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APRESENTAÇÃO
O Plano de Contingência para desastres naturais, envolvendo o aumento das precipitações 

hídricas (Enchente, Alagamento, Enxurradas), objetiva orientar as ações de prevenção, preparação, resposta 

e  reconstrução  voltadas  a  atender  a  população  vulnerável  dos  municípios  paraenses,  baseado  no 

levantamento  efetivado  nos  últimos  cinco  anos,  conforme  registro  das  ocorrências  atendidas  pela 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC.

De  acordo  com  os  boletins  informativos  da  rede  estadual  de  previsão  climática  e 

hidrometeorológica  do  Pará  –  RPCH (INMET,  SIPAM-CR-BE,  UFPA/Faculdade  de  meteorologia,  SEMA, 

CPRM, SUDAM e CEDEC) onde assinalam que grande parte dos municípios do Estado poderão ser afetados 

com os elevados índices de precipitação pluviométrica e estarão acima do normal, com probabilidade de 

desencadeamento  de  fenômenos  adversos(intensas  chuvas  que  caem  ao  longo  das  calhas  dos  rios 

Amazonas, Araguaia, Tapajós, Tocantins e Xingú, que integram as bacias hidrográficas do Pará).

No período de dezembro a junho, o aumento do nível dos leitos dos rios provoca enchentes, 

alagamentos e enxurradas nas cidades localizadas ao longo das margens destas bacias. Essa situação é  

motivo de atenção da Coordenadoria, uma vez que, anualmente, significativa parcela desses municípios são 

atingidos por problemas advindos desses fenômenos, ocasionando sérios impactos a população, além de 

danos e prejuízos aos municípios afetados. 

Neste contexto, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, responsável pela atribuição do 

gerenciamento de desastres no Pará, está apresentando este planejamento para ser apreciado pelos órgãos  

parceiros,  cujo  objetivo  será  implementar  ações  integradas  em  resposta  aos  desastres,  bem  como 

disponibilizar às Regionais Estaduais de Defesa Civil o reaparelhamento com vistas ao atendimento mais  

eficiente  às  COMDEC’s,  integrantes  de  sua  circunscrição.  Para  tanto,  foi  realizado  levantamento  das 

necessidades  primordiais  a serem  adquiridas,  uma  vez  que  as  mesmas  se  encontram  desprovidas  de 

equipamentos imprescindíveis para as ações de resposta aos desastres.

1) OBJETIVOS:
1.1) GERAL
Mobilizar e articular os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil, visando 

ações integradas aos municípios paraenses em Situação de Emergência.

1.2) ESPECÍFICOS
-  Mobilizar as COMDEC’s visando o cadastramento de famílias residentes em áreas de 

risco;

– Preparar  as instituições parceiras para a  disponibilização dos recursos:  humanos, 

materiais e financeiros nas ações de resposta;
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- Mobilizar as REDEC’s objetivando a preparação do Plano de Contingência Regional e o 

monitoramento das áreas vulneráveis.

2) PERÍODO DE EXECUÇÃO
A execução do plano será no período de 01 de dezembro de 2012 a 30 de setembro de 

2013, com base nas estatísticas de desastres de anos anteriores.

3) ÓRGÃOS PARCEIROS

3.1) INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA – ANEXO I
4) METODOLOGIA

O planejamento será executado através da utilização da ferramenta gerencial Sistema de 

Comando em Operações  –  SCO,  que  é  uma ferramenta  gerencial  com características  sistêmicas,  para  

planejar, organizar, dirigir e controlar as ações de resposta, fornecendo um meio de articular os esforços de 

órgãos individuais quando elas atuam com o objetivo comum de estabilizar uma situação critica e proteger 

vidas, propriedades e o meio ambiente, além de estabelecer procedimentos para organizar a forma como os 

recursos são mobilizados e ingressam na operação (pessoas, equipamentos, informações, etc) e também a 

maneira como as operações são planejadas, organizadas, executadas e controladas (mediante planos de 

ação sucessivos).

5) AÇÕES SUPLEMENTARES INTEGRADAS

ETAPAS DE 
EXECUÇÃO

PERÍODO AÇÕES INTEGRADAS

PREPARAÇÃO
Dez 2012

A
Jan 2013

A CEDEC estará mobilizando as COMDEC’s e REDEC’s tendo em vista a 

apresentação  do  planejamento  de  atuação  preliminar  das  áreas  e  regiões 

propensas ao desencadeamento de desastres.

A CEDEC estará realizando a tomada de preço de itens que compõem uma 

primeira resposta a população ora afetada pela enchente,  que são: vinte mil 

(20.000) cestas básicas;  vinte mil (20.000) quites de emergências e vinte mil 

(20.000) quites de limpezas. 

ESTADO DE 
ATENÇÃO

Jan 2013

A

Fev 2013

A  CEDEC  deslocará  equipes  técnicas  com  objetivo  de  visualizar  o 

planejamento, “in loco”, elaborado pelas COMDEC’s e REDEC’s, identificando 

os  recursos  humanos,  materiais  e  institucionais  existentes,  com  intuito  de 

agilizar  o  atendimento a população vulnerável,  com vista  a minimização dos 

impactos advindos dos eventos adversos. 
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ETAPAS DE 
EXECUÇÃO

PERÍODO AÇÕES INTEGRADAS

SITUAÇÃO 
EMERGENCIAL

Mar 2013
A

Jun 2013

Ocasião em que o nível dos rios atingiu a cota de alerta, afetando uma parcela 
significativa da população nas áreas de risco. Esse atendimento preliminar deve ser 
executado primordialmente pela administração municipal e caso esta não consiga 
restabelecer a situação de normalidade, deverá acionar a Coordenadoria estadual 
de Defesa Civil por meio de decretação de Situação de Emergência ou Estado de 
Calamidade Pública, com vistas a garantir a segurança global da população.
 É oportuno ressaltar  que durante este período a CEDEC estará mobilizando e 
articulando com os órgãos das demais esferas governamentais que compõem o 
Sistema Nacional de Defesa Civil para o atendimento aos municípios.

RECONSTRUÇÃO

Jul 2013
A

Set 2013

Período  em que  as  famílias  já  começam  a  retornar  às  suas  residências 

devido  a  redução  da  intensidade  das  chuvas  e  dos  alagamentos,  em 

consequência dos rios retornarem ao nível  de normalidade.  Porém, ocorre o 

surgimento de alguns desastres secundários como: doenças gastrointestinais e 

infectocontagiosas,  além  dos  danos  materiais  advindos  das  ocorrências 

adversas, tais como: danificação e/ou destruição das culturas de subsistência, 

pecuária,  pavimentação de  estradas  e  ruas,  reconstrução de  pontes,  casas, 

galerias, esgotos, entre outros.

Neste período de reconstrução é de suma importância o apoio dos órgãos 

governamentais no sentido de efetivação de parcerias a fim de que o Sistema 

Nacional  de  Defesa  Civil  possibilite  através  de  seus  integrantes  a 

implementação de ações de reconstrução das áreas destruídas ou danificadas, 

bem como a intensificação de auxílio as famílias afetadas, com o objetivo de que 

as mesmas recuperem os prejuízos obtidos em consequência dos desastres.

6) GRUPOS DE SUPORTE EM DESASTRES
(tradução do conceito de ESF, Emergency Support Function, usado pela FEMA).

São grupos formados pelos integrantes dos órgãos que desenvolvem atividades técnicas 

específicas  para  o  planejamento,  preparação,  resposta  e  reconstrução  no  âmbito  das  áreas  funcionais 

previamente  definidas.  Estes  grupos terão  coordenações setoriais,  e  a  coordenação geral  exercida  pelo 

Coordenador Estadual de Defesa Civil.

Serão criados os seguintes grupos de suporte em desastres, conforme a necessidade:

A) GRUPO DE MONITORAMENTO
Serão  formados  por  órgãos  de  previsão  meteorológica,  geológica,  hidrológica  e 

climatológica.

A.1) ESFERA FEDERAL
 SEDEC

 CORDEC/SUDAM

 UFPA/ FACULDADE DE METEOROLOGIA

 CPRM
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 SIPAM

 INMET

A.2) ESFERA ESTADUAL
 CEDEC

 SECOM

 SEMA/Divisão Informação e Planejamento Hídrico CIP/DIREH.

A.3) ESFERA MUNICIPAL
 COMDEC

B) GRUPO DE RESPOSTA
Serão formados por órgãos de resposta aos desastres.

 B.1) ESFERA FEDERAL
 SEDEC

 CORDEC/SUDAM

 DNIT

 CONAB

 IBAMA

 EB

 MB

 FAB

B.2) ESFERA ESTADUAL
 CEDEC

 CBMPA

 SEEPDS

 CCG

 SEPOF

 SEGUP

 SETRAN

 SEIDURB

 SEMA

 SEOP

 SEAS

 SECOM

 SESPA

B.3) ESFERA MUNICIPAL
 COMDEC;
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C) GRUPO DE RECONSTRUÇAO
Serão formados por órgãos que integrarão as ações de reconstrução e retorno a normalidade.

C.1) ESFERA FEDERAL
 SEDEC

 CORDEC/SUDAM

 DNIT

C 2) ESFERA ESTADUAL
 CEDEC

 SEEPDS

 CCG

 SEPOF

 SEIDURB

 SEOP

 ASIPAG

 SETRAN

 SESPA

 SEAS

 SECOM

 SAGRI

 COHAB

C 3) ESFERA MUNICIPAL
 Prefeituras;

 COMDEC’s;

 Secretaria de Assistência Social  e Obras ;

7) RECURSOS
7.1) CUSTEIO POR MESORREGIÃO – ANEXO II
7.2) PLANILHA DO CUSTEIO TOTAL DO PLANO – ANEXO III
7.3) COMPOSIÇÃO DO KIT DE AJUDA HUMANITÁRIA – ANEXO IV

8) CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano de Contingência – Desastres Naturais 2013 - da Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil  encontra-se  à  disposição  para  contribuição  dos  órgãos  parceiros,  visto  que  as  ações  integradas 

desenvolvidas  pela  Defesa  Civil  do  Estado  do  Pará  visam disponibilizar  aos  municípios  paraenses e  as 

famílias que residem em áreas de risco, condições essenciais para o suprimento de necessidades imediatas à 

população, além de apoiar o poder executivo municipal para o restabelecimento da situação de normalidade, 
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uma vez  que  anualmente  os  municípios  são  afetados  em face  dos  danos  e  prejuízos  decorrentes  dos 

desastres que assolam nosso Estado.

Outra  questão  diz  respeito  a  possibilitar  às  instituições  parceiras  a  elaboração  de 

planejamentos individuais,  de acordo com suas atribuições legais,  visando a disponibilização de recursos 

humanos, materiais e financeiros para as ações de resposta em atenção aos municípios atingidos por eventos 

adversos.

Ressaltamos ainda que ocorrerão 02 (duas) reuniões sendo a primeira no dia 17/01/2013 

(quinta-feira) com os órgãos parceiros nas diversas áreas de atuação das atividades interdisciplinares, a fim 

de  tratar  sobre  a  execução  do  presente  plano;  e  a  segunda  no  dia  22/01/2013  (terça-feira)  entre  a 

Coordenação Estadual de Defesa Civil e as Regionais Estaduais de Defesa Civil.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

JOSÉ AUGUSTO FARIAS ALMEIDA – TEN CEL QOBM
Coordenador Adjunto de Defesa Civil

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
SEM ALTERAÇÃO

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil, em exercicio

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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