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“Dispõe sobre a vigência e a organização do 
Plano Preventivo de Defesa Civil no Município de 
São Sebastião, e dá outras providências.” 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal da Estância Balneária de São 
Sebastião, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o 
período chuvoso previsto para os próximos meses, com possibilidade de eventuais riscos à 
população fixa e flutuante do Município, e a necessidade de serem tomadas medidas 
preventivas pela Administração Municipal; 
 
 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º- Fica estabelecido à vigência do Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC, 
no Município de São Sebastião, para o período compreendido entre 1º de dezembro de 2012 a 
31 de março de 2013, que poderá se houver necessidade e conveniência, ser ampliada para 
período maior, com observância do ANEXO I, que fica fazendo parte integrante deste 
Decreto. 
 

Artigo 2º- O Plano Preventivo de Defesa Civil de São Sebastião será operado segundo 
critérios técnicos previstos pela CEDEC (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), com base 
na legislação estadual, monitoramento de dados pluviométricos, previsão meteorológica, 
vistoria em encostas bem como pela minimização de riscos através da remoção das pessoas 
residentes ou instaladas nessas áreas e abrigo de famílias que se encontrem ameaçadas, além 
de especial atenção as áreas onde ocorrem alagamentos e inundações. 
 

Artigo 3º- Compete ao Coordenador Municipal de Defesa Civil a coordenação geral 
das operações do Plano, cumprindo programa-las com a participação dos órgãos da 
Administração Municipal, atuando em colaboração com a Polícia Militar, através de 
unidades instaladas no Município, e demais segmentos públicos e da sociedade civil. 
 

• Comunicar ao Prefeito e a REDEC - Coordenadoria Regional de Defesa Civil as 
eventuais alterações “ESTADOS DE OBSERVAÇÃO, ATENÇÃO, ALERTA E 
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ALERTA MÁXIMO” previstos no ANEXO I, que fica fazendo parte integrante deste 
Decreto; 

• Promover a integração dos órgãos envolvidos, assegurando a necessária infra-
estrutura e a garantia de operações do PPDC - (Plano Preventivo de Defesa Civil), 
providenciando o transporte, equipamentos, recursos financeiros e outras 
providências necessárias, bem como supervisionar as condições de abrigo, definindo 
as condições de retorno das famílias removidas e determinando as medidas legais 
necessárias ao desempenho de suas funções. 

 
§ 1º À Secretaria Executiva da COMDEC competirá:  

 
• Responder pelos critérios técnicos de operação do PPDC (Plano Preventivo de Defesa 

Civil), fornecendo subsídios à Coordenação Geral para deflagração e retorno dos 
diversos “Estados”, coletas, repasses, atualização e análise dos dados pluviométricos 
e meteorológicos;  

• Coordenar as escalas e os trabalhos dos órgãos envolvidos, ficando integrados no 
sistema de Defesa Civil todos os servidores municipais da administração direta e 
indireta, que prestarão sua colaboração sempre que convocadas ou de forma 
voluntária; 

• Atualização dos bancos de dados da Defesa Civil e dos planos de chamada; 
• Elaboração dos relatórios dos eventos; 
• Acionar o plano de chamada;  
• Manter rede de rádio operacional coordenando as bases fixas e móveis. 

 
§ 2º À SEADRE - Secretaria das Administrações Regionais competirá: 

 
• Programar o acionamento de pessoal e equipamento, quando necessário, de acordo 

com os estados do plano;  
• Executar ações de desobstrução de vias, obras emergências, bem como apoio aos 

órgãos envolvidos, fornecendo transporte, máquinas e mão de obra; 
• Remeter a COMDEC as escalas de plantão/sobreaviso contendo nome, endereço e 

telefone, do pessoal das Subprefeituras Regionais Centro, Sul e Norte, contendo cada 
escala as seguintes composições: 
01(um) encarregado; 
01 (um) operador de máquina, 
01 (um) motorista, 
04 (quatro) braçais; 
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§ 3º DITRAF - Divisão de Trânsito competirá: 

 
• Programar o acionamento de pessoal e equipamento, quando necessário, de acordo 

com os estados do plano;  
• Remeter a COMDEC as escalas de plantão/sobreaviso (nome, endereço e telefone) 

dos agentes, sendo 01 (uma) equipe por semana. 
 

§ 4º À SEDUC - Secretaria da Educação competirá: 
 

• Fornecer alimentação aos desabrigados; 
• Liberar os estabelecimentos de ensino da rede municipal, para serem usados como 

ABRIGO;  
• Remeter a COMDEC a escala de sobreaviso do pessoal, contendo nome, endereço e 

telefone dos responsáveis pela alimentação e pela Unidade Escolar selecionada como 
abrigo. 

 
 
§ 5º À SETRADH - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano competirá: 

 
• Coordenar os desabrigados, cadastrar as famílias removidas, tanto para os abrigos 

quanto aqueles que tomarem outros destinos (parentes, amigos), remetendo 
posteriormente relatório à Defesa Civil; 

• Acionar se for necessária, a Secretaria de Educação (alimentação) e Secretaria de 
Saúde; 

• Controlar e administrar os abrigos quanto às acomodações, alimentação, vestuário e 
bens removidos; 

• Coordenar o retorno dos desabrigados as suas residências; 
• Remeter à COMDEC a escala de plantão/sobreaviso com nome, endereço e telefone, 

contendo cada escala a seguinte composição: 
01 (uma) assistente social; 
01 (um) auxiliar administrativo; 
01 (um) motorista; 

 
§ 6º À SESAU - Secretaria da Saúde competirá: 

 
• Acompanhar os desabrigados quanto aos aspectos de saúde pública e higiene 

(Vigilância Sanitária e Epidemiologia), 
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• Verificar as condições sanitárias, por ocasião de retorno dos desabrigados ao local 
de origem, integrando os agentes Comunitários de Saúde; 

• Fornecer de kit limpeza e higienização dos locais atingidos por enchente;  
• Remeter à COMDEC a escala de plantão/sobreaviso de Assistentes Sociais, Vigilância 

Sanitária e Epidemiologia, contendo nome, endereço e telefone. 
§ 7º À SEO - Secretaria de Obras competirá:  

 
• De comum acordo, elaborar escala de plantão/sobreaviso de engenheiros para 

suporte técnico contendo nome, endereço e telefone, mediante solicitação da 
COMDEC, cujos dados subsidiarão expedientes à CEDEC. 

 
 

§ 8º À SEMAM - Secretaria do Meio Ambiente competirá:  
 

• A elaboração de escala de plantão/sobreaviso de engenheiros para suporte técnico 
contendo nome, endereço, telefone; 

 
§ 9º À SECAD - Secretaria da Administração competirá:  

 
• Agilizar o processamento das aquisições emergenciais. 

 
§ 10 À SEFAZ - Secretaria da Fazenda competirá:  

 
Prever o suporte financeiro a necessidades emergenciais, principalmente quanto à: 

 
• Remédios; 
• Cobertores, colchonetes;  
• Materiais de construção; e 
• outras despesas emergenciais. 

 
§ 11 À DEPCOM - Departamento de Comunicação competirá:  

 
• Colaborar na divulgação dos fatos, servindo de ligação entre a COMDEC e os órgãos 

da imprensa. 
 

§ 12 À SEESP - Secretaria de Esportes competirá: 
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• Liberar o uso do Centro Esportivo e dos Núcleos Esportivos Municipais para serem 
usados como abrigo, para tanto suspendendo ou transferindo as atividades 
programadas; 

• Remeter a COMDEC a escala plantão/sobreaviso dos servidores contendo nome, 
endereço, telefone dos responsáveis pelo Centro Esportivo e pelos Núcleos 
selecionados como abrigos. 

 
§ 13 À SECTUR - Secretaria de Cultura e Turismo competirá: 

 
• Destinar os Centros Comunitários para servir de abrigo, para tanto suspendendo ou 

transferindo as atividades programadas; 
• Remeter a COMDEC a escala de plantão/sobreaviso dos servidores responsáveis 

pelos Centros Comunitários selecionados como abrigo contendo nome, endereço, 
telefone: 

 
Artigo 4º- As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 

Artigo 5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

São Sebastião,       22        de novembro de 2012. 
 

                  
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 
SEGUR/erg/nsa 


