belo Monte e o rio Muqui 

do Sul têm suas nascentes localizadas em região montanhosa de relevo acidentado e 

quando da ocorrência de fortes precipitações pluviométricas (tempestade) provoca súbitas 

e violentas elevações dos caudais, os quais escoam de forma rápida e intensa pelos 

vales, em desequilíbrio entre o continente (leito do rio) e o conteúdo (volume caudal). 

Aliado a essa questão temos na área central o Morro do Cristo que por sua forma, pela 

falta de cobertura vegetal e obras de drenagem, capta grande volume de água pluvial. 

Neste trajeto descalça ruas, invadem residências, deposita a lama decorrente desses 
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eventos no entorno do bairro Monte Cristo, culminando a sua chegada a rua Dr. José 

Coelho dos Santos, que fica interditada, causando transtornos aos moradores e 

indiretamente a toda população por se tratar da rua de grande movimento e de acesso ao 

posto de saúde, hospital e delegacia policial. 

 

Evolução e possibilidade de monitoramento e alerta: Quanto a inundações e 

alagamentos, o desassoreamento e desobstrução de córregos e rios, limpeza de galerias, 

construção e adequação de canais naturais, galerias de drenagem, de pontes, e de obras 

complementares, revegetação de taludes e locação de redes de água, esgotos e 

drenagem instalados as margens dos rios e córregos em todo o trecho urbano. Nas áreas 

propícias a deslizamentos o reflorestamento de morros que circundam a cidade, obras de 

contenção de rochas e taludes aliados a um monitoramento constante é uma das 

alternativas que ajudariam para amenização dos problemas de desastres de causas 

naturais. A velocidade de evolução e possibilidade de monitoramento, antecipação e 

alerta, será de duas (2) em duas (2) horas. 

 

Resultados estimados: Atender as famílias desabrigadas e desalojadas no menor tempo 

possível. 

 

Componentes críticos:  

• Áreas de inundação e alagamento: Nos bairros Vila da Penha, Funil, Pratinha, 

Serra e Centro. Impedindo o tráfego nas ruas Izídio Cesário, Nominato Paiva, Dr. 

José Monteiro da Silva, Maria Josefina de Resende e Dr. José Coelho dos Santos 

e Praça das Mangueiras. Área de deslizamentos nos Bairros Mangueira, Vila da 

Penha, Funil, Pratinha, Centro, Itapuã, Antiga Exposição, Monte Cristo, Pombal. 

 

• Áreas de deslizamento de solo e/ou rocha: Na rodovia Sebastião Tâmara até a 

localidade da Santa Marta, bairro Mangueira: Rua Manoel Ferreira Gomes e toda 

extensão da Rua Francisco Chanca, bairro Centro: extensão da Rua Siqueira 
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Campos e Rua Espírito Santo, bairro Funil: Rua Maria Buzim, bairros: Itapuã, 

Antiga Exposição e Monte Cristo, Morro da Palha, Morro do Tiné, Pombal e Bairro 

Campestre. 

 

3.3 Pressupostos do planejamento 

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

estarão presentes: 

• 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 (2) horas, independente do dia da semana e do horário do 

acionamento.  

• A mobilização dos órgãos de emergência de Estaduais ocorrerá em seis (6) horas 

após ser autorizada. 

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

indicando a possibilidade de ocorrências com seis (6) horas para inundações e 

alagamentos, e de doze (12) horas para deslizamentos. 

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

eventos descritos nos cenários acidentais. 

• No caso de inundações e alagamentos os acessos aos bairros Serra, Centro e 

Pratinha será limitado ou interrompido devido à vulnerabilidade das ruas Maria 

Josefina de Resende, Vasco Coutinho, Dr. José Coelho dos Santos e Dr. José 

Monteiro da Silva a partir de quatro (4) metros.  
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• A disponibilidade inicial de recursos financeiros será de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a partir de 01(um) dia, contado a partir da decretação da situação de 

emergência, etc. 

 
4. OPERAÇÕES 

4.1 Conceito de operação 

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

de Mimoso do Sul será desenvolvida nas fases de pré-desastre, do desastre propriamente 

dito e a desmobilização. 

 

Na fase de pré-desastre o monitoramento será feito através do acompanhamento dos 

boletins meteorológicos, níveis de rio, precipitação em estação pluviométrica localizada na 

sede do município pelo órgão INCAPER, precipitação em estação hidrológica automática 

localizada na sede do município pelo órgão CEMADEN e pela COMPDEC nestes e nos 

casos de deslizamentos. 

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

será repassada ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil Municipal, 

receberá a notificação com responsabilidade para avaliar a emissão de um alerta, alarme 

ou acionamento do plano, através de acionar a sirene da prefeitura. 

 

O ALERTA poderá ser determinado pelo zelador da Igreja Católica, e quando 

necessário será realizado e atualizado através de badalos do sino da Igreja Católica para 

outros órgãos de resposta e pronunciamento na emissora de rádio comunitária local para 

as comunidades afetadas. 

 

O PLANCON poderá ser ativado pelo prefeito ou pelo coordenador da defesa civil 

municipal, e quando necessário será realizado e atualizado através de pronunciamento na 

emissora de rádio comunitária local para as comunidades afetadas. 
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A coordenação da resposta na fase de pré-desastre será realizada a partir da 

COMPDEC, no local do posto de comando da Defesa Civil. 

 

Na fase de desastre, os recursos serão mobilizados durante o pré-impacto pelas 

secretarias municipais de Obras e Serviços Urbanos, Limpeza Pública e Infraestrutura 

Rural e demais secretarias pertinentes através de telefonemas para os secretários de 

cada secretaria. 

 

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

do Prefeito, através de telefonema para as Secretarias pertinentes. 

A solicitação de recursos ocorrerá através do Coordenador Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, através de Ofício para outros municípios e no sistema S2ID a nível estadual 

ou federal. 

 

O Sistema de Comando em Operações será utilizado para a coordenação das 

operações e se não estiver ativado, deverá ser iniciado a partir de um posto de comando 

a ser instalado no gabinete do Prefeito. 

 

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

funções de suporte a desastres, estabelecendo ações para atendimento aos afetados  

através das secretarias municipais de Obras e Serviços Urbanos, Limpeza Pública, 

Infraestrutura Rural, Assistência e Desenvolvimento Social, Educação e Saúde; bem 

como o Hospital Municipal. 

 

O suporte às operações de resposta será realizado primeiramente pelos próprios 

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

transporte de pessoal e alimentação que viabilizados através dos recursos das secretarias 

municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Infraestrutura Rural e Educação. 
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Os procedimentos de suporte para os encaminhamentos legais decorrentes da 

situação de anormalidade serão de responsabilidade da COMPDEC, através do 

coordenador municipal, que contará com o apoio do Prefeito Municipal e Secretários 

envolvidos.  

 

A coordenação da resposta na fase de desastre será realizada a partir do órgão 

COMPDEC que coordenará esta fase no local do posto de comando de operações. 

 

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

externos e mais impactados nas primeiras operações, através do Sistema de Comando 

de operações. 

 

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

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

essenciais básicos. 

 

A coordenação da resposta na fase de desmobilização será realizada a partir das 
secretarias municipais de Obras e Serviços Urbanos, Limpeza Pública, Infraestrutura 
Rural e demais secretarias pertinentes. 
 
 
4.2 CRITÉRIOS E AUTORIDADE 

4.2.1 Ativação 

 

Critérios 

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: 
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• Quando a precipitação monitorada pelo INCAPER e ou CEMADEN for superior ou 

igual a dois (2) metros acima do nível da régua da ANA (Agência Nacional de 

Águas). 

• Quando o nível do rio Muqui do Sul monitorado pela COMPDEC e CEMADEN for 

superior ou igual a dois (2) metros. 

• Quando o movimento de massa for detectado pela COMPDEC for superior ou 

igual a dois (2) metros. 

• Quando a ocorrência de alagamentos for identificada através da COMPDEC. 

Procedimento 

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

desencadeadas: 

• O coordenador da COMPDEC 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 Central de emergência será no gabinete do prefeito, telefone (28)3555-0576. 

Autoridade para ativação 

O PLANCON poderá ser ativado pelas seguintes autoridades: 

• Prefeito Municipal, no caso de alarme e alerta;  

• Coordenador da COMPDEC 
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4.2.2 Desmobilização 
 

Critérios 

O PLANCON 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 a evolução da precipitação após a ativação do plano, monitorada pela  

COMPDEC for inferior ou igual a dois (2) metros o nível da água; 

• Quando a evolução do nível do rio Muqui do Sul após a ativação do plano, 

monitorado pela COMPDEC for inferior ou igual a dois (2) metros o nível da água; 

• Quando o movimento de massa detectado pela COMPDEC se estabilizar ; 

Procedimento 

Após a decisão formal de desmobilizar o PLANCON 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 Central de emergência localizada no Gabinete do Prefeito comunicará a 

população através de informativo na rádio comunitária.  

• O coordenador da COMPDEC desmobilizará o plano de chamada, o posto de 

comando e a compilação das informações. 

Autoridade para desmobilização 

O PLANCON poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades: 

• Prefeito Municipal;  

• Coordenador da COMPDEC. 
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Este Plano de Contingência têm a finalidade de focar as ações de prevenção 

e socorro para as áreas consideradas vulneráveis a desastre principalmente, 

relacionados com efeitos naturais chuvas prolongadas ou súbitas que 

possam causar inundações, alagamentos, enxurradas, chuvas de granizo ou 

vendavais, deslizamentos de solo e/ou rochas, no intuito de melhor 

empregar os recursos disponíveis dos órgãos competentes, visando reduzir 

as vulnerabilidades evitando danos humanos. 

 
 
5 – JUSTIFICATIVA 
 
A atuação na preparação para emergência, resposta, assistência e reconstrução dos 

cenários atingidos, exige equipe de profissionais preparados, em suas respectivas áreas 

de atuação, para desempenharem efetivamente as ações contidas neste plano. 

a) Indicação de 02 (dois) representantes de cada Secretaria, para atuação no Grupo de 

Ações Coordenadas, bem como a disponibilidade de profissionais, técnicos municipais, 

para o início das atividades de capacitação, orientação e posterior convite a outros órgãos 

e entidades para debates; 

b) Relacionar formas de mobilização dos órgãos governamentais nos níveis Municipal, 

Estadual e Federal diante de desastres no Município; 

a) Disponibilizar os meios de cada órgão da estrutura governamental e de instituições não 

governamentais, através de propostas de convênios ou de mobilização voluntária com o 

Órgão de Coordenação, com vistas a reduzir, mitigar as vulnerabilidades. 

b) Disponibilizar para pronto emprego os recursos necessários à mitigação dos desastres. 

 

6 – LEGISLAÇÃO 
 
Foram seguidas as diretrizes estabelecidas nas Leis 12.608, de abril de 2012, e 12.983, 
de Junho de 2014. 
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7- HIPÓTESES DE DESASTRES 
 
a) Vendavais - Cobrade: 1.3.2.1.5 
b) Granizos - Cobrade: 1.3.2.1.3 
c) Estiagem - Cobrade: 1.4.1.1.0 
d) Alagamentos - Cobrade: 1.2.3.0.0 
e) Deslizamentos - Cobrade: 1.1.3.2.1 
f) Enxurradas - Cobrade: 1.2.2.0.0 
 
 
8 – ESTRATÉGIAS 
 
8.1 Plano Preventivo de Defesa Civil 
 

• Oficialização dos Plantões da COMPDEC, Coordenador e Agentes de Defesa 
Civil, tendo em vista a necessidade de não interromper as atividades de atribuição 
da COMPDEC; 

• Oficialização do Grupo de Ações Coordenadas – GAC com especial destaque ao 
Sistema de Plantões Emergenciais e Alerta – COMPDEC aos fins de semana e 
feriados; 

• Regulamentar e aplicar os recursos financeiros do Fundo Municipal de Proteção e 

Defesa Civil; 

• Promover campanhas de prevenção e conscientização nas escolas e população 
das áreas de risco; 

• A COMPDEC deverá monitorar através do serviço meteorológico o período de 
abrangência do Plano, visando convocar as equipes em caso de ALERTA e 
ALARME; 

• Aproveitamento dos efeitos sinérgicos da criação dos NUPDEC'S – Núcleos de 
Proteção e Defesa Civil Comunitária, para instituir campanhas de conscientização 
junto aos moradores das áreas de risco, com a distribuição de panfletos/folhetaria 
informativos e/ou educativos; 

• Promover a revisão de recursos disponíveis junto aos Órgãos Municipais, 

Estaduais etc., através de check-list dos equipamentos, materiais, recursos 

humanos, programas sociais, contrato terceirizados etc. 
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• Promover a limpeza, manutenção de canais, córregos, valões, bem como a 

desobstrução e desentupimento dos sistemas pluviais e de esgoto; 

• Criar parcerias entre a Assessoria de Imprensa/P.M.M.S, com os meios de 

comunicação (Rádios, Jornais e Televisão), visando esclarecer, informar e educar 

para a prevenção e modo de agir em caso de desastre, particularmente na 

ocorrência de 6 / 19 tempestades. 

• Promover “Briefing” com os representantes das secretarias afins e demais 

profissionais/especialistas envolvidos, visando informá-los dos objetivos e 

importância da aplicação do SCO (Sistema de Comando de Operações), em 

situações critica como ferramenta de controle, planejamento e gerenciamento dos 

recursos disponíveis para resposta aos desastres; 

• Manter os recursos (humanos e equipamentos) disponíveis e aptos ao pronto 

emprego/funcionamento com operadores, apoio logístico, materiais de reposição, 

insumos, etc. motoristas, operários etc. 

• Manter os seguintes recursos para pronto emprego: colchões, cestas básicas, 

telhas, vestuário, roupas de cama e banho (doações) entre outros; 

• Disponibilizar para pronto emprego, recursos para inclusão de famílias no 

Programa de Aluguel Social de Emergência; 

 

8.2 Preparação para a Emergência e Desastre 

Desenvolvimento institucional de recursos humanos, científico-tecnológico, mobilização, 

monitoramento, alerta e alarmes, aparelhamento, apoio logístico entre outros; 

 

8.3 Respostas aos Desastres 

Atividades de socorro à população em risco; assistência aos habitantes atingidos 

(remoção para abrigos provisórios), restabelecimento do bem estar social da população 

atingida e reabilitação de cenários (desinfecção, desinfestação, descontaminação). 
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8.4 Reconstrução 

Restabelecimento de serviços essenciais, o bem-estar da população e a moral social. 

OBS: Em situações criticas deverá ser instalado imediatamente o Sistema de Comando 

em Operações – SCO, como ferramenta de controle e redirecionamento operacional de 

desastre, e os profissionais listados pelos órgãos afins, identificados e chamados de 

acordo com a necessidade da crise, com o apontamento das horas trabalhadas no 

Sistema de Plantões Emergenciais e Alerta, sem prejuízo ao servidor. 

 

9 - FINALIDADE DO PLANEJAMENTO 

Nortear as ações de Coordenação da COMPDEC, da Prefeitura Municipal de Mimoso do 

Sul e as ações dos demais Órgãos, Instituições, Entidades, ONG'S e comunidades 

envolvidas no âmbito Municipal, quando da ocorrência de anormalidade. 

 

10 - OBJETIVO GERAL 

Preservar vidas e restabelecer a situação de normalidade no município, no menor prazo 

possível. 

 

11 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Combater sinistros; 

• Socorrer e assistir a população vitimada; 

• Reabilitar os cenários dos desastres; 

• Restabelecer, o mais rápido possível, os serviços públicos essenciais e a moral da 

população. 

 

12 - PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS QUANDO DAS OCORRÊNCIAS 

- ITEM V 

12.1 Isolamento e Segurança da Área Atingida 

Órgãos Vocacionados 

Polícia Militar  
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12.2 Combate a Sinistros - Busca e Salvamento (ABS) 

12.2.1 Resgate de vitimas: 

Órgãos Vocacionados 

Corpo de Bombeiros Militar 

 

12.3 Atendimento Pré-Hospitalar 

Órgãos Vocacionados 

Corpo de Bombeiros Militar 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

12.4 Atendimento Médico Especializado 

Órgãos Vocacionados 

Hospital Apóstolo Pedro 

 

12.5 Cadastramento de vítimas, registro geral e processamento das informações. 

Órgãos Vocacionados 

COMPDEC 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

12.6 Divulgação das Informações para a Imprensa 

Órgãos Vocacionados 

Gabinete do Prefeito - Assessoria de Imprensa 

 

12.7 Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica 

Órgãos Vocacionados 

Secretaria Municipal de Saúde 

SESA (Estadual de Saúde) 
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12.8 Reabilitação dos serviços essenciais 

Órgãos Vocacionados 

SAAE 

ESCELSA 

OI/VIVO 

 

12.9 Descontaminação, Desinfestação e Desinfecção das Áreas Atingidas 

Órgãos Vocacionados 

Secretaria Municipal de Saúde 

SESA (Estadual de Saúde) 

Secretarias Municipais e Estaduais relacionadas com a natureza do 

meio ambiente IEMA e SEMMA. 

 

12.10 Remoção, identificação, tratamento e sepultamento de cadáveres 

Órgãos Vocacionados 

IML 

Secretaria Municipal de Obras (Coveiro) 

Polícia Civil (Polícia Técnico-Científica) 

 

12.11 Avaliação de Danos e Levantamento das Necessidades 

Órgãos Vocacionados 

COMPDEC 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

Secretarias Municipais e Estaduais nas demandas que lhes forem afins. 

 

13 – SISTEMÁTICA DE ACIONAMENTO DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO 

ATENDIMENTO AO DESASTRE. 

13.1 Do acionamento dos órgãos 
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O acionamento dos diversos órgãos envolvidos nas operações de emergência, ou 

expostos a desastre provocados por ação prevista no Item – V, a que contempla este 

Plano, se dará de forma ordenada e sistêmica, através do Plano de Chamada, visando à 

otimização do emprego de todos os recursos necessários, dispostos de acordo com que 

preceitua o Sistema de Comando de Operações – SCO, em local, data, horários 

definidos e indicados pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, para instalação do 

Comando Unificado. 

Identificada à situação anormal os órgãos relacionados deverão ser imediatamente 

acionados e adotarão as medidas que lhes couber, de acordo com as missões específicas 

de cada órgão. Para tal, este Plano dispõe de relações contendo nomes, telefones e 

endereços que facilitarão o pronto acionamento e emprego dos recursos. 

 

13.2 Da identificação da situação de anormalidade 

Situação anormal, via de regra é um assunto de segurança. As medidas de prevenção e 

resposta não devem estar limitadas a comunidade, bairro, Município ou até mesmo ao 

próprio Estado, não obstante à tramitação normal desse tipo de informação pelos demais 

órgãos. O órgão central do Sistema Estadual de Proteção Defesa Civil – Estado do 

Espírito Santo- CEPDEC deverá ser continuamente informado do desenrolar dos fatos 

para, enfim, informar precisamente os devidos órgãos do Sistema Nacional de Proteção 

Defesa Civil – SINPDEC; 

 

Em situações críticas, a COMPDEC/SEDES deverá instalar o Sistema de Comando em 

Operações – SCO, para melhor planejamento e gerenciamento dos recursos, objetivando 

a mitigação do desastre. 

 

13.3 Da Coordenação 

Somente de forma bem coordenada, a conjugação dos esforços se traduzirá na mitigação 

ou minimização dos impactos sobre as populações. Dessa forma, a coordenação geral 

das ações propostas neste Plano, quanto às operações de emergência e/ou resposta aos 
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desastres, será desempenhada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 

Civil em conjunto ao Comando Unificado.  

As chamadas emergenciais geradas no sistema 199, 193, 190, deverão ser cadastradas 

por meio digital e confirmadas a fim de gerar atendimento com relatório de visita, 

informando a situação, para solução imediata; 

OBS: As despesas decorrentes de cada Secretaria afim, para execução deste Plano, 

serão de inteira responsabilidade da mesma. 

 

14 – BAIRROS COM ÁREA DE RISCO VULNERÁVEIS AS AÇÕES DO ITEM V. 

BAIRRO PROBLEMAS 

 

Alto São Sebastião Alagamento 

Vila da Penha Deslizamento de Encosta, Desabamento e Alagamento. 

Centro Alagamento 

Funil Deslizamento de Encosta, Desabamento e Alagamento. 

Mangueira Deslizamento de Encosta e Desabamento 

Santa Marta Deslizamento de Encosta e Desabamento 

Morro da Palha Deslizamento de Encosta e Desabamento 

Santa Izabel Deslizamento de Encosta e Desabamento 

Vista Alegre Deslizamento de Encosta e Desabamento 

Pombal Deslizamento de Encosta, Desabamento e Alagamento. 

Monte Cristo Deslizamento de Encosta e Desabamento 

Campestre Deslizamento de Encosta, Desabamento e Alagamento. 

Serra  Alagamento 

Santa Terezinha Deslizamento de Encosta e Desabamento 

Serrano Deslizamento de Encosta e Desabamento 

Vilage da Serra Alagamento 
Itapuã Deslizamento de Encosta e Desabamento 
Café Moca Alagamento 
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Pratinha Deslizamento de Encosta, Desabamento e Alagamento. 
Vila Rica Deslizamento de Encosta e Desabamento 
 
 
15 - RELAÇÃO DE ÓRGÃO 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. 

 
SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde 

 
Recursos Humanos 04 enfermeiros, 02 motoristas de ambulância e 02 médicos 
Recursos Materiais / 
Equipamentos 

03 leitos e 02 ambulâncias 

Recursos/Programas 
 

Prog. Saúde da família, vigilância sanitária, vigilância 
ambiental, vigilância epidemiológica e zoonoses. 

 
SEMDES - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

 
Recursos Humanos 03 assistentes social  
Recursos Materiais / 
Equipamentos 

cesta básica 50(cinquenta), colchão 50(cinquenta), roupas 
de cama, vestuário e banho (doadas), fraldas descartáveis 

(adulto e infantil) 100(cem), kit de higiene pessoal 
Recursos/Programas apoio do CRAS se for necessário 

 
SEMEL - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

 
Recursos Humanos  
Recursos Materiais / 
Equipamentos 

ginásio de esporte 

Recursos/Programas  
 

SEME - Secretaria Municipal de Educação 
 

Recursos Humanos cozinheiras e auxiliares de cozinha, auxiliar de serviços 
gerais 

Recursos Materiais / 
Equipamentos 

escolas, creches e ônibus 

Recursos/Programas  
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SEMLP - Secretaria Municipal de Limpeza Pública 
 

Recursos Humanos garis e motoristas devidamente qualificados, trabalhadores 
braçais 

Recursos Materiais / 
Equipamentos 

caminhão caçamba, retro escavadeira, caminhão pipa, 
caminhão toco, limpeza, automóveis e equipe de poda de 
árvore 

Recursos/Programas  
 

SEMOSUS - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
 

Recursos Humanos engenheiro civil e supervisor de serviço 
Recursos Materiais / 
Equipamentos 

computadores e mão de obra especializada 

Recursos/Programas  
 
SEMIR - Secretaria Municipal de Infra Estrutura Rural 

 
Recursos Humanos operador de máquinas, motorista de caminhão, e 

supervisor de serviço. 
Recursos Materiais / 
Equipamentos 

caminhão caçamba, pá carregadeira, retro escavadeira 
caminhão pipa, caminhão toco, patrol 

Recursos/Programas  
 
Gabinete do Prefeito 

 
Recursos Humanos chefe de gabinete e secretária 
Recursos Materiais / 
Equipamentos 

assessoria de imprensa (interagir com a mídia/controle de 
informações) e entrevista 

Recursos/Programas  
 

Procuradoria 
 

Recursos Humanos assessoria jurídica 
Recursos Materiais / 
Equipamentos 

parte documental (jurídica) 

Recursos/Programas 
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Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil 
Franciney Matias de Oliveira 
 
 
 
Chefe de Gabinete 
Sóstenes Brito da Silva 
 
 
 
Secretaria Municipal de Saúde 
Kenedi Brum Gomes - Interino 
 
 
 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Marcio Rasselli Correia 
 
 
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  
Luciano Gonçalves Belloti 
 
 
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural 
Newton Coimbra de Resende 
 
 
 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  
Samyr Gomes Lima (interino) 
 
 
 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento  
Samyr Gomes Lima 
 
 
 
Secretaria Municipal de Cultura  
Kenedi Brum Gomes (interino) 
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Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
Samyr Gomes Lima (Interino) 
 
 
 
Secretaria Municipal de Limpeza Pública 
Sebastião Perciano de Oliveira 
 
 
 
Secretaria Municipal de Educação 
Lilian de Fátima Pires Rosa 
 
 
 
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
Kenedi Brum Gomes (interino) 
 
 
 
Secretaria Municipal da Fazenda 
Sebastião Sérgio Siqueira 
 
 
 
Procuradoria Geral 
Flávio Lúcio Ferreira de Souza 
 
 
 
Controladoria Geral 
Lenílson Porcino Júnior 

 
 

Mimoso do Sul, 28 de Julho de 2017. 
 

 
 

Angelo Guarçoni Junior 
Prefeito Municipal de Mimoso do Sul 

 


