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INTRODUÇÃO. 

1. 
O Plano de Contingência para enxurradas, deslizamentos e enchentes do município de 
Rio Novo do Sul-ES, 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 desastres naturais. 

O presente plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do 
Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Rio Novo do Sul-ES, identificados a 
seguir, os quais assumem o compromisso de atuarem de acordo com suas prescrições 
bem como realizar as ações para criar e manter as condições necessárias para que 
possam desempenhar as atividades e responsabilidades previstas na lei federal 12.608 
de 10 de abril de 2012 que descreve as responsabilidades do município e ações de 
prevenção, mitigação, preparação , resposta e reconstrução. 

2. LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO 

O Município de Rio Novo do Sul, ES, está localizado ás margens da BR 101, sendo a 
área urbana entre o km 394 a 396, composto de 12.045 habitantes a 30 km do litoral 
sul, com 55% da população em área urbana e 45% na área rural: a área urbana está 
banhada pelo Rio Pau D´alho,  abastecido pelos córregos  São Vicente , São Domingos e 
São Caetano com a parte plana  em 60 mts em elevação do nível do mar sendo que, 
em posição frontal  ao litoral; está o  bairro Santo Antonio em limite da crista em 365 
mts de elevação do nível do mar. O município de Rio Novo do Sul, é habitado por 
imigrantes de diversas etnias, tendo como economia e renda a pecuária, agropecuária 
extração e beneficiamento de granitos etc..., comercializado  mais especificamente no 
exterior. 
 

População 

 

É formada por descentes de Portugueses, Africanos, Italianos, Alemães, Holandeses, 
Franceses, Suíços, Belgas e Espanhóis 
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Demografia 

Cor/Raça Percentagem 

Brancos 56,5% 

Negros 2,7% 

Pardos 40,3% 

Amarelos 0,5% 

Fonte: Censo 2010 

História 
As Terras em que atualmente se acham o município de Rio Novo do Sul, constituíram, 
primitivamente, a antiga Imperial Colônia do Rio Novo. O povoamento da região deve-se à 
pertinácia do Major Caetano Dias da Silva, proprietário no município de Itapemirim, que, 
através da Associação Colonial do Rio Novo, obteve, em 1855, do governo autorização 
para explorar as terras devolutas que formavam toda aquela região, executadas apenas as 
terras pertencentes à Família Salles, hoje denominada São Domingos. No sentido de 
promover o desenvolvimento da região, as terras da antiga Colônia foram vendidas em 
pequenos lotes, aos imigrantes que o Major Caetano trouxera da Europa. Em 6 de 
Março de 1880, Rio Novo passou a construir distrito do município de Itapemirim. Em 1893, 
criado o município de Rio Novo, com território desmembrado do município de Itapemirim. 
Sua instalação ocorreu a 6 de Janeiro de 1894. Finalmente, em 1953, o município passou 
a denominar-se a Rio Novo do Sul. O rio que delimita a cidade, ao sul e sudeste, deu 
origem ao topônimo, Rio Novo do Sul.  
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2.1 Página de assinaturas 
 

 
 
Nome e títulos das autoridades 

Assinaturas 

 
Prefeito Municipal 
THIAGO FIORIO LONGUI-  
CELULAR - 28-99900-1986 

 

 
 
 

 
 
 

 
Coordenador Municipal de 
Proteção e Defesa Civil 
PAULO CEZAR DA SILVA VOLPATO 
CELULAR – 28 – 99884-4657 
TEL : FIXO – 28 – 3533-1104 
 
 
Testemunhas  
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Localizações e coordenadas geográficas -   G.P.S, 
 

CRAS - POSTO DE COMANDO PARA MOBILIZAÇÃO DO  S.C.O, DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS........................-20.864804, -40.932290 

BASE - DE APOIO SEGURO – ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO DA PREFEITURA –................-20.863657,-40.936800 

ESPERA - ABRIGO E CONCENTRAÇÃO DE VITIMAS -  ESC. VITAL LUCAS- BAIRRO SÃO JOSÉ..........................-20.868171,-40.942883 
PAVIMENTO PARA ACAMPAMENTO COM BARRACAS- NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES...........................................-20.869481,-40.938898 

HELIPONTO  H-1 – CAMPO DE FUTEBOL – CENTRO DA CIDADE.............................................................................-20.863866,-40.933513 

HELIBASE H – TERRENO PARTICULAR SEM IMPEDIMENTO – PROXIMO AO CENTRO DE MANUTENÇÃO.................-20.869747,-40.936959 
CONTROLE DE VAZÃO- COMPORTA MANUAL; PROX. AO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL....................................-20.866083,-40.939445 

 
Folha 04 

 
 

 
 
 
 

 



 

2.2 -Registro de cópias distribuídas 

 

Número Órgãos Telefone Nome 

     01 SECRETARÍA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL 
PELA ADMINISTRAÇÃO DO ABRIGO, ASS. AS VITIMAS e CONTROLE 
DE DONATIVOS. 

99992-9497        Rafael Martins Togneri 

    02 CHEFE DO GABINETE MUNICIPAL – RESPONSÁVEL PELOS 
ARQUIVOS E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS. 

99903-6604 Larissa Debarba 
Volpato 

    03             SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA E RECURSOS 

99976-1895 Jéssica Moreira Togneri 

    04 SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS DESABRIGADOS 

99949-7285 Marlene Decothé Telles 

    05 SECRETARÍA MUNICIPAL DE SAÚDE  
RESPONSÁVEL PELA SITUAÇÃO SANITÁRIA DO ABRIGO 

99915-3348 Marcos Cardoso Muraca  

   06 SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
 

98112-8969 Giordano Tuão Lorencini 

   07  SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS 
RESPONSÁVEL PELA RESPOSTA OPERACIONAL E DRENAG. URBANA 
E LIMPEZA DE RUAS E ADIFICAÇÕES AFETADAS 

99882-8059 
99278-2781 
 

José Leandro Barros 

   08             SECRETARÍA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
RESPONSÁVEL PELA DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS RURAIS 

99916-3025 
981131534 
 

Melquisedequi Laquini 
Moro 

   09 DEFESA CIVIL – RESPONSÁVEL PELA RESPOSTA E ADMINISTRAÇÃO 
INTEGRADA DE ACORDO COM A LEI VIGENTE 

3533-1104 
99884-4657 
 

Paulo Cezar da Silva 
Volpato 

    10       REPRESENTANTE DO NUDEC – B. SANTO ANTÔNIO 
- VOLUNTÁRIO 

99977-1511 José Luiz Texeira (Pindé) 

    11      CORRESPONDENTE COMUNITÁRIO – B. SÃO JOSÉ 
VOLUNTÁRIO 

99992-1369 Paulo Sergio dos Santos 
Ladeia 

    12 REPRESENTANTE DAS COMUNIDADES RURAIS SERRANAS 99903-9951 
98103-0040 
 

Melquisedequi Laquini 
Moro e Joselino Monte 
Coli 

    13 REPRESENTANTE DAS COMUNIDADES RURAIS PLANAS 99936-9943 Darloni Almeida Laiber 

    14 COMANDANTE DA POLICIA MILITAR 99909-6272 * 190 SG. Bandeira 

    15 REPRESENTANTE DO INCAPER 99956-7871 Suely Ferreira da Cruz 

    16    COORDENADOR DO CRAS – RESPONSÁVEL DIRETA NO 
RECEBIMENTO DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS  

99942-3393 Grete dos santos de 
Deus Perreira 

     17              COODENADOR DO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS EXCLUSIVAMENTE 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS 

98803-6787 Patrick Ernandes Ststuhr 
de Oliveira 

    

    

Folha 05 



 
3. FINALIDADE 

O Plano de Contingência para enxurradas, deslizamentos e enchentes do município de 
Rio Novo do Sul-ES, estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos 
envolvidos na resposta a emergências de desastres quando da atuação direta ou 
indireta em eventos relacionados a 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 mitigar os danos e prejuízos. O plano de contingência 
para enxurradas, deslizamentos e enchentes do município de Rio Novo do Sul, ES; foi 
desenvolvido a partir de análise das avaliações e mapeamento dos cenários de riscos 
elaborados pelos Geólogos do C.P.R.M; Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais 
em agosto de 2012, identificando prováveis e relevantes caracterizados como 
hipóteses de desastres, considerando alguns pressupostos para o planejamento que 
são premissas adotadas para o plano em questão; as importantes e compreensões  
utilizadas.  A presente alteração em texto, foi baseado na Tempestade Convectiva 
Local com Chuvas Intensas – sob o COBRAD – 13214 – ocorrida no dia 17 de março de 
2018, onde o município decretou situação de emergência, Homologado pelo Governo 
Estadual através do decreto 478/2018 e Reconhecimento Federal através da Portaria 
99/2018, Ressaltamos que toda tramitação de documentos foi através do S2ID, 
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres:  RECURSOS IMEDIATOS - A 
Secretária Municipal de Obras: disponibiliza de dois  caminhões pipa para limpeza e 
manutenção de bueiros, caneletas, e galerias ou situações de emergência com 
lavagem de casas , calçadas e ruas atingidas por alagamento, sendo que o mais novo 
caminhão, destaque em atendimento em reposição de água potável; principalmente 
nas ruas Capitão Bley, José Braz de Mendonça, Pinto Pacca, Maria Nascimento Costa 
etc..., porque em caso de evento adverso de curto tempo e intensidade alta é possível 
o atingimento de 100 centímetros de elevação do nível do rio e córregos situados a 
montante e jusante do centro da cidade, promovendo alagamento : Foi executado o 
serviço de drenagem nas ruas citadas, o que nos deixa esperançosos no fluxo de águas 
pluviais; a coordenação da execução dos trabalhos de prevenção e resposta ao evento 
acima citados é do  servidor Secretário Municipal de Obras ou encarregado de áreas 
da própria Secretaria e na área rural a coordenação de maquinário para desobstrução 
de vias e restabelecimento do cenário é de responsabilidade do servidor encarregado 
do maquinário da Secretaría de Agricultura, por eventualidade de decretação de 
situação de emergência ou estado calamidade pública envolvendo a área rural; 
contamos com o apoio e assistência da Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e 
o Incaper. Considerando a constate evolução da vegetação espontânea ás margens de rios e 
córregos; a Secretaria de Obras vem trabalhando para manter as calhas sempre limpas, 
deixando o curso hídrico livre para escoamento. 
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3. 1 - SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS A Prefeitura Municipal, Defesa Civil Estadual e Municipal ; O 
Governador Estadual: Graças ao projeto executivo do P.M.R.R de 2013 em que o  Governo do 
Estado do Espírito Santo, autorizou através da SEDURB , R$ 1.917.66 atendendo a solicitação 
do Exmo. Prefeito Thiago Fiorio Longui para execução da obra de contenção da formação 
rochosa a montante do bairro Santo Antônio; cenario onde ocorreu um deslizamento de uma 
família de blocos: Os monitoramentos iniciais foram de autoria da Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil desde 2010; sendo que os estudos tecnicos iniciaram em 2012 pelos 
geólogos do C.P.R.M; orgão ligado ao Ministério da Integração Nacional. conforme fotos. 

  
Foto do Engenheiro Civil ; Roney Gomes do Nascimento e Coordenador Mun. de Proteção de Defesa 
Civil, Paulo Cezar da Silva Volpato No dia 19/03/2018 em sobre Voo de helicóptero da Policia Militar . 
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Rota de fuga 



 
 

IMAGENS DO ALAGAMENTO NO DIA  17 DE MARÇO DE 2018, NO CENTRO DA CIDADE; 
CENÁRIOS QUE DEPENDEM DA RECONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DE TALUDE DO RIO 

PAU D´ALHO E OS CÓRREGOS SÃO CAETANO E SÃO VICENTE. 
 

      
 

ROTA DE FUGA – CRISTA DAS RUAS - VOLPATO ;  
MARIA MADALENA VOLPATO e FERNANDO DE ABREU 
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Rua – Duque de Caxias 

Rua – Major Caetano 

Folhas 07,08,09 
Retratação dos 
danos e prejuízos 
ocorridos em 17 de 
março de 2018 
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Rua – Joaquim Alves 

Rua – Muniz freire 

CRECHE 



 
 

BAIRRO SÃO JOSÉ 
CENÁRIOS SUSCETÍVEIS A ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS DE TALUDES OU MOVIMENTAÇÃO DE 

MASSA ,ONDE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE E DRENAGEM, ESTÃO SENDO AGUARDADAS. 
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CENÁRIO QUE REQUER MUITA 
ATENÇÃO PELO QUANTITATIVO DE 
OCORRENCIAS,  ALI EXISTENTES 

CENÁRIO DE ALAGAMENTO 
COM OBRAS PREVISTAS 
PARA DRENAGEM COM 
EDIFICAÇÃO DE GALERIA 

Rota de fuga do Beco da 

Mineira, para a rua – H 
no bairro Borsoi 

Rota e fuga 

Rota de fuga 



 
 
 

3.2 – Situação 

O Município por estar situado em uma região montanhosa e Rochosa, com 
aglomeração residencial desordenada, assim como os bairros, São José, Nossa Senhora 
da Penha, São Domingos; principalmente o bairro Santo Antônio: Durante as 
Precipitações Pluviométricas, só se chega facilmente através da utilização de veiculo 
tracionado, devido a declividade acentuada que atinge 16 graus; e após os trabalhos 
de mapeamento de risco do C.P.R.M, conclui-se que, 100 % da população dos bairros 
de Santo Antonio e Nossa Senhora da Penha, vivem em área de risco variando dos 
nível 01 a 04; em 2018 houve necessidade de remoção de famílias que além do risco 
estrutural, há também a situação social com grau de pobreza extrema: Situação de 
atenção, pois durante anos consecutivos, em algum dia, durante o mês de outubro, 
ocorreram vendavais súbitos, destelhando dezenas de casas em todo município e o 
bairro mais atingido foi o Santo Antônio por estar localizado em área frontal ao litoral 
e no limite de 365 mts de elevação do nível do mar até a crista da montanha.  Na 
ZONA RURAL durante o período chuvoso, fica em difícil acesso, dificultando 
escoamento de produção agrícola , pecuária e blocos de granitos e trafegabilidade de 
veículos escolares e populares. As maiores preocupações após os sinistros de 
enxurradas e deslizamentos nesta região. 

As água dos córregos São Caetano, São Domingos e São Vicente, além de abastecerem a 
população Rionovense, deságuam no rio Rio Pau´ dalho que corta o centro da cidade e após 
o curso aproximado 40 km chega  ao município de Piúma através do rio Rio Novo, onde as 
águas são tratadas e servidas a população local.  
            

DOS RECURSOS DA DEFESA CIVIL 
 

             Vale ressaltar que no inicio de 2013, o Ministério da Integração Nacional, doou um kit 
de Defesa Civil ao Município, contendo vários equipamentos de pesquisa e localização assim 
como , 02 GPS , 02 Trenas Eletrônicas, 02 Maquinas Fotográficas, 01 Tablete, 08 Coletes de 
Identificação, 08 capas de chuva, 01 impressora, 01 Computador completo e uma  
caminhonete  Mitsubishi Triton L200 para monitorar ou resgatar vitimas atingidas durantes 
eventos adversos, em comunidades de difícil acesso, assim como: São Domingos, São 
Francisco, Itataíba, Paud´ Alho, Cachoeirinha, São José e Santo Antônio ETC... . No final do 
ano de 2015, o Governo do Estado, através do Corpo de Bombeiros, doou ao Município 
um barco de alumínio com 6,00 metros de comprimento e motor de 15 HP 
acompanhado por um reboque, com finalidade de atender as comunidades 
vulneráveis a inundações conforme estudos dos Geólogos do C.P.R.M ou até mesmo 
atender Municípios vizinhos em caso extremos, como ocorreu em 2013 em todo 
estado do Espírito Santo, em que foi preciso solicitar intervenção das forças armadas.  
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AREAS RURAIS 
Atenção : O Coordenador da Defesa Civil, está capacitado e habilitado pela Marinha do 
Brasil, a pilotar o citado barco de até 8,00 metros e 20 milhas náuticas. 

CENÁRIOS SUSCETIVEIS A  INUNDAÇÃO OU ALAGAMENTO 
 

COMUNIDADE DE QUARTEIRÃO DE SANT´ANA 
             Mais recentemente  o municipio tem encontrado problemas de alagamento na 
comunidade de Quarteirão de Sant´Ana, pelo aglomerado de residencias, onde parte 
do quantitativo são edificadas sem acompanhamento técnicos e licenciamento 
ambiental; culminando no estrangulamento do curso hidrico do córrego  alí existente. 
Há necessidade de intervenção municipal imediata. 

IMAGENS CAPTADAS DO GEOBASES 
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Toda área plana é vulnerável 
e suscetível a alagamento, 

pelas ocupações 
desordenadas que 

estrangularam o curso 
hídrico 

Estudos geológicos 
pelo C.P.R.M – do 
Ministério da 
Integração Nacional 



 

RESULTADOS DAS OCUPAÇÕES DESORDENADAS 
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                      ESCOLA  
Rua – EUGÊNIO ADMIRAL 
Com 80 cm de alagamento, por 
falta de drenagem adequada 

Toda população 
desta área; está em 
alto risco em caso 
de evento adverso 

SEVERO 
ROTA E ESPAÇO DE FUGA 
MAIS SEGURA 
 

Residências vulneráveis a 
deslizamentos de 
esfoliações rochosas 



 

COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS 
O municipio tem encontrado problemas de alagamento nesta comunidade 
principalmente no curso da estrada de acesso a São Caetano; pelo aglomerado de 
residencias, onde parte do quantitativo são edificadas sem acompanhamento tecnicos 
e licenciamento ambiental, margeando dois córregos; culminando na redução ou 
estrangulamento do curso hidrico. Há necessidade de intervenção municipal imediata. 
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Alagamentos recorrentes 
Em destaque: socorro de 
uma vitima em pânico 
durante a madrugada do 
dia 15/12/2016 



  

 
CENÁRIO DE SUSCETIBILIDADE DE INUNDAÇÃO ou ALAGAMENTO 

FOTO DO SATÉLITE GEOBASES - DA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS 

DESTAQUE PARA ATENÇÃO ESPECIAL 

 
A exemplo da comunidade de São Domingos, destacamos a segunda prioridade; durante um evento 
adverso de pluviosidade de intensidade alta, ao primeiro sinal de alagamento, por consequência do 
estrangulamento do escoamento a jusante ao curso d´agua no córrego São Caetano, ponto geográfico -
20.857110, -40.926317, e carreamento do material contido na compactação do solo das estradas e 
vegetação suprimida das lavouras a montante. Em diversas ocasiões fomos chamados para resgatar 
pessoas em residências próximas á piscina ITAPOAMA, inclusive com encaminhamento ao Pronto 

Atendimento Municipal, apresentando quadro de PÂNICO. 

.  
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IMAGENS CAPTADAS DO GEOBASES 

Local de estreitamento do 
curso hídrico 



 
SÃO FRANCISCO – população sacrificada pela falta de aterro neste local conforme foto 

 Coordenadas Geográficas – entre -20.881169, -40.849657 e -20.883354, -40.848084 
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-20.883354, -40.848084 

-20.881169, -40.849657                  

Altura atingida 



 

CACHOEIRINHA – É uma comunidade localizada as margens do rio Rio Novo, que recebe todo 
volume hídrico fluvial e pluvial advindo a montante do município de Vargem Alta e segue para 

o mar passando por Pau´ Dalho, cobrindo todo vale do Orobó , prejudicando todo sistema 
pecuário e agropecuário, dos municípios de Rio Novo do Sul e Piúma. 

 

 

 

Folha 17 

Rota de fuga imediata; somente para 
Vargem Alta ou Cachoeiro, via 
comunidades de Belém X Boa Esperança 



 
 

SETOR DA ES – 485 * ENTRE LADEIRA DE SÃO VICENTE, TRES BICOS 
e ARROIO DAS PEDRAS . 
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Setor com nível 
altíssimo de risco 
Deslizamentos e 
rastejo do solo 

Ladeira de São 
Vicente - local que 
pela providencia 
divina 6 vidas não 
foram ceifadas 

Local de ocorrência de 
rastejo de solo e 
submersão hídrica em  
Arroio das Pedras 
Residência de Luizinho 



 

SÃO CAETANO, MUNDO NOVO, VIRGINIA NOVA, VIRGINIA VELHA,  
MONTE ALEGRE, VILA ALEGRE E PRINCESA, 

Cenários de alta probabilidade de deslizamentos de encostas e rolamentos 
de blocos rochosos: destacamos o sinistro ocorrido próximo a escola de 
Mundo Novo na noite de 18 de julho de 2014 
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Rolamento de bloco 
rochoso aos fundos 
da Escola de Mundo  
Novo na noite de 
18/07/2014 



 
SIMULADO DO DIA 20 DE ABRIL DE 2013 NO BAIRRO SANTO ANTONIO 

 

 
SIMULAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 
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SIMULAÇÃO NO REFEITÓRIO DO ABRIGO 

 
 

ESCOLA– VITAL LUCAS- BAIRRO SÃO JOSÉ 
PLANTA DO ABRIGO 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL e COORDENADORIA 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 
CONSIDERAÇÕES 
4. - Cenários de risco 

Bairro: São Domingos, ocorrem alagamentos devido a ocupação desordenada às 
margens da bacia hidrográfica. 

As maiores possibilidades após os eventos sinistros é ENXURRADAS, DESLIZAMENTOS e 
ENCHENTES. 

Local: Bairros: São José e Santo Antonio, Ocorrem deslizamentos, como conseqüência, 
varias residências foram interditadas e algumas desocupadas, e encaminhadas para 
aluguel social, bancado com recursos da Prefeitura Municipal. 

Bairro: Santo Antônio, há situações rochosas no setor a montante do bairro, 
necessitando de cuidados especiais (tipo contenção); quanto as residências, além dos 
riscos de deslizamentos de blocos rochosos acima citado, ainda existe a possibilidade 
de deslizamentos de encosta devido a topografia montanhosa, tendo como exemplo a 
ocorrência de óbitos no ano de 2003.  

Descrição: Especificamente o bairro: Santo Antônio é vulnerável por eminência de 
rolamentos de blocos rochosos, pois há aglomeração de casas humildes edificadas no 
curso de água fluvial/pluvial, sem estrutura física planejada, inclusive a Prefeitura 
Municipal foi orientada pelo Ministério Publico a desocupar um quantitativo de casas,  
entretanto a orientação é incompatível com a situação financeira do Município. 

5. - Resumo histórico: Vale ressaltar que o Bairro São José, durante os eventos de alta 
pluviosidade, requer um estado de ATENÇÃO, no BECO DA MINEIRA. 

Parte plana com ocorrências de alagamentos por falta de galeria para drenagem de 
água pluvial/fluvial, pois o quantitativo de residências aumentam a cada ano, 
entretanto obras deste porte serão iniciadas. 
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Na parte alta do bairro, em divisa com o bairro Borsoi; o local de codinome Beco da 
Mineira, causa uma grande preocupação, por falta de muro de contenção em talude 
de corte/aterro, com aglomerado de casas encaixadas, com ocupação desordenada 
causando risco de DESLIZAMENTO: Vale ressaltar que o projeto encontra-se 
tramitando na SEDURB . 

Na comunidade de Quarteirão de Santana, a população estrangulou o curso d´água 
do córrego existente, diminuindo o fluxo, incorrendo em alagamentos em ocasiões 
de precipitações pluviométricas de intensidade alta, entretanto já foi solicitado ao 
governo do estado através da SEDURB; estudos para execução de obras de 
drenagem. 
 
A ÁREA RURAL - Demonstração de ATENÇÃO, todas comunidades recebem  a patrulha 
mecanizada para restabelecimento do cenário, afetados pelas chuvas ocasionais, 
tombamento de arvores e rolamentos de blocos rochosos. 
 
Fatores contribuintes: (Ameaças) Blocos rochosos, (Vulnerabilidade) Decorrência de 
chuvas torrenciais. 

Evolução e possibilidade de monitoramento e alerta: (monitoramento) Por se tratar 
de uma área rural considerada extensa, o monitoramento é praticamente mensal. 

COMUNICAÇÃO 

(ALERTAS MAIS EMERGÊNCIAIS) Estão sendo condicionado com Serviços de som da 
Igreja Católica.  

NO FINAL DO ANO DE 2018; O COORDENADOR MUNICIPAL de PROTEÇÃO E DEFESA 
CIVIL, ACORDOU COM OS RESPONSÁVEIS DAS IGREJAS, MATRIZ CATÓLICA, 
PRESBITERIANA, BATISTA, ADVENTISTA, A VEICULAREM DOIS VÍDEOS PARA 
PREVENÇÃO CONTRA DESLIZAMENTOS E ENCHENTES, UMA VEZ CADA MÊS, AFIM DE 
CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO DOS RISCOS, ABORDANDO SOBRE  A TEMPESTADE 
OCORRIDA EM 17 DE MARÇO DE 2018. AS DEMAIS COMUNICAÇÕES FICARAM NA 

RESPONSABILIDADE DOS LOCUTORES DANIEL SILVA tel; (28)9 9969-9834 ; E 

ROGERIO AMARAL (28)9 9915-0809; AMBOS  DA RADIO MENSAGEM FM . 
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Considerando o sucesso do simulado no bairro Santo Antonio, do dia 20 de abril de 
2013, a Prefeitura Municipal e a Defesa Civil Municipal, vem intensificando 
monitoramento e orientação a população para evitar danos e prejuízos durante 
desastres naturais.  

 

6. - Pressupostos do planejamento 

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

Para que a capacidade de resposta dos órgãos de emergência não sofram alterações 
significativas em períodos noturnos, feriados e finais 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 municipais envolvidos neste plano 
é de no máximo um horas, independente do dia da semana e do horário do 
acionamento. 

 A mobilização dos órgãos emergenciais, Estaduais ocorrerá no Maximo em seis 
horas após ser autorizada. 

 O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta 
indicando a possibilidade de ocorrências com estimativa acima de 100 milímetros, 
visto que, após aplicação do plano de controle de cheias e vazão para enxurradas e a 
partir de novembro de 2018 contamos com duas bases de pluviômetros automáticos 
instalados pelo CEMADEN, sendo uma no colégio VITAL LUCAS e outra no PREDIO DO 
SETOR COMPRAS. 

A disponibilidade inicial de recursos financeiros foram analisadas pelo Legislativo e 
homologado pelo Prefeito Municipal, para situação de emergência de acordo com o Art. 6º, 
inc. 1 da Lei  Municipal 475/2011 e a partir do ano de 2012  foi adquirido o cartão de 
pagamento de Defesa Civil, de acordo com a lei federal 12.608 / 2012. 

 
 

6.1 - OPERAÇÕES 

O Sistema de Comando em Operações será utilizado para a coordenação das operações 
e se não estiver ativado, deverá ser iniciado a partir de um posto de comando a ser instalado 

na sede do CRAS Situada no rua Maria Nascimento Costa e na região serrana; nas Igrejas 
católica das comunidades de Mundo Novo, São Vicente, Arroio das Pedras e no colégio de 
Virginia Nova. 
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6.2 - A estrutura de operações de resposta será organizada de acordo com a matriz 
das funções de suporte a desastres, estabelecendo ações de (Socorro) Secretaria de 
Saúde, Pronto Atendimento Municipal; (resgate), Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de 
Itapemirim; (Atendimento Pré-Hospitalar, Pronto Atendimento Municipal, (Evacuação 
e Transporte), Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Obras 
e Secretaria Municipal de Educação, (assistência às Vitimas) Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

O suporte às operações de resposta será realizado primeiramente pelos órgãos 
envolvidos, passando a ser realizado de forma integrada nas questões relativas à 
Secretaria de Obras,  Agricultura utilizando seus recursos e Secretaria de Educação 
com ônibus para transporte desde o local do evento até o abrigo pré-estabelecido e 
procedimentos de cadastramentos é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.   

Os procedimentos de suporte para os encaminhamentos legais decorrentes da 
situação de anormalidade serão de responsabilidade da Secretária Municipal de 
Administração e Gabinete, que contará com o apoio do Procurador Municipal. 

A coordenação da resposta na fase de desastre será realizada a partir da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Utilizando o novo Parque M. de 
Exposições tendo como base de montagem de barracas de alojamento, localizado no 
bairro ; Felipe Marcon ás margens da BR-101, no novo parque de exposições com 
ponto estratégico para pouso e decolagem de helicóptero e no campo de futebol,  
centro, Coordenadas geográficas * -20.863760,-40.933442 e no platô do terreno de 
Jadirzinho próximo ao novo parque de exposições -20.869524,-40.937154. 

 

 Quanto a evolução da precipitação após a ativação do plano, monitorada pelo 
Coordenador de Proteção e Defesa Civil e Agente da INCAPER . 

Quando a evolução do nível do rio, Paud´alho e seus afluentes, após a ativação do 
plano, monitorado pelo Agente de Defesa Civil. 

Procedimentode Ativação 
Após a decisão formal de ativar o Plano de Contingência as seguintes medidas serão 
desencadeadas: 
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O Coordenador Proteção e Defesa Civil, 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), inclusive com 
participação dos componentes do NUPDEC do bairro Santo Antonio, tendo 
como responsável pelo acionamento de alarme o senhor José Luiz Teixeira 
Costa (Pindé). Tel: (28)9977-1511 e o bairro São José o Voluntário Paulo Sergio 
Ladeia Tel. (28)9 9992-1369. 

 Quando a precipitação monitorada pelo Coordenador M. de Proteção e Defesa 
Civil ou Agente de Defesa Civil, for superior ou igual a 100 milímetros de chuvas 
em período aproximado de 60 minutos há possibilidade de transbordamento  
no trecho entre o Pronto Atendimento e a comporta de controle de vazão. 

 6.3-   RETRATAÇÃO DO SIMULADO 

 Coordenação, Comando e Controle  

 A coordenação das operações previstas no Plano utilizará o modelo 
estabelecido pelo SCO (Sistema de Comando em Operações) DE 
ACORDO COM AS CAPACITAÇÕES. 
 

 7.0-  Estrutura Organizacional de Resposta 

 Para a adoção do plano será adotada a seguinte estrutura organizacional: 

7.1 -  ATRIBUIÇÕES 
Atribuições gerais 

São responsabilidades gerais dos envolvidos no Plano de Contingência: 

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

 Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários para 
a participação de sua agência na implementação do plano; 

Folha 26 



 

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

8.  Critérios para desmobilização 
 
Plano de Contingência será desmobilizado sempre que forem constatadas as 
condições e pressupostos que descaracterizam um dos cenários de risco previstos, 
seja pela evolução das informações monitoradas, pela não confirmação da 
ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial: 

 

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

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, e a Coordenação do CRAS. 

O Plano de Contingência poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades: 

Pelo Prefeito Municipal e o Coordenador Mun. de Proteção e Defesa Civil ou 
responsável pela CEPDEC 

A desmobilização será executada de forma organizada e planejada, priorizando os recursos 
externos e mais impactados nas primeiras operações, através do Sistema de Comando em 
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. 
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CONCLUSÃO 

Motivo de fomentarmos a prevenção ;  
pois em 2017 o volume pluviométrico foi 1339 MM, 
enquanto 2018 foi 1901 MM, aumento de 562 mm em 
um ano 

 
AÇÃO E REAÇÃO 

 
DURANTE O MÊS DE JANEIRO A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, 
ACOMPANHOU OS DADOS DA EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA  E 
REGISTROU:  44° AS 16 HORAS NO DIA 03/01/2019 SITUAÇÃO QUASE 
INSUPORTAVEL PELO SER HUMANO E ALGUNS TIPOS DE ANIMAIS., 
CONFORME FOTO ANEXA.  
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AÇÃO e REAÇÃO 
A HUMANIDADE:  

Destroi nossas florestas, Coloca fogo, Envenena o 
solo, Dispensa lixo úmido e descartáveis nos 
córregos e rios contaminando nosso bem maior;   
                                   A ÁGUA 

 
 

REAÇÃO 
A NATUREZA, REAGE COM EVENTOS ADVERSOS, 
DIZENDO ME RESPEITEM; PORQUE DEUS EXISTE. 
 

 
 
........................................................          .................................................................. 
THIAGO FIORIO LONGUI                              PAULO CEZAR DA SILVA  VOLPATO 
     PREFEITO MUNICIPAL                                                 COORDENADOR MUNICIPAL              
                                                                                       DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
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