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1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por finalidade estabelecer atribuições aos
diversos integrantes do Grupo de Ações Coordenadas – GRAC, visando a
minimização

do

desastre,

nas

fases

de

prevenção

e

preparação

e

o

restabelecimento das condições de normalidade nas fases de resposta e
reconstrução, frente aos eventos adversos, inundação gradual (enchente),
inundação brusca (enxurrada) e escorregamentos de solo.

2. PREFEITO MUNICIPAL

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Convocar os órgãos integrantes do GRAC, presidindo suas reuniões.
 Acompanhar o planejamento, intervindo quando necessário.
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b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Receber informações sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Receber informações sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Estabelecer o gabinete de crise;
 Convocar integrantes dos órgãos que farão parte do gabinete de
crise;
 Declarar, conforme a intensidade do evento, “Situação de
Emergência – SE” ou “Estado de Calamidade Pública – ECP”;
 Abrir crédito extraordinário, nestas situações, ordenando as
despesas das atividades de Defesa Civil;
 Solicitar o apoio, em meios de transportes, suprimentos e recursos
financeiros aos governos estadual e federal;
 Requisitar, por decreto, os bens próprios particulares úteis ao apoio
às missões de socorro (se necessário).

c. Fase de Reconstrução
 Coordenar os projetos de reconstrução a serem desenvolvidos pelos
diversos órgãos da administração, de acordo com suas competências.
 Nomear uma Comissão Especial, composta por representantes das
secretarias, Procuradoria Geral – PROGEM, Fazenda – SEFAZ,
Administração – SEDEAD e Defesa do Cidadão – SEDECI, visando o
levantamento dos danos causados às instalações onde funcionaram os
abrigos e nos equipamentos requisitados (viaturas, barcos, etc).
 Estabelecer

equipe

(comissão)

responsável

determinando o coordenador geral (portaria).

pela

reconstrução,
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3. SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CIDADÃO – SEDECI
3.1. DIRETORIA DE DEFESA CIVIL – DDC

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Manter o plano atualizado e difundi-lo à comunidade;
 Realizar exercícios de mobilização e treinamento;
 Inspecionar os 60 (sessenta) abrigos existentes;
 Manter contato com o Centro de Operações do Sistema de Alerta –
CEOPS/FURB, sobre previsão meteorológica e níveis do rio ItajaíAçu;
 Formar as equipes de coordenação dos abrigos, dando-lhes o
devido treinamento;
 Cadastrar entidades e voluntários;
 Fiscalizar, permanentemente, os diques de contenção de cheias,
mantendo-os em condições de operação;
 Executar a manutenção preventiva dos equipamentos da Defesa
Civil;
 Vistoriar os helipontos, priorizando o do Hospital Santa Isabel;
 Realizar campanhas educativas junto à população vulnerável sobre
como proceder antes, durante e depois do evento adverso;
 Desenvolver programas específicos na área de fiscalização,
reduzindo as construções em regiões impróprias.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Informar ao prefeito da situação e sua possível evolução;
 Manter plantão permanente;
 Preparar as instalações para fazer frente

à

situação de

emergência;
 Contatar o Centro de Operações do Sistema de Alerta (CEOPS),
sobre previsão do tempo e nível do rio;
 Contatar os responsáveis pelas comportas da Santa Efigênia, 25
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de Julho e Antonio Treis, informando-os da situação e o nível de
fechamento das mesmas.

 Antonio Treis = 08,50m;
 Santa Efigênia = 10,50m;
 25 de Julho = 10,00 a 11,20m;
 Informar aos integrantes do GRAC a situação e sua possível
evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Informar ao prefeito da situação e sua possível evolução;
 Ativar o Sistema de Informações Diretas, através do telefone 199;
 Convocar telefonistas;
 Elaborar Boletins Oficiais (BO) e enviá-los à Secretaria de
Comunicação Social – SECOM;
 Contatar os coordenadores dos abrigos, informando-os da situação
e alertando-os para uma possível mobilização;
 Contatar os demais integrantes do GRAC, informando-os da
situação e alertando-os sobre uma possível mobilização;
 Informar aos responsáveis pelos diques de contenção de cheias;
 Contatar o CEOPS e responsáveis pelas barragens sobre previsão
e níveis.

b.3 Subfase Prontidão
 Manter o prefeito informado da situação;
 Montar o Sistema de Comando em Operações – SCO;
 Manter contato permanente com o CEOPS sobre níveis, previsões
e condições meteorológicas;
 Elaborar Boletins Oficiais (BO) e enviá-los à Secretaria de
Comunicação Social – SECOM;
 Iniciar a mobilização dos abrigos, de acordo com as seguintes
previsões de níveis:
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 08,00 metros:
 E 9 – Igreja Evangélica Livre de Blumenau;
 E10 – Paróquia São Francisco de Assis;
 N 2 – EBM Felipe Schmidt;
 C 7 – EBM Machado de Assis.
 S3 – Paróquia Luterana Centro.

 09,00 metros:
 W 1 – Paróquia Luterana Blumenau/Velha;
 C5 – Associação Cultural Esportiva Cremer (ACECREMER);
 C6 – EEB Victor Hering;
 S 6 – EEB Santos Dumont;
 C 2 – Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo;
 E 6 – Capela São João Batista;
 C 4 – FURB – Ginásio de Esportes.

 09,50 metros:
 E8 – Danceteria Rivage;
 N 1 – SERC Salto do Norte;
 S 1 – Grupo Escoteiros Leões;
 C 1 – EBM Tiradentes (Parte antiga da EEB Pedro II);
 C3 – Colégio Sagrada Família;
 N 3 – EEB Jonas Rosário Coelho Neves;
 E 2 – EBM Vidal Ramos.

 10,00 metros:
 N5 – EBM Wilhelm Theodor Schurmann;
 N8 – EBM Visconde de Taunay.

 10,50 metros:
 S 5 – EEB Comendador Arno Zadrosny;
 E 4 – EEB Júlia Lopes de Almeida;
 N14 – EBM Paulina Wagner;

6
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 E 7 – Clube de Caça e Tiro Tell;
 E 3 – EBM Almirante Tamandaré;
 N4 – EBM Anita Garibaldi;
 E 1 – Clube Blumenauense de Caça e Tiro;
 S 7 – EEB Izolete Elisa Gouveia Muller.

 14,00 metros:
 E5 – EBM Gustavo Richard;
 S12 – Sociedade Beneficente dos Subtenentes e Sargentos
de Blumenau.

OBSERVAÇÕES: Os demais abrigos serão ativados conforme a necessidade. A
ativação, com a conseqüente ocupação dos abrigos por parte das equipes do 23 o BI,
deverá ser efetuada por terra, no máximo até a cota 10,50 metros (exceto o abrigo
S7), pois após esse nível as vias de acesso ficarão bloqueadas.
 Preencher a Notificação Preliminar de Desastres – NOPRED e
enviar à Secretaria Estadual de Defesa Civil;
 Designar dois colaboradores, um para a área Sul e outro para a
área Norte da cidade, com a missão de vistoriar os abrigos,
verificando sua equipe de comando, condições de funcionamento,
apoio à população, necessidades e outros dados operativos,
repassando-os ao Centro de Operações de Defesa Civil – CODEC;
 Fazer levantamento em cada abrigo, ao final de cada jornada,
sobre

o

número

de

desabrigados,

alimentação

disponível,

medicamentos necessários e demais necessidades;
 Elaborar o relatório de Avaliação de Danos – AVADAN e enviar à
Secretaria Estadual de Defesa Civil.

c. Fase de Reconstrução
 Permanecer em prontidão, desmobilizando-se paulatinamente, à
medida do retorno à normalidade;
 Apoiar a desmobilização dos abrigos, orientando suas equipes de
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coordenação;
 Montar processos de auxílio, enviando-os ao órgão competente;
 Atualizar relatório de Avaliação de Danos – AVADAN, colhendo
dados conforme as normas estabelecidas pela Secretaria Estadual
de Defesa Civil, se necessário;
 Organizar com a SEMUDES/Diretoria Geral a estrutura especial de
transporte para o retorno dos desabrigados aos seus lares;
 Apoiar a SEMUDES/Diretoria Geral na organização e na execução
da distribuição dos donativos a população afetada. Esses devem,
em princípio, ser entregues em áreas pré-estabelecidas pela
SEMUDES/Diretoria Geral;
 Recolher dos abrigos todo o material da SEDECI/Diretoria de
Defesa Civil. Antes de guardá-los efetuar a sua manutenção;
 Repassar dados dos desabrigados e dos bens atingidos à
SEMUDES/Diretoria Geral, encaminhando aos seus abrigos as
pessoas que não puderem retornar às suas residências;
 Realizar vistorias;
 Providenciar com o Sr. Prefeito o envio de ofício de agradecimento
aos principais colaboradores e voluntários.
3.2. DIRETORIA DE GEOLOGIA – DEGEO

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Desenvolver estudos e pesquisas de caráter técnico e científico
nas áreas de geologia, geomorfologia, pedologia e geotecnia,
necessários à gestão do risco associado a escorregamentos de
solo no município de Blumenau;
 Planejar, supervisionar, orientar, controlar e executar ou estimular a
execução de estudos geológicos, geomorfológicos, pedológicos,
geotécnicos

e

ambientais,

com

o

objetivo

de

produzir

conhecimentos tecnológicos a serem empregados na gestão do
uso e ocupação do solo e para a segurança coletiva e individual da
população;
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 Planejar, programar, confeccionar projetos, executar, fiscalizar,
controlar e conservar obras de estabilização de encostas;
 Assessorar técnica e administrativamente os órgãos e entidades do
Poder Executivo com atribuições de formulação, orientação e
coordenação de políticas de redução de riscos decorrentes de
escorregamento de solo.

b. Fase de Resposta
 Realizar estudos de caráter técnico relativos à análise de risco
iminente e/ou residual.
 Realizar estudos de caráter técnico relativo a escorregamentos de
solo, avaliando os danos.

c. Fase de Reconstrução
 Planejar, programar, confeccionar projetos, executar, fiscalizar,
controlar e conservar obras de estabilização de encostas em
caráter emergencial;
 Assessorar técnica e administrativamente os órgãos e entidades do
Poder Executivo com atribuições de formulação, orientação e
coordenação de políticas de redução de riscos decorrentes de
escorregamento de solo.

4. EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS ABRIGOS

4.1 COORDENADOR

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Cooperar com a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil, visando à
escolha e o treinamento dos responsáveis e colaboradores dos
diversos setores do abrigo e o estabelecimento de normas e
diretrizes quanto à (aos):

 organização, disciplina e segurança das instalações e dos
trabalhos; e
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 procedimentos nas diversas situações de calamidade.
 Participar dos treinamentos.

b. Fase de Resposta
 Ativar o abrigo, mediante ordem do Centro de Operações de
Defesa Civil – CODEC;
 Convocar os responsáveis pelo diversos setores e voluntários;
 Contatar, se for o caso, o responsável pelas instalações do abrigo,
visando à sua utilização;
 Priorizar a instalação da estrutura de:

 segurança das instalações e dos trabalhos, contando com
integrantes do Exército, Polícia Militar e Civil e do Corpo de
Bombeiros;

 comunicações, estabelecendo os postos de radioamadores
(RA);

 saúde; e
 logística (alojamento, alimentação, higiene e depósitos).
 Dirimir quaisquer dúvidas, consultando o CODEC;
 Solicitar a autorização do CODEC para fazer requisição de
material, se necessário;
 Emitir ao CODEC, no final de cada jornada, relatório das atividades
desenvolvidas, constando de:

 efetivo de apoio existente no abrigo (militares e civis voluntários);
 número de desabrigados que foram atendidos e os que ainda
permanecem ocupando o abrigo;

 quantidade e espécie de gêneros armazenados;
 salvamentos realizados; e
 ocorrências no Setor de Saúde.
 Relacionar os desabrigados da área de abrangência do seu abrigo.

c. Fase de Reconstrução
 Cooperar, no sentido de recuperar bens, pertences e de fazer
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retornar aos seus lares, os desabrigados;
 Desmobilizar, segundo determinação do CODEC, de maneira
gradual, as atividades do seu abrigo;
 Recolher ao CODEC toda a documentação preenchida;
 Elaborar o relatório final.

4.2 VICE-COORDENADOR

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar dos treinamentos, assessorando o coordenador do
abrigo, conhecendo sua missão e os demais integrantes da equipe
de coordenação.

b. Fase de Resposta
 Substituir o coordenador do abrigo nos seus afastamentos
eventuais;
 Ser o responsável pela coleta de dados para compor o relatório
final das atividades desenvolvidas.

c. Fase de Reconstrução
 Substituir o coordenador do abrigo nos seus afastamentos
eventuais.

4.3 SETOR DE ALIMENTAÇÃO

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar dos treinamentos a fim de conhecer sua missão, seu
abrigo e demais integrantes da equipe de coordenação.

b. Fase de Resposta
 Receber os locais e instalações destinadas à cozinha e ao depósito
de gêneros;
 Verificar os meios disponíveis para a instalação da cozinha (ver
relatório do abrigo);
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 Solicitar pessoal para compor a sua equipe de cozinheiros,
auxiliares de cozinha e faxineiros;
 Relacionar tipo e quantidade dos gêneros alimentícios, mantendo o
seu controle;
 Responsabilizar-se pelo preparo e distribuição da alimentação aos
desabrigados e aos integrantes da Defesa Civil.

c. Fase de Reconstrução
 Cooperar, com o coordenador do abrigo, na desmobilização das
atividades do seu abrigo;
 Recolher toda sobra de gêneros ao CODEC;
 Responsabilizar-se pela entrega das instalações do abrigo, sob sua
responsabilidade, limpas e arrumadas.

4.4 SETOR DE PESSOAL

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar dos treinamentos, a fim de conhecer sua missão, seu
abrigo e demais integrantes equipe de coordenação.

b. Fase de Resposta
 Receber as instalações destinadas ao seu serviço;
 Solicitar elementos para compor a sua equipe de trabalho;
 Adotar quanto aos desabrigados, as seguintes medidas:

 cadastrá-los utilizando o formulário existente na caixa de
documentação;

 orientá-los a localizar os demais setores do abrigo; e
 divulgar as normas de utilização do abrigo.
 Fornecer, ao Setor de Alojamento e ao Setor de Alimentação, o
número de pessoas a alojar e a alimentar;
 Manter atualizado o controle desse efetivo e repassar ao CODEC,
quando solicitado, para elaboração de boletins;
 Informar, ao coordenador do abrigo, os dados sobre as atividades
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desenvolvidas pelo seu setor, para a elaboração do relatório final;

c. Fase de Reconstrução
 Cooperar com o coordenador do abrigo na desmobilização das
atividades;
 Responsabilizar-se pela entrega das instalações do abrigo, sob sua
responsabilidade, limpas e arrumadas.

4.5 SETOR DE ALOJAMENTO

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar dos treinamentos, a fim de conhecer sua missão, seu
abrigo e demais integrantes da equipe de coordenação.

b. Fase de Resposta
 Receber as instalações destinadas ao seu serviço;
 Solicitar pessoal para compor a sua equipe de trabalho;
 Verificar, junto ao Setor de Pessoal, a quantidade de desabrigados
que irão pernoitar no abrigo;
 Adotar quanto aos alojamentos as seguintes medidas:

 separar os desabrigados por famílias;
 manter rigorosa limpeza; e
 estabelecer, na medida do possível, o espaço de 3m² (três
metros quadrados) por pessoa.

c. Fase de Reconstrução
 Cooperar com o coordenador do abrigo na desmobilização das
atividades;
 Responsabilizar-se

pela

devolução

do

material

usado

nos

alojamentos às suas origens. O que foi esquecido deve ser
entregue ao Setor de Guarda de Pertences;
 Responsabilizar-se pela entrega das instalações do abrigo, sob sua
responsabilidade, limpas e arrumadas.
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4.6 SETOR DE HIGIENE E LIMPEZA

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar dos treinamentos, a fim de conhecer sua missão, seu
abrigo e demais integrantes da equipe de coordenação.

b. Fase de Resposta
 Receber o local destinado à guarda de seu material;
 Solicitar pessoal para compor a sua equipe de trabalho;
 Relacionar tipo e quantidade do material que lhe foi destinado;
 Dividir, em setores de limpeza, a área das instalações do abrigo;
 Colaborar no racionamento da água potável. Usar se necessário,
nos sanitários, a água da chuva ou da própria inundação;
 Construir fossas de detritos para nelas colocar restos de alimentos,
lixo, etc. Quando estiverem cheias, cobri-las com uma camada de
terra ou cal.

c. Fase de Reconstrução
 Cooperar com o coordenador do abrigo na desmobilização das
atividades;
 Responsabilizar-se pela entrega das instalações do abrigo, sob sua
responsabilidade, limpas e arrumadas.

4.7 SETOR DE GUARDA DE PERTENCES

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar dos treinamentos, a fim de conhecer sua missão, seu
abrigo e demais integrantes da equipe de coordenação.

b. Fase de Resposta
 Receber o(s) local(ais) destinado(s) a Guarda de Pertences;
 Solicitar pessoal para compor suas equipes de trabalho (auxiliares
e guardas);
 Relacionar todos os pertences que devam ser recolhidos. Nessas
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relações devem constar o proprietário e tipo do material. Utilizar o
formulário existente na caixa de documentação;
 Recolher os pertences, mantendo-os sob estreito controle e
vigilância – só devolvê-los mediante recibo;
 Não permitir que as dependências do depósito sejam utilizadas
para outros fins.

c. Fase de Reconstrução
 Cooperar com o coordenador do abrigo, na desmobilização das
atividades;
 Informar ao CODEC todos os pertences não recolhidos pelos
desabrigados;
 Responsabilizar-se pela entrega das instalações do abrigo, sob sua
responsabilidade, limpas e arrumadas.

4.8 SETOR DE TRANSPORTES

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar dos treinamentos, a fim de conhecer sua missão, seu
abrigo e demais integrantes da equipe de coordenação.

b. Fase de Resposta
 Receber os veículos e barcos destinados ao transporte das
mudanças e de pessoas;
 Solicitar pessoal para compor as suas equipes de trabalhos;
 Colaborar com o coordenador do abrigo no levantamento das
necessidades de transporte;
 Entrar em contato com o Setor Guarda de Pertences para a
verificação dos lugares de recolhimento e guarda do material;
 Coordenar as atividades e os meios de transporte (viaturas e
canoas).

c. Fase de Reconstrução
 Cooperar com o coordenador do abrigo na desmobilização das
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atividades.

4.9 ORIENTAÇÕES AOS DESABRIGADOS

Os abrigos de Defesa Civil reger-se-ão pelas presentes normativas, sendo
que os desabrigados obrigam-se a cumpri-las.

1. São deveres dos desabrigados:

1. Fornecer os dados cadastrais solicitados pela coordenação do abrigo;
2. Alojar-se no espaço que lhe for destinado pelo setor de alojamento;
3. Zelar pela ordem, segurança, solidez, asseio, limpeza e conservação
do espaço comum e coletivo, bem como reparar os danos e prejuízos
que venham a causar às áreas comuns;
4. Economizar água potável, utilizando-a somente para consumo e para
banho;
5. Auxiliar

nas

atividades

coletivas

essenciais,

nos

setores

de

alimentação, limpeza, e outros a serem definidas pela coordenação do
abrigo;
6. Respeitar os horários de entrada, saída e de refeições estabelecidos
pela coordenação;
7. Limpar seu espaço, e jogar todos os resíduos no lixo, especialmente
quando utilizar a cozinha, banheiro, corredores, lavação ou demais
áreas;
8. Responsabilizar-se pelos seus dependentes, bem como pelos atos por
esses praticados;
9. Colaborar na desmobilização das atividades do abrigo.
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2. É proibido ao desabrigado:

1. Consumir bebida alcoólica ou outras drogas ilícitas nas instalações do
abrigo, bem como entrar ou permanecer no abrigo sob efeito destas
substâncias;
2. Fumar cigarro, charutos, ou produtos do gênero em locais fechados;
3. Uso de equipamentos de som ou volume excessivo de ruídos em
horários impróprios;
4. Adentrar ou transitar no abrigo sem camisa;
5. Práticas de comércio dentro do abrigo;
6. Adentrar ou transitar com animais no interior do abrigo, reservando-se
um espaço adequado para os mesmos;
7. Acender incenso dentro das instalações do abrigo;
8. Utilizar a água potável para limpeza de seus bens;
9. Momentos conjugais que afetem a convivência mútua.
* Os portões dos Abrigos de Defesa Civil permanecerão fechados das 22:00
horas até as 06:00 horas, sendo que o acesso ao mesmo, no referido período,
somente ocorrerá com autorização da coordenação do abrigo.

5. 23o BATALHÃO DE INFANTARIA

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico visando à mobilização dos abrigos;
 Informar a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil o material e equipamentos
existentes e disponíveis, tais como: barracas, fogões de campanha,
etc.;
 Cooperar com a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil, participando de
atividades de prevenção.
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b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Mobilizar os abrigos mediante solicitação da SEDECI/Diretoria de
Defesa Civil;
 Atuar como local de apoio na estocagem e distribuição de gêneros;
 Garantir a segurança nas sedes dos abrigos, visando o bom
funcionamento administrativo dos diversos setores;
 Colaborar em parceria com as coordenações dos abrigos, visando
o bom funcionamento dos mesmos;
 Colaborar com os recursos materiais e humanos para minimizar as
dificuldades dos afetados pelo evento adverso;
 Suprir com alimentação o contingente de pessoas que estiverem
no prédio da Prefeitura durante o evento;
 Designar representante junto ao CODEC, que será responsável
pela ligação entre a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil e essa
Organização Militar.

c. Fase de Reconstrução
 Apoiar a SEDECI/Diretoria Defesa Civil quanto ao cadastramento
dos desabrigados e levantamento (atualização) das cotas de cheias.

6. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, quanto ao controle de trânsito nas
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rodovias federais de acesso ao município de Blumenau, visando à
orientação para evitar deslocamentos desnecessários que venham a
causar congestionamentos.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Manter a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil informada sobre as
condições de tráfego e pontos interditados nas rodovias federais;
 Montar pontos de controle de trânsito, visando à orientação para
evitar deslocamentos desnecessários, priorizando o livre acesso as
viaturas que estarão a serviço da Defesa Civil.

c. Fase de Reconstrução
 Manter a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil informada sobre as
condições de tráfego e pontos interditados nas rodovias federais.

7. 10o BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, visando a mobilização e distribuição
de seu efetivo pessoal e material em pontos estratégicos do município,
para melhor desenvolver as suas atividades.
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b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Distribuir o efetivo e equipamentos, conforme seu planejamento,
nas áreas atingidas, visando à preservação da ordem pública, da
incolumidade das pessoas e do patrimônio;
 Neutralizar qualquer indício de agitação da ordem pública quando
da realização de trabalhos da Defesa Civil;
 Coordenar em conjunto com a Guarda de Trânsito Municipal –
GMT, o tráfego nas ruas do município, principalmente aquelas de
acesso aos abrigos, priorizando o livre trânsito as viaturas que
estarão à disposição da Defesa Civil;
 Especial atenção deverá ser dada quanto ao estacionamento nos
altos da rua Floriano Peixoto, evitando-se a interdição dessa via,
pela sua importância na ligação da área Sul do município com o
Hospital Santa Isabel;
 Designar um representante junto ao CODEC, que será o
responsável pela ligação entre a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil
e essa Organização Militar.

c. Fase de Reconstrução
 Montar relatório de avaliação dos danos nas instalações e
equipamentos

dessa

organização

SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.

e

encaminhá-lo

à
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8. 3 o BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, visando à mobilização e distribuição
de seu efetivo pessoal e material, em pontos estratégicos do município,
para melhor desenvolver as suas atividades;
 Informar a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil o material e equipamentos
existentes e disponíveis, tais como: barcos, canoas, motores de popa,
etc.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Designar um representante junto ao CODEC, que será o
responsável pela ligação entre a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil
e essa Organização Militar;
 Distribuir o efetivo e equipamentos, conforme seu planejamento,
visando a busca e salvamento e resgate de feridos;
 Manter barco a motor nos seguintes locais:

 Hospital Santa Isabel - C3;
 Hospital Santa Catarina – S3; e
 Paróquia São Francisco de Assis – E10.
c. Fase de Reconstrução
 Apoiar a execução de tarefas de limpeza em logradouros e edificações
públicas, visando ao restabelecimento das condições de normalidade
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dos serviços públicos essenciais.

9. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, visando à mobilização e distribuição
de seu efetivo pessoal e material na área da saúde e resgate, em
pontos estratégicos do município, em conjunto com a saúde básica e
setor de urgência para melhor desenvolver suas atividades e gerenciar
os recursos de saúde disponíveis;
 Elaborar plano de ocupação das unidades de saúde disponíveis na
região de acordo com a capacidade instalada de cada uma;
 Prover a Central de Regulação Médica com informações do Plano de
Contingência do município, do SAMU, mapas da região do Alto e Médio
Vale do Itajaí, Grade de Referências do SUS, lista das unidades de
saúde da região, locais de pouso (helipontos provisórios possíveis em
situação de emergência);
 Capacitar e realizar treinamentos com equipe;
 Informar a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil a equipe, material e
equipamentos existentes e disponíveis no SAMU.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.
b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução;
 Iniciar levantamento de unidades de saúde hospitalares disponíveis
e capacidade instalada no momento do desastre;
 Manter a Gerência Estadual de Saúde e a Regulação Estadual do
SAMU informados da situação.
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b.3 Subfase Prontidão
 Designar um representante junto ao CODEC, que será o
responsável pela ligação entre a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil
e esse SAMU;
 Distribuir o efetivo e equipamentos, conforme seu planejamento,
visando atendimento pré-hospitalar das vítimas com equipes
intervencionistas e gerenciar recursos e portas de entrada das
unidades de saúde através da Central de Regulação Médica;
 Designar na Central Regional de Emergência – SAMU 192 –
médico regulador e Técnicos Auxiliares de Regulação Médica –
TARM

exclusivos

para

a

ocorrência

de

inundação,

escorregamentos, Incidente com Múltiplas Vítimas – IMV;
 Gerenciar através da Central de Regulação Médica todas as portas
de entrada da saúde e todos os salvamentos/resgates de vítimas
junto às instituições envolvidas;
 Prestar apoio ao Comando de Operações Aéreas através da
Central de Regulação Médica, auxiliando a entrada das vítimas nos
hospitais de referência;
 Distribuir pessoal e equipamento conforme plano de ação
específico, mantendo os atendimentos de rotina e as equipes de
resgate;
 Disponibilizar equipes de saúde para trabalho em conjunto com
Exército, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia, de acordo
com necessidade da ocorrência;
 Montar Hospital de Apoio para atendimento e triagem de vítimas
trazidas pelas equipes de aeromédico e resgate;
 Prestar suporte avançado de vida às vítimas em apoio às outras
instituições;
 Prestar apoio de saúde aos abrigos instalados;
 Auxiliar na transferência de vítimas para outras áreas do Estado;
 Remanejar área de atendimento das unidades móveis do SAMU
(viaturas/equipes) de acordo com municípios atingidos;
 Auxiliar a SEMUS a reativar unidades básicas de saúde;
 Contatar Centrais de Regulação dos serviços privados, avaliar suas
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capacidades instaladas de atendimento e solicitar apoio se
necessário, assim como prestar-lhes auxílio necessário.

c. Fase de Reconstrução
 Manter a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil informada sobre as ações
em saúde de urgência;
 Montar relatório de avaliação das ações em saúde realizadas e dos
danos causados a sua estrutura;
 Fazer levantamento do material, medicamentos e recursos humanos
utilizados na ação;
 Promover reunião após missão para avaliação das ações específicas;
 Apoiar a SEMUS no retorno às suas atividades normais da saúde
básica;
 Avaliar a situação das unidades hospitalares da região, auxiliando nos
remanejamentos de pacientes para o restante do Estado.

10. POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico quanto ao controle de trânsito nas
rodovias estaduais de acesso ao município de Blumenau, visando à
orientação para evitar deslocamentos desnecessários que venham a
causar congestionamentos;

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.
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b.3 Subfase Prontidão
 Montar pontos de controle de trânsito, visando à orientação para
evitar deslocamentos desnecessários, priorizando o livre acesso às
viaturas que estarão a serviço da Defesa Civil;
 Manter a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil informada sobre as
condições de tráfego e pontos interditados nas rodovias estaduais.

c. Fase de Reconstrução
 Manter a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil informada sobre as
condições de tráfego e pontos interditados nas rodovias estaduais.

11. CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA – CELESC

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar o levantamento das áreas sujeitas a suspensão de
fornecimento de energia elétrica a partir da cota 10,00m até a cota
17,00m;
 Priorizar a manutenção desse serviço nos hospitais, abrigos, diques de
contenção contra cheias e Centro de Operações de Defesa Civil, até o
nível 17,00m;
 Se não for possível, informar à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil o
nível em que o fornecimento de energia será suspenso nos locais
acima citados.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.
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b.3 Subfase Prontidão
 Distribuir suas equipes de manutenção em pontos estratégicos
(conforme seu planejamento), com a finalidade de assegurar, ao
máximo, o fornecimento de energia elétrica;
 Comandar o desligamento das redes elétricas, conforme o nível
das águas, informando à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.

c. Fase de Reconstrução
 Montar

relatório

de

avaliação

dos

danos

nas

instalações

e

equipamentos dessa organização e encaminhá-lo à SEDECI/Diretoria
de Defesa Civil.

12. DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL/BL

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, visando à mobilização e distribuição
de pessoal e equipamento em locais estratégicos, para melhor
desenvolver as suas atividades.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Distribuir seu efetivo e equipamento dentro das necessidades
operacionais (conforme seu planejamento).
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c. Fase de Reconstrução
 Montar relatório sobre óbitos e encaminhá-lo à SEDECI/Diretoria de
Defesa Civil;
 Priorizar o atendimento às pessoas que perderam seus documentos.

13. GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – GERED

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Colaborar com pessoal (funcionários da rede) na formação das equipes
de coordenação dos abrigos.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Disponibilizar as instalações físicas das escolas para servirem de
abrigos.

c. Fase de Reconstrução
 Montar

relatório

de

avaliação

dos

danos nas

instalações e

equipamentos dessa organização e encaminhá-lo à SEDECI/Diretoria
de Defesa Civil.
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14. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Executar obras de minimização de cheias (diques de contenção);
 Elaborar planejamento específico, visando à mobilização e distribuição
de pessoal e equipamento em locais estratégicos, para melhor
desenvolver as suas atividades.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução;
 Informar à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil o equipamento e
pessoal disponível, principalmente caminhões para a retirada dos
pertences dos desabrigados.

b.3 Subfase Prontidão
 Distribuir seu efetivo e equipamento, dentro das necessidades
operacionais (conforme seu planejamento);
 Destinar, prioritariamente, para os Abrigos E10 – Igreja São
Francisco, E9 – Igreja Evangélica Livre de Blumenau (COMCISA),
N3 – Escola Básica Estadual Jonas Rosário Coelho Neves e S2 –
EBM Pastor Faulhaber, caminhões e pessoal para a retirada de
móveis e utensílios das residências a serem atingidas.

c. Fase de Reconstrução
 Montar relatório de avaliação dos danos na malha viária, instalações e
equipamentos, encaminhando-o à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.
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15. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – SESUR

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Executar serviços de desassoreamento de rios e ribeirões;
 Elaborar planejamento específico, visando à mobilização e distribuição
de pessoal e equipamento em locais estratégicos, para melhor
desenvolver as suas atividades.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução;
 Informar à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil o equipamento e
pessoal disponível, principalmente caminhões, para a retirada dos
pertences dos desabrigados.

b.3 Subfase Prontidão
 Distribuir seu efetivo e equipamento, dentro das necessidades
operacionais (conforme seu planejamento);
 Designar um representante junto ao CODEC, que será o
responsável pela ligação entre a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil
e a Secretaria de Serviços Urbanos;
 Destinar, prioritariamente, aos os Abrigos E10 – Igreja São
Francisco, E9 – Igreja Evangélica Livre de Blumenau (COMCISA),
N3 – Escola Básica Estadual Jonas Rosário Coelho Neves e S2 –
EBM Pastor Faulhaber, caminhões e pessoal para a retirada de
móveis e utensílios das residências a serem atingidas.
 Manter em condições de tráfego os itinerários abaixo:

 ligação Garcia/Velha – através das Ruas Antonio Zendron e
Bruno Ruediger;
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 ligação Blumenau/Guabiruba – através da Rua da Glória e
Gaspar Alto;

 ligação Rua Francisco Benigno – Gaspar Alto;
 ligação Rua Henrique Reif com BR-470 – através das ruas Júlio
Michel, Robert Koch, Rolândia e Hermann Tribess;

 ligação CEASA à Vila Itoupava – através das ruas Beethoven,
Ari Barroso e Frederico Jensen;

 ligação bairros Ponta Aguda/Vorstadt – através das ruas
Venezuela, Nossa Senhora das Graças, Hassefelde, Bonn,
Santa Fé, Luiz Eleodoro da Silva e Antonio Treis; e

 ligação Rua Samuel Morse/Rodovia Guilherme Jensen – através
das ruas Theodoro Passold, Professor Hermann Lange, Morro
do Laguna, Wilhelm Knaesel, Gustavo Zimmermann e Osni
Wacholz;

c. Fase de Reconstrução
 Montar relatório de avaliação dos danos na malha viária, instalações e
equipamentos, encaminhando-o à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil;
 Executar a recuperação da infra-estrutura dos serviços públicos.

16. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, visando a mobilização e distribuição
de pessoal e equipamento em locais estratégicos, para melhor
desenvolver as suas atividades.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.
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b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Distribuir pessoal e equipamento em locais estratégicos para
melhor desenvolver as atividades;
 Designar um representante junto ao CODEC, que será o
responsável pela ligação entre a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil
e a Secretaria de Saúde;
 Desenvolver atividades de promoção, proteção e recuperação da
saúde, relacionadas com a assistência às populações afetadas,
tais como:

 saneamento básico de caráter emergencial;
 vigilância epidemiológica;
 vigilância sanitária;
 proteção da saúde mental;
 educação para a saúde;
 higiene das habitações, higiene individual e asseio corporal;
 higiene da alimentação;
 proteção dos estratos populacionais mais vulneráveis; e
 prevenção e tratamento das intoxicações exógenas.
c. Fase de Reconstrução
 Montar

relatório

de

avaliação

dos

danos

nas

instalações

equipamentos, encaminhando-o à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.

e
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17. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES

17.1. DIRETORIA GERAL

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, visando à mobilização e distribuição
de pessoal e equipamento em locais estratégicos, para melhor
desenvolver as suas atividades.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Coordenar as atividades de Assistência Social à população
desabrigada.
 Designar um representante junto ao CODEC, que será o
responsável pela ligação entre a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil
e SEMASCRI.
 Distribuir as equipes nos postos de abastecimento (23 o BI, Salão
Porta Aberta e S. E. R. C. Salto do Norte), visando a suprir os
abrigos em necessidades como: alimentação, roupas, colchões,
gás, etc.

OBSERVAÇÃO: Quando houver previsão de interdição do acesso ao abrigo,
realizar o levantamento do efetivo existente e complementar a alimentação para no
mínimo mais dez dias.
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c. Fase de Reconstrução
 Montar abrigo(s) para os desabrigados que não mais poderão retornar
às suas residências, mantendo a gerência sobre os mesmos;
 Organizar com a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil estrutura especial
de transporte para o retorno dos desabrigados a seus lares.

17.2. DIRETORIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE HABITAÇÃO

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Desenvolver projetos para relocação de famílias moradoras em áreas
de risco.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Manter à disposição da SEDECI/Diretoria de Defesa Civil
profissionais (arquiteto, engenheiro e assistente social) para
vistorias e inspeções das áreas afetadas.

c. Fase de Reconstrução
 Promover a relocação das famílias cujas residências não mais
apresentam condições de habitabilidade;
 Demolir as residências que foram afetadas e não oferecem condições
de habitabilidade.
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18. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEDEAD

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico para melhor desenvolver as suas
atividades (ex. identificação de espaços adequados para depósitos de
donativos).

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução;
 Manter plantão de, no mínimo, 03 (três) motoristas.

b.3 Subfase Prontidão
 Gerenciar

a

compra,

recebimento

e

controle

de

gêneros

alimentícios e materiais diversos.
 Gerenciar o recebimento e controle de donativos;
 Manter em pleno funcionamento as instalações elétricas e
hidráulicas dos abrigos (mão de obra, materiais e equipamentos);
 Manter o controle da água potável no prédio da Prefeitura;
 Manter os veículos e motoristas das secretarias não envolvidas
diretamente no evento à disposição da SEDECI/Diretoria de Defesa
Civil e Secretaria Municipal de Assistência Social, da Criança e
Adolescente – SEMASCRI.

c. Fase de Reconstrução
 Montar relatório de avaliação dos danos ao Patrimônio Público e
encaminhá-lo à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.
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19. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – SEPLAN

a. Fase de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Em função do mapeamento de áreas de riscos, caracterizar o
microzoneamento das seguintes áreas:

 de preservação ambiental;
 de proteção ambiental;
 não construção;
 construção com restrições; e
 construção em acordo com as posturas do código de obras
municipal.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Manter à disposição da SEDECI/Diretoria de Defesa Civil
profissionais (arquitetos, engenheiros) para vistorias e inspeções
das áreas afetadas.

c. Fase de Reconstrução
 Fazer estudos da área afetada, visando possíveis alterações no Plano
Diretor Municipal.
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20. SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SECOM

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Cooperar com a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil na divulgação de
campanhas de orientação à população residente nas áreas atingidas
sobre como proceder antes, durante e após o evento.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução;
 Difundir, através dos organismos de comunicação, os Boletins
Oficiais (BO).

b.3 Subfase Prontidão
 Continuar difundindo os Boletins Oficiais;
 Designar um representante junto ao CODEC.

c. Fase de Reconstrução
 Atuar junto à Secretaria de Defesa Civil e a comissão de reconstrução
nas atividades de informação à mídia.

21. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Colaborar com pessoal (funcionários da rede) na formação das equipes
de coordenação dos abrigos.
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b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Disponibilizar as instalações físicas das escolas para servirem de
abrigos;
 Manter as instalações dos abrigos (escolas da rede municipal) em
pleno funcionamento durante o evento catastrófico (manutenção).

c. Fase de Reconstrução
 Montar

relatório

de

avaliação

dos

danos

nas

instalações

e

equipamentos, encaminhando-o à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.

22. SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Realizar campanha educativa sobre como purificar água, limpeza de
caixa d’água e racionamento, principalmente por ocasião de inundação;
 Informar à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil com que nível é suspensa
a captação e o fornecimento e qual a provável duração do estoque.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.
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b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Garantir ao máximo o abastecimento de água potável à população,
divulgando medidas de racionamento e esclarecimentos quanto à
purificação da água.

c. Fase de Reconstrução
 Montar

relatório

de

avaliação

dos

danos

nas

instalações

e

equipamentos, encaminhando-o à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.

23. SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE
BLUMENAU – SETERB

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico quanto ao controle de trânsito,
visando à orientação para evitar deslocamentos desnecessários que
venham a causar congestionamentos;
 Elaborar planejamento visando à manutenção do transporte coletivo
nas áreas não inundadas.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Controlar

o

trânsito,

visando

à

orientação

para

evitar
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deslocamentos

desnecessários

que

venham

a

causar

congestionamentos.
 Assegurar o transporte coletivo nas áreas não inundadas.

c. Fase de Reconstrução
 Montar

relatório

de

avaliação

dos

danos

nas

instalações

e

equipamentos, encaminhando-o à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.

24. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FAEMA

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Desenvolver eficiente fiscalização em áreas de risco, visando o
cumprimento do Plano Diretor do Município, coibindo a ocupação de
áreas de preservação, respeitando-se os limites de afastamento de rios
e ribeirões.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Manter à disposição da SEDECI/Diretoria de Defesa Civil pessoal
técnico para vistorias e inspeções nas áreas afetadas.

c. Fase de Reconstrução
 Montar relatório de avaliação dos danos ambientais, encaminhando-o à
SEDECI/Diretoria de Defesa Civil;
 Desenvolver projetos de recuperação de áreas degradadas.
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25. OI TELECOMUNICAÇÕES

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar o levantamento das áreas inundáveis, visando à manutenção
por maior tempo possível das comunicações ativas.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Distribuir suas equipes de manutenção em pontos estratégicos
(conforme seu planejamento), com a finalidade de assegurar ao
máximo as comunicações;
 Priorizar as comunicações nos abrigos de Defesa Civil.

c. Fase de Reconstrução
 Montar

relatório

de

avaliação

dos

danos

nas

instalações

e

equipamentos dessa organização e encaminhá-lo à SEDECI/Diretoria
de Defesa Civil.

26. CLUBE DE RADIOAMADORES DE BLUMENAU – CRB

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, visando à mobilização e distribuição
de pessoal e equipamento no CODEC, abrigos de Defesa Civil e
hospitais, assegurando a comunicação, para melhor desenvolver as
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atividades de Defesa Civil.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Ocupar os abrigos de Defesa Civil, quando acionados pelo
CODEC, assegurando a rede de comunicação de emergência.
 Repassar as mensagens recebidas ao coordenador do abrigo.

c. Fase de Reconstrução
 Montar

relatório

de

avaliação

dos

danos

nas

instalações

e

equipamentos, encaminhando-o à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.

27. CENTRO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA DE ALERTA – CEOPS/FURB

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Manter a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil, diariamente, informada
sobre as condições meteorológicas e níveis do rio.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil informada sobre os
níveis do rio e condições meteorológicas.
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b.2 Subfase Alerta
 Manter a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil informada, de hora em
hora, sobre os níveis do rio, previsão de aumento e condições
meteorológicas.

b.3 Subfase Prontidão
 Manter a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil informada, de hora em
hora, sobre os níveis do rio, previsão de aumento e condições
meteorológicas.

c. Fase de Reconstrução
 Fazer avaliação do sistema de monitoramento e alerta do Vale do
Itajaí, propondo mudanças, se for o caso.

28. ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA DE BLUMENAU E
REGIÃO – APSEBRE

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar levantamento de equipamentos úteis à Defesa Civil, tais
como: moto-bombas, embarcações, motores de popa, carro pipa,
ambulância e pessoal habilitado para o manuseio dos mesmos;
 Informar à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil os equipamentos e
pessoal existente e disponível, que possam ser utilizados.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.
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b.3 Subfase Prontidão
 Colaborar com os meios materiais e pessoais disponíveis.

c. Fase de Reconstrução
 Colaborar com os meios materiais e pessoais disponíveis.

29. CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS – CDL

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar

planejamento

específico,

cadastrando

todos

os

estabelecimentos comerciais localizados nas áreas vulneráveis;
 Colaborar com a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil na realização de
campanhas educativas junto à população vulnerável, sobre como
proceder antes, durante e após o evento.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Dar assistência aos lojistas (transporte, informações, etc.), conforme
seu planejamento.

c. Fase de Reconstrução
 Montar relatório de avaliação dos danos causados no comércio de
Blumenau e encaminhá-lo à SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.
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30. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BLUMENAU – ACIB

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, cadastrando indústrias e comércios
localizados em áreas vulneráveis;
 Colaborar com a SEDECI/Diretoria de Defesa Civil na realização de
campanhas educativas junto à comunidade vulnerável, sobre como
proceder antes, durante e após o evento.

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Conforme

seu

planejamento,

dar

assistência

as

indústrias

localizadas em áreas vulneráveis.

c. Fase de Reconstrução
 Montar relatório de avaliação dos danos causados às indústrias e
encaminhá-lo SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.

31. JEEP CLUBE e MOTO CLUBE

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, visando a mobilização e distribuição
de pessoal e equipamento, para melhor desenvolver as atividades de
Defesa Civil.

Plano de Contingência – Inundações e Escorregamentos – ANEXO A_______________ 45

b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Disponibilizar pessoal e equipamento junto ao 23º Batalhão de
Infantaria, objetivando o transporte do pessoal militar para os
abrigos (somente Jeep Clube).
 Conforme necessidade da Secretaria Municipal da Assistência
Social, disponibilizar pessoal e equipamento nas centrais de
distribuição de alimentos, (23º BI, Porta Aberta e SERC Salto do
Norte), com a finalidade de suprir os abrigos com alimentação.

c. Fase de Reconstrução
 Montar relatório de avaliação dos danos causados às indústrias e
encaminhá-lo SEDECI/Diretoria de Defesa Civil.

32. CLUBES DE SERVIÇO, ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES FILANTRÓPICAS E
RELIGIOSAS, GRUPOS DE ESCOTEIROS E VOLUNTÁRIOS

a. Fases de Prevenção e Preparação
 Participar das reuniões do GRAC;
 Elaborar planejamento específico, visando a mobilização e distribuição
de pessoal e equipamento para melhor desenvolver as atividades de
Defesa Civil.
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b. Fase de Resposta

b.1 Subfase Atenção
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.2 Subfase Alerta
 Manter-se informado sobre a situação e sua possível evolução.

b.3 Subfase Prontidão
 Auxiliar os trabalhos nos abrigos, no tocante a:

 distribuição de água e alimentos;
 preparação de alimentação;
 apoio, de modo geral, à população atingida; e
 apoio às ações do órgão de Assistência Social.
c. Fase de Reconstrução
 Apoiar as ações do órgão de Assistência Social.

