MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Plano de contingência para o município de Brazópolis - COMDEC
COMDEC - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Brazópolis

Carlos Alberto Morais - Prefeito Municipal de Brazópolis
FONE: 9 8424-0283
José Márcio Oliveira Reis - Coordenador da Defesa Civil de Brazópolis
FONE: 9 8421-0608
Tânia Regina Gonçalves de Oliveira – Secretária Administrativa Da Defesa Civil de
Brazópolis
FONE: 9 8411-5650

Conselheiros:
- Sr. Carlos Roberto da Silva (Secretário da Assistência Social) Fone: 9 8415 2281
- Sr. Irineu de Azevedo (Consep) Fone: 9 8406 5948
- Sr. José Benedito Visoto (Vice-Prefeito – Setor de Obras) Fone: 9 8412 4291

Agentes:
- Sra. Ana Paula Pereira (Encarregada do Setor de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Meio Ambiente) Fone: 9 9753 9616
- Sr. Álvaro Luiz Rosa Faria (Engenharia) Fone: 9 8416 1712
- Sr. Domingos Francisco Vieira (Polícia Civil) Fone: 9 9986 3619
- Sra. Estefany Faria Costa Torres (Secretária da Educação) Fone: 9 8407 0538
- Sr. Márcio André Balbino (Setor de Urbanismo)
- Sra. Ana Bárbara da Silva Baptista (Setor de Saúde) Fone: 9 8439 6177
- Sr. Claudemar Mendonça Souza (Presidente da AABA) Fone: 9 8437 9530
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- Sra. Maria Fernanda Moraes de Oliveira (UNIPA – União de Proteção aos
Animais) Fone: 9 9122 3838
- Sr. Tenente Nivaldo Rosário Coelho (Polícia Militar) Fone: 9 9866 6650

FINALIDADE
Estabelecer as atividades a serem desenvolvidas pelos diversos órgãos, quando da
ocorrência de eventos adversos (vendavais, chuvas, alagamentos, deslizamentos etc.), no
sentido de preservar a vida e minimizar os danos e prejuízos, pois compete à Defesa
Civil, a garantia do direito natural à vida, reconhecido pela Constituição da República
Federativa do Brasil.

OBJETIVO
O objetivo do plano de contingência do município de Brazópolis é estabelecer um plano
de ação preventivo, ou de minimização de danos, quando ocorrerem desastres naturais
ou falta de energia elétrica, que historicamente afetam o município, reabilitando e
recuperando as áreas deterioradas, assistindo populações atingidas, garantindo a
integridade física e moral da população e preservando o patrimônio público e privado.

DIAGNÓSTICO
Historicamente o município apresenta no período compreendido nos meses (nov. á fev.)
de maiores precipitações pluviométricas e ocorrências de ventáveis, ocorrendo
alagamentos e deslizamentos, causando ferimentos em pessoas, danos e prejuízos.
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DESENVOLVIMENTO
Critérios / Condições para acionamento
Para efeito de ativação deste plano, entende-se como situação crítica e emergencial, a
ocorrência de deslocamento violento de massa de ar, cuja velocidade varia entre 80 a 110
km/h,e fortes precipitações (acima de 50 mm) que possam vir a causar danos , quando
alertados pela secretária do COMDEC, Sra. Tânia Regina Gonçalves de Oliveira, que
diariamente, verificará no site do INPE, as condições do tempo, cujo alarme será
difundido pelo coordenador municipal de defesa civil, através dos meios habituais de
comunicação ( Radio Cidade AM, Radio Alterosa FM , carros de som , sistema de som
das Igrejas locais etc.) .
A t r i b u i ç õ e s e R e s p o n s á v e i s:
- A coordenação geral ficará a cargo do Sr. José Márcio Oliveira Reis, Coordenador
Municipal da Defesa Civil, respondendo diretamente ao Prefeito Municipal Sr. Carlos
Alberto Morais.
- A Sra Estefany Faria Costa Torres, Secretária da Educação, ficara responsável pelo
alojamento

das

pessoas

desabrigadas,

utilizando

a

rede

pública

de

ensino,

providenciando e utilizando a estrutura física das escolas, disciplina e organização dos
alojamentos. Os homens alojados ajudarão nos mutirões para carregar pertences, cestas
básicas, colchões, roupas, retirar entulhos etc. As mulheres se encarregarão da limpeza
dos alojamentos e do preparativo de alimentos para os alojados.
- O Sr. José Benedito Visoto, Encarregado do Setor de Obras ficará responsável pela
organização das equipes responsáveis pela remoção dos desabrigados, transportes de
pertences, reabilitação de edificações atingidas e maquinário pesado para uso em
emergência (Moto serras, retro escavadeiras, Patrol etc.).
- A Sra. Ana Bárbara da Silva Baptista, Encarregada do Setor de Saúde, ficará
responsável pelo atendimento dos feridos e enfermos utilizando todos os leitos do
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hospital, do materno infantil e dos postos de saúde, convocando o quadro de saúde
municipal, bem como solicitando apoio se necessário, priorizando os enfermos, lactantes,
idosos e crianças;
- O Sr. Nivaldo Rosário Coelho, Tenente, Comandante do 7º Pelotão PM de
Brazópolis em conjunto com a equipe da Divisão de Obras, ficará responsável pelo
restabelecimento do trânsito, árvores que obstruam as ruas e prevenção de eventuais
saques; Bem como o monitoramento dos cursos de água, para antever possíveis
alagamentos, além de fazer a triagem de possíveis chamados que os atingidos fazem ao
serviço 190.
- O Sra. Ana Paula Pereira, Encarregada do Setor de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Meio Ambiente, ficará responsável por estabelecer contatos com os
responsáveis da CEMIG e COPASA, visando o restabelecimento das comunicações,
energia e água potável;
- O Sr Domingos Francisco Vieira, Polícia Civil, ficará responsável pelo recebimento,
armazenamento e distribuição dos donativos e cestas básicas aos atingidos;
- O Engenheiro Civil Álvaro Luiz Rosa Faria, ficará responsável pela avaliação dos danos,
levantamentos e vistorias em áreas atingidas pelos sinistros e reabilitação de edificações
e áreas atingidas;
- O Sr José Márcio Oliveira Reis, Setor de Desenvolvimento de Novos Negócios,
centralizará as autorizações de aquisição de todo os materiais necessários, priorizando a
aquisição de medicamentos e alimentação, bem como o recebimento de eventuais
doações em dinheiro;
- A Sra. Tânia Regina Gonçalves de Oliveira, Membro do CODEMA, deverá acompanhar
a possibilidade de evolução de eventos adversos ou desastres verificando diariamente as
condições climáticas no “site”: http://tempo.cptec.inpe.br/avisos/ e difundindo boletins
diários através de aplicativo de celular ao grupo do COMDEC;
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- A Sra. Maria Fernanda Moraes de Oliveira, Membro da UNIPA – União de Proteção aos
Animais ficará responsável pelo recolhimento dos animais domésticos, dos desabrigados
e prevenção a zoonoses e doenças infecto contagiosas (Comunicar a Dra. Leila Lindner
de Carvalho, Veterinária e Agente de Vigilância Sanitária – Fone: 9 9930-3794),
coordenando os voluntários que eventualmente se apresentarem.
- O Sr. Irineu de Azevedo, Membro do CONSEP – Conselho de Segurança Preventiva – e
o Sr. Márcio André Balbino (setor de Urbanismo) serão os coordenadores dos voluntários
que eventualmente se apresentarem e que atuarão em caso de sinistro, fazendo o
cadastramento e direcionamento estratégico, atendendo em especial as solicitações do
Chefe de Divisão de Obras.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Posto de Comando será estabelecido no gabinete do prefeito Carlos Alberto Morais.
Em caso de serem atingidos os distritos ou área rural, o posto de comando de
coordenação será nos respectivos centros comunitários.
O Sr. Claudemar Mendonça Souza, Presidente da AABA, ficará responsável pela
confecção do NOPRED e AVADAN, sendo assessorado pelo Engenheiro Civil Álvaro Luiz
Rosa Faria, e pelo Decreto de Declaração de Situação de Emergência.
Sob a coordenação do Conselho Municipal de Defesa Civil, todos os anos, no mês de
Abril, será realizada uma reunião em local previamente estabelecido envolvendo todos os
órgãos do sistema.
Este Plano de Contingência foi elaborado pelo COMDEC, em março de 2017, e é
resultante da revisão, complementação e aperfeiçoamento do plano anterior, de 2010.
Todos os órgãos envolvidos na Defesa Civil do Município deverão receber uma cópia do
presente, para as medidas cabíveis na sua área de atuação.
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ELABORADO/REVISADO POR: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC e
Secretaria Municipal de Governo.
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