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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. DOCUMENTO DE APROVAÇÃO  
 

O Plano de Contingência para deslizamentos do município de ITU-SP 
estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos 
na resposta a emergências e desastres quando da atuação direta ou 
indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais.  

O presente plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições 
integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil de ITU-SP, identificados 
na página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de 
acordo com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as 
ações para a criação e manutenção das condições necessárias com 
vistas ao desempenho previsto nas atividades e responsabilidades 
contidas neste Plano. 
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1.2. PÁGINA DE ASSINATURAS 
 

Nome  Título da Autoridade Assinatura 
Guilherme dos Reis 

Gazzola 
Prefeito do Município da 
Estância Turística de Itu  

Luís Inácio Carneiro 
Filho 

Secretário Municipal da 
Segurança, Trânsito e 

Transporte 

 

Moyses Alberto Leis 
Pinheiro 

Secretário Municipal de 
Administração  

Eurízio Pallavidino                        Secretário Municipal do Meio 
Ambiente  

Marcio Milano Secretário Municipal de 
Serviços Urbanos  

Adauto Gonçales Secretário Municipal de 
Serviços Rurais  

Aurea Aparecida da 
Silva Pasqua        

Administradora da Regional 
do Pirapitingui 

 

 

César Benedito 
Calixto 

Secretário Municipal de 
Promoção e 

Desenvolvimento Social              

 

Eduardo Luiz Alves da 
Silva       

Secretário Municipal de 
Obras e Serviços Viários  

Plínio Bernardi Júnior                 Secretário Municipal de 
Planejamento e Habitação  

Walmir Eduardo da 
Silva Scaravelli      

Secretário Municipal de 
Educação  

Douglas Willian 
Boschetti                    

Secretário Municipal de 
Esportes  

Vincent Roland Menu                      Superintendente da 
Companhia Ituana de 

Saneamento (CIS) 
 

 

Janaina Guerino de 
Camargo        

Secretária Municipal de 
Saúde  

Rodrigo Augusto 
Tomba                 

Secretário Municipal de 
Governo 

 

 

Fernando Marques 
Henriques 

Diretor  
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2. FINALIDADE 

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

 

3. SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS 

O Plano Municipal de Contingência para deslizamentos do município de 
ITU-SP foi desenvolvido a partir da análise das avaliações e 
mapeamentos de risco efetuados e dos cenários de risco identificados 
como prováveis e relevantes caracterizados como hipóteses de 
desastres. Levou ainda em consideração alguns pressupostos para o 
planejamento, que são premissas adotadas para o plano e consideradas 
importantes para sua compreensão e utilização. 

 

3.1. SITUAÇÃO 

A Estância Turística de Itu está situada no interior do Estado de São 
Paulo (porção sudeste do Estado) entre as coordenadas de latitude 
(23°15’51” S) e de longitude (47°17’57” O). Estando a uma altitude de 583 
metros e com área de 640,719 km2. Segundo o IBGE a população 
estimada em 2016 é de 168.643 habitantes. 

Do ponto de vista geológico localiza-se, sobre o limite entre sedimentos 
da Bacia Sedimentar do Paraná (Grupo Itararé, com rochas depositadas 
em antigos ambientes periglaciais, continentais a transicionais, deltáicos, 
compreendendo arenitos, siltitos e diamictitos de idade Permiano-
Carbonífero, de cerca de 300 milhões de anos) e rochas do 
embasamento cristalino (Neoproterozóico). 

O Município da Estância Turística de Itu localiza-se entre o Planalto 
Cristalino e a Depressão Periférica Paulista, na região do Médio Tietê. Na 
região predominam as colinas baixas, de formas suavizadas separadas 
por vales jovens, sem planícies aluviais importantes. De modo geral o 
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município possui relevo de colinas suaves, com altitudes que variam, em 
média, de 500 a 700 metros, com desníveis locais pouco acentuados. 

Os tipos de solos encontrados no município estão distribuídos da 
seguinte maneira: 51% podzol avermelhado, 21% latossolo vermelho, 
20% solos ácidos de origem arenosa e 8% solos de pouca 
expressividade. Os solos locais são arenosos e arenoargilosos, no 
primeiro caso são litólicos de podzólicos. 

O Município da Estância Turística de Itu está inserido na Bacia 
Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê, ou seja, na Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 10. 

Esta Bacia Hidrográfica é dividida em cinco sub-bacias: Médio Tietê 
Superior, Médio Tietê Inferior, Alto Sorocaba, Sorocaba/Pirajibu e Baixo 
Sorocaba-Sarapui/Pirapora-Tatuí. 

A principal drenagem presente na área municipal de Itu é o Rio Tietê, 
sendo cursos importantes, afluentes desse, os córregos Braiaiá, 
Pirapitingui, Santo Antônio, Itaim-Guaçu e São José. Há ainda o Ribeirão 
Piraí, afluente do Rio Jundiaí. 

De acordo com a classificação climática de Koeppen o clima do município 
é o Cwa, caracterizado pelo clima tropical de altitude, com chuvas no 
verão e seca no inverno, com a temperatura média do mês mais quente 
superior a 22°C. A média de temperatura anual gira em torno dos 21,3°C, 
sendo julho o mês mais frio (média de 17,5°C) e de dezembro a março os 
meses mais quentes (média de 24°C). O índice pluviométrico anual fica 
em torno 1.299,6mm. 

A formação da vegetação original da região do município de Itu é de 
Floresta Estacional Semidecidual (FES) com zonas de contato (ecótonos) 
com formações de Cerrado. Isso faz dessa região do ponto de vista 
ambiental, principalmente da perspectiva florística, muito especial, região 
de confluência de dois habitats distintos geralmente apresenta maior 
riqueza na biodiversidade comum aos dois biomas, quando comparada 
apenas um dos habitas isoladamente. 

Segundo o levantamento realizado pelo CPRM (Serviço Geológico do 
Brasil), “Ação Emergencial para Reconhecimento de Áreas de Alto e 
Muito Alto Risco a Movimentos de Massas e Enchentes”, no Bairro 
Pedregulho (UTM 23 K 278205 E 7426436 S) o processo de 
deslizamento de solos e rolamento de blocos de rocha (matacões) 
apresenta um risco considerado muito alto. 
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3.2. CENÁRIOS DE RISCO 
 

• Nome do risco: Deslizamentos  

• Local: Rodovia Marechal Rondon km 90 

• Descrição: APA Pedregulho 

• Resumo histórico: O local é monitorado desde 2013. 

• Fatores contribuintes: O local é área de matacões, considerado risco 5 
pelo Instituto Geológico do Brasil, com a presença de habitações 
precárias, área invadida. 

• Evolução e possibilidade de monitoramento e alerta: O alerta é dado 
com o informe na área de risco pelo órgão CEMADEN (Centro de 
Monitoramento e Desastres Naturais). 

• Resultados estimados: Envolve o escorregamento de matacões.  

• Componentes críticos: A geomorfologia do solo, que está em área de 
matacões. 
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          Fonte: CPRM, Serviço Geológico do Brasil 
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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, feriados e final de 
semana, enquanto os demais órgãos dependerão de um plano de 
chamada para sua mobilização nos períodos fora do horário 
comercial. 

• O tempo de mobilização de todos os órgãos envolvidos neste plano é 
de no máximo duas horas, independente do dia da semana e do 
horário do acionamento. 

• A mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá em 6 
(seis horas) após ser autorizada. 

• O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para 
um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com o tempo 
estimado de 1 (uma) hora de antecedência para deslizamentos. 

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

• O acesso aos bairros Portal Santiago, Vale das Brisas e Bairro 
Pedregulho será limitado ou interrompido devido à vulnerabilidade do 
acesso as estradas sem pavimentações e dificultando com a 
incidência de chuva acima de 40mm. 

• A disponibilidade inicial de recursos financeiros será de xxx reais, a 
partir de 4 (quatro) meses, contados a partir da decretação da 
situação de alerta.  

 

4. OPERAÇÕES 
 
4.1. OPERAÇÃO: O CONCEITO APLICADO EM SITUAÇÕES 

ADVERSAS 
 

• A resposta a ocorrências de deslizamentos no município de ITU-
SP será desenvolvida nas diferentes fases do desastre: No pré-
desastre, e no desastre propriamente dito e na desmobilização.  

• Na fase do pré-desastre, o monitoramento será feito por meio do 
acompanhamento de boletins meteorológicos, com 80mm, e o 
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responsável pelo acompanhamento e identificação de situações de 
alerta e alarme é o Diretor da Defesa Civil Municipal Fernando 
Marques Henriques.  

• Sempre que uma situação caracterizada como alerta for identificada, 
esta notificação será repassada à Polícia Militar (Bombeiro e 
Rodoviária) e ao Departamento de Proteção e Defesa Civil (Secretaria 
Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte), por meio do canal 
193 (Bombeiro) e 199 (Defesa Civil). 

 
• O alerta poderá ser determinado pela Polícia Militar (Bombeiro e 

Rodoviária) e Departamento de Proteção e Defesa Civil (Secretaria 
Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte), e quando necessário 
será realizado e atualizado por meio do Comitê de Crise da Prefeitura 
(Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte) para 
outros órgãos de resposta e Departamento de Proteção e Defesa Civil 
para as comunidades afetadas. 

• O alarme poderá ser determinado pela Polícia Militar (Bombeiro e 
Rodoviária) e Departamento de Proteção e Defesa Civil (Secretaria 
Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte), e quando necessário 
será realizado e atualizado por meio do Comitê de Crise da Prefeitura 
(Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte) para 
outros órgãos de resposta e Departamento de Proteção e Defesa Civil 
para as comunidades afetadas. 

• O plano poderá ser ativado pela Polícia Militar (Bombeiro e 
Rodoviária) e Departamento de Proteção e Defesa Civil (Secretaria 
Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte). Quando necessário 
será atualizado e transmitido por meio do Comitê de Crise da 
Prefeitura (Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte) 
para outros órgãos de resposta e Departamento de Proteção e Defesa 
Civil para as comunidades afetadas. 

• A coordenação da resposta na fase do pré-desastre será 
realizada pelo Comitê de Crise da Prefeitura (Secretaria Municipal da 
Segurança, Trânsito e Transporte). 

• Na fase do desastre, os primeiros recursos serão mobilizados após 
constado o impacto pela Polícia Militar (Bombeiro e Rodoviária) e pelo 
Departamento de Proteção e Defesa Civil, por meio do Comitê de 
Crise da Prefeitura (Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e 
Transporte). 

• A mobilização adicional de recursos durante as fases seguintes 
será feita por meio da Secretaria Municipal de Serviços Rurais, por 
meio dos telefones 199 e 193. 
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• A solicitação de recursos de outros municípios e do nível estadual ou 
federal será feita por meio do Comitê de Crise da Prefeitura 
(Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte). 

• A estrutura de operação de resposta será organizada de acordo 
com a matriz das funções de suporte a desastres, estabelecendo 
ações para ser acionada pelo Plano de Contingenciamento (PAE – 
Plano de ação e emergência).   

• O suporte às operações de resposta será realizado primeiramente 
pelos próprios órgãos envolvidos, passando a ser realizado de forma 
integrada nas questões relativas à centralização no Departamento de 
Proteção e Defesa Civil utilizando recursos do governo municipal. 

• Os procedimentos administrativos e legais decorrentes da situação 
de anormalidade serão de responsabilidade do Comitê de Crise da 
Prefeitura (Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte), 
que contará com o apoio do Polícia Militar (Bombeiro e Rodoviária). 

• A coordenação da resposta na fase do desastre será realizada 
pelo Departamento de Proteção e Defesa Civil. 

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

 
• A desmobilização deverá ordenar a transição da reabilitação de 

cenários para a reconstrução sem que haja solução de continuidade 
no acesso da população aos serviços essenciais básicos. 

• A coordenação da resposta na fase de desmobilização será 
realizada pelo Departamento de Proteção e Defesa Civil, de 
Habitação e Promoção Social. 

 

4.2. CRITÉRIOS E AUTORIDADE 

 
4.2.1. ATIVAÇÃO 
 
4.2.1.1. CRITÉRIOS 

O Plano Municipal de Contingência será ativado sempre que forem 
constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos 
cenários de riscos 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 Comitê de Crise da Prefeitura 
(Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte) for 
superior ou igual a 80mm, é necessário verificar a condição da área e 
dimensionar reestruturação de risco.  

 
• Quando o movimento de massa for detectado pelo Comitê de Crise da 

Prefeitura (Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte) 
for superior ou igual a situações onde envolvem riscos eminentes.  

 
• Quando a ocorrência de deslizamentos for identificada por meio da 

193 (Corpo de Bombeiro). 
 

4.2.1.2. AUTORIDADE 

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

• Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte;  
• Secretaria de Governo;  
• Corpo de Bombeiro. 

 

4.2.1.3. PROCEDIMENTO 

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

• O Comitê de Crise da Prefeitura (Secretaria Municipal da Segurança, 
Trânsito e Transporte) 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 verificará o local do risco acionando as 

secretarias para mobilizar ações de resposta. 
 

4.2.2. DESMOBILIZAÇÃO 
 

4.2.2.1. CRITÉRIOS 
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O Plano Municipal de Contingência será desmobilizado sempre que 
forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterizam um 
dos cenários de riscos 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 for de 80mm após a ativação 
do plano, monitorada pelo Comitê de Crise da Prefeitura (Secretaria 
Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte) for inferior ou igual 
à verificação da área e não ocorreu o desastre. 

 
• Quando o movimento de massa não for detectado pelo Comitê de 

Crise da Prefeitura (Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e 
Transporte) e for superior ou igual ao monitoramento e controle da 
área. 

 
• Quando a ocorrência de verificado o risco e acionado o plano 

não for confirmada por meio dos canais 193 e 199. 

 

4.2.2.2. AUTORIDADE 

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

Comitê de Crise da Prefeitura (Secretaria Municipal da Segurança, 
Trânsito e Transporte). 

 

4.2.2.3. PROCEDIMENTO 

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

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

 
• A Central de emergência, Secretaria de Planejamento e Habitação. 
 
• A Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte 

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

 



	

16	
	

4.3. ETAPAS 
 
4.3.1. PRÉ-IMPACTO 
 
4.3.1.1. MONITORAMENTO 
 
O monitoramento ocorrerá: 

Pelo Comitê de Crise da Prefeitura (Secretaria Municipal da Segurança, 
Trânsito e Transporte), será realizado pelo alerta do CEMADEN, todo 
efetivo das Secretarias de Serviços Urbanos e Rurais e todos os recursos 
disponíveis nas secretarias afins (trator, caminhões).   

 4.3.1.2. ALERTA  

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, realizado 
pelo alerta do órgão CEMADEN, todos os recursos disponíveis (homens 
e máquinas). 

4.3.1.3. ACIONAMENTO DOS RECURSOS 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, realizado 
pelo canal 199, todos os recursos de pronta resposta. 

4.3.1.4. MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DOS 
RECURSOS 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, é 
realizado pelo canal 199, todos os recursos de pronta resposta. 

4.3.2. AÇÕES INICIAIS PÓS-DESASTRE 

4.3.2.1. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, é 
realizado pelo canal 199, todos os recursos de pronta resposta. 

4.3.2.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, é 
realizado pelo canal 199, todos os recursos de pronta resposta. 
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4.3.2.3. DIMENSIONAMENTO DO EVENTO E DA 
NECESSIDADE DE RECURSOS 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, é 
realizado pelo canal 199, todos os recursos de pronta resposta. 

4.3.2.4. CONSOLIDAÇÃO DO PRIMEIRO RELATÓRIO 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, é 
realizado pelo canal 199, todos os recursos de pronta resposta.  

4.3.2.5. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA 

Caberá ao Departamento de Proteção e Defesa Civil a organização da 
cena, ativando preliminarmente as áreas para: 

• Posto de Comando; 
• Área de Espera; 
• Área de Evacuação; 
• Rotas de Fuga; 
• Pontos de Encontro; 
• Abrigos. 
 

4.3.3. RESPOSTA AO DESASTRE 

4.3.3.1. AÇÕES DE SOCORRO 

• Salvamento 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, é 
realizado pelo canal 199, todos os recursos de pronta resposta. 

• Atendimento pré-hospitalar 

Pela Secretaria de Saúde, realizado pelos médicos e enfermeiros de 
plantão. 

• Evacuação 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte e 
Bombeiros, é realizado pelo canal 199 e 193, todos os recursos de pronta 
resposta. 

 

4.3.3.2. ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS 
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Pela Secretaria Municipal de Promoção Social, realizado pelos 
coordenadores, disponibilidade de todos os recursos humanos, materiais.  

• Cadastro 

Pela Secretaria Municipal de Promoção Social, realizado pelos 
coordenadores e disponíveis todos os recursos humanos, materiais.  

• Abrigamento 

Pelas Secretarias de Educação e Esporte, realizado pelos coordenadores 
e disponíveis os recursos de escolas próximas ao evento e ginásio de 
esportes.  

• Recebimento, organização e distribuição de doações 

Pela Secretaria de Promoção Social, realizado pelos coordenadores e 
disponíveis todos os recursos humanos, materiais.  

• Atendimento médico/hospitalar 

Pela Secretaria de Saúde, realizado pelo médico e enfermeiros de 
plantão. 

• Manejo de Mortos 

Pelas Secretarias de Saúde e Serviços Funerários, realizado pelos 
médicos e enfermeiros de plantão, recursos (rabecão). 

• Atendimento aos grupos com necessidades especiais (crianças e 
adolescentes, idosos, portadores de deficiência física, etc...) 

Pela Secretaria de Promoção Social, realizado pelos coordenadores e 
disponíveis todos os recursos humanos, materiais.  

 

4.3.4. REABILITAÇÃO DE CENÁRIOS 

• Avaliação de danos 

Pela Secretaria de Promoção Social, realizado pelos coordenadores e 
disponíveis todos os recursos humanos, materiais.  

• Decretação de S.E ou E.C.P e elaboração dos documentos 

Pela Secretaria de Governo, realizado pelo Prefeito, todos disponíveis e 
dispensa de licitação.  
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• Recuperação da infraestrutura 

Pelas Secretarias de Planejamento e Habitação e Obras, serão 
realizadas por técnicos, engenheiros e cadastro para moradias populares. 

• Restabelecimento dos serviços essenciais 

Pelas Secretarias de Promoção Social e CIS (Companhia Ituana de 

Saneamento), realizado pelos coordenadores e disponíveis todos os 
recursos humanos, materiais.  

• Segurança pública 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, realizado 

pelo canal 199, todos os recursos de pronta resposta.  

• Atendimento ao cidadão e à imprensa (informações sobre os 
danos, desaparecidos, etc.) 

Departamento de Comunicação e canal 156. 

4.3.5. DESMOBILIZAÇÃO 

Pela Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Transporte, realizado 
pelo canal 199, todos os recursos de pronta resposta. 

4.4. ATRIBUIÇÕES 

4.4.1. ATRIBUIÇÕES GERAIS 

São responsabilidades gerais dos envolvidos no Plano Municipal de 
Contingência: 

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

 
• Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais 

padronizados necessários para a realização das tarefas atribuídas à 
sua organização ou departamento na implementação do plano; 
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• Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação 
necessários para a participação de sua agência na implementação do 
plano; 

 
• Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização 

das tarefas atribuídas à sua organização ou departamento na 
implementação do plano; 

 
• Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a 

realização das tarefas atribuídas à sua organização ou departamento 
na implementação do plano; 

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

organização ou departamento, incluindo o revezamento dos 
responsáveis por posições chave; 

 
• Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas 

designadas para a realização das tarefas atribuídas à sua 
organização ou departamento na implementação do plano. 

 

4.4.2. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
Atribuições específicas da Secretaria de Planejamento. 
 
Responsabilidade primária: Secretario de Planejamento e Coordenadores 
de Promoção Social.  

Preparação 
Durante a preparação a Secretaria da Segurança, Trânsito e 
Transporte é responsável por:  

Departamento de Proteção e Defesa Civil, acionando o plano e as 
entidades sociais e sociedade civil.  

Monitoramento 
Durante o monitoramento a Secretaria de Governo é responsável por:  

Acionar toda infraestrutura das secretarias através do comitê de crise  

Alerta 
Durante o alerta a Proteção e defesa civil é responsável por:  

Colocar em prática o plano de contingenciamento com apoio da 
Secretaria de Governo.  

Alarme 

Durante o alarme a Proteção e defesa civil é responsável por: 
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Colocar em prática o plano de contingenciamento com apoio da 
Secretaria de Governo. 

Socorro 

Durante o socorro a Secretaria de Saúde é responsável por: 

Dar condições e atendimento para identificar qualquer anormalidade às 
vítimas do acidente. 

Assistência às vítimas 

Durante a assistência às vítimas a Promoção Social é responsável por: 

Dar condições e atendimento para identificar qualquer anormalidade às 
vítimas do acidente. 

Reabilitação de cenários 

Durante a reabilitação de cenários a Secretaria da Promoção Social é 
responsável por: 

Dar condições e atendimento para identificar qualquer anormalidade às 
vítimas do acidente. 

 

Desmobilização 

Durante a desmobilização a Secretaria da Promoção Social é 
responsável por: 

Dar condições e atendimento para identificar qualquer anormalidade às 
vítimas do acidente. 

 

5. COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE 
 

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

 

5.1.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA 
Para a adoção do plano será adotada a seguinte estrutura organizacional: 
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Primeira Resposta 

 

 

Coordenação	
Secretaria	da	Segurança,	Trânsito	e	

Transporte

Secretaria	de	Serviços	
Urbanos Secretaria	de	Serviços	Rurais Secretaria	de	Planejamento	/	

Habitação Secretaria	da	Saúde Secretaria	de	Meio	
Ambiente

Secretaria	de	Promoção	e	
Desenvolvimento	 Social

Guarda	Civil	Municipal	de	Itu	
/	Trânsito

199	CADE	/153	GCMI

CAD	/	Central	de	
Atendimento	

PDCI



5.1.2. COMANDO 

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

• Secretaria da Segurança, Trânsito e Transporte. 

 

5.1.3. ASSESSORIA DO COMANDO 

A assessoria do comando será integrada, com representantes dos seguintes órgãos: 

• Coordenador de Ligações: Secretaria de Planejamento.	

• Coordenador de Segurança: Secretaria da Segurança, Trânsito e Transporte. 

• Coordenador de Informações ao Público: Departamento de Comunicação. 

• Coordenador da Secretaria: Chefe de Gabinete.	
	

5.1.4. SEÇÕES PRINCIPAIS 

As seções principais serão integradas, com representantes dos seguintes órgãos: 

•  Coordenador de planejamento: Secretaria de Governo. 

•  Coordenador de operações: Secretaria da Segurança, Trânsito e Transporte. 

•  Coordenador de logística: Secretaria da Segurança, Trânsito e Transporte. 

•  Coordenador de Finanças: Coordenador Contábil 

 

5.1.5. SEÇÃO DE PLANEJAMENTO 

A estrutura de planejamento será integrada, com representantes dos seguintes órgãos: 

• Coordenador da unidade de situação: Chefe de Gabinete 

• Coordenador da unidade de recursos: Coordenador de Finanças 

• Coordenador da unidade de documentação: Departamento de Arquivo 

• Coordenador da unidade de especialistas: Secretaria da Segurança, Trânsito e Transporte. 

 

5.1.6. SEÇÃO DE OPERAÇÕES 

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

• Encarregado da área de espera: Secretaria da Segurança, Trânsito e Transporte. 
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• Coordenador de operações aéreas: Secretaria da Segurança, Trânsito e Transporte. 

• Coordenador da subseção de socorro: Secretaria de Saúde. 

• Coordenador da subseção de assistência: Coordenador de Promoção Social. 

• Coordenador da subseção de reabilitação: Coordenador de Promoção Social. 

• Coordenador da subseção de decretação: Secretaria de Governo. 

 

5.1.7. SEÇÃO DE LOGÍSTICA 

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

• Coordenador da subseção de suporte: Secretaria da Segurança, Trânsito e Transporte. 

• Coordenador da unidade de suprimentos: Secretaria da Segurança, Trânsito e Transporte. 

• Coordenador da unidade de instalações: Departamento de Habitação.  

• Coordenador da unidade de apoio operacional: Secretaria da Segurança, Trânsito e 
Transporte.	

• Coordenador da subseção de serviços: Secretaria de Obras. 

• Coordenador da unidade de alimentação: Secretaria da Promoção Social. 

• Coordenador da unidade de médica: Ambulância. 

• Coordenador da unidade de comunicação: Diretoria de Comunicação 

 

5.1.8. SEÇÃO DE FINANÇAS 

A estrutura da seção de finanças será integrada, com representantes dos seguintes órgãos: 

• Coordenador da unidade de emprego de recursos: PAT 

• Coordenador da unidade de compras e contratações: Secretaria de Administração 

• Coordenador da unidade de custos: Coordenador Financeiro 

• Coordenador da unidade de indenizações: Coordenador Financeiro 

 

5.2. PROTOCOLO DE COORDENAÇÂO 

Ao ser acionado o SCO, imediatamente cabe ao comando: 
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• Avaliar a situação preliminarmente e implementar as ações voltadas para segurança da operação 
e obtenção de informações, levando em consideração os procedimentos padronizados e planos 
existentes. 

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

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

• Estabelecer uma área de espera e designar um encarregado, comunicando aos recursos a 
caminho sobre o local. 

• Verificar a aplicação do Plano de Contingência, implementando ações e levando em 
consideração: 

 
ü Cenário identificado. 
ü Prioridades a serem preservadas. 
ü Metas a serem alcançadas. 
ü Recursos a serem utilizados (quem, o quê, onde quando, como e com que recursos). 
ü Organograma modular, flexível, porém claro. 
ü Canais de comunicação. 
ü Período Operacional (Horário de Início e Término). 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 


