
Prefeitura Municipal de Vinhedo
ESTADO DESAOPAULO

GABINETEDO PREFEITO

DECRETO N' 101, DE 29 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre o Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil de Vinhedo com
vistas à Operação Estiagem 2021 e dá outras providências.

DARIO PACHECO DE MORAIS, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que Ihe são conferidas pelo inciso Vll, do art. 72, da Lei Orgânica do
Mtmicípío; e

CONSIDERANDO a adequação legal à Lei Federal N' 12.608, de ll de abril de 2012
que instituí a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil PNPDEC dispõe sobre o Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil -- CONPDEC

e autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal n' 1 12, de 20 de dezembro de
201 1, Capítulo l Da Organização Básica da Prefeitura Artigo 52, Incisa lll -- Orgãos de Administração
Específica, alínea D que nomina Secretaria de Transportes e Defesa Social;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal n' 1 12, de 20 de dezembro de
201 1, Capítulo 111 Da Competência dos Órgãos de Assessoramento, Seção Xll, Artigo 76, Incisos la
xv

CONSIDERANDO que a Secretaria de Transportes e Defesa Social (SETRANDES),
por intermédio do Departamento Municipal de Pioteção e Defesa Civil de Vinhedo (DEMDEC),
desenvolve, de acordo com as peculiaridades do município, planos preventivos e de contingência visando
à minimização de desastres, conforme a Lei Municipal Complementar n' 90/2010, de 01 de fevereiro de
2010

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n' 279, de 20 de novembro de 2017 que
institui o Comitê da Cidade Resiliente e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Mtmicipal n' 064, de 13 de março de 2020, que dispõe
sobre a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção da doença por coronavírus (Covid-
19) e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 075, de 24 de março de 2020, que altera,
acrescenta e revoga dispositivos no Decreto Municipal n' 073, de 20 de março de 2020 que "Declara
Estado de Calamidade Pública no Município de Vinhedo e define outras medidas para o enfrentamento da
pandemia decorrente do COVID- 19(Novo Coronavírus)". e dá outras providências;

CONSIDERANDO que se inicia o período de estiagem com as estações

outono/inverno quando ocorre sensível diminuição das chuvas, da umidade relativa do ar, e das
temperaturas; que isso contribui para aglomeração de pessoas em locais semi-confinados e/ou confinados,
em locais abertos, mas sob baixas temperaturas; e que aumentam as manifestações que afetam os
sistemas, imunológico e respiratório;

CONSIDERANDO a necessidade da articulação do Sistema Municipal de Defesa

Civil, que por adequação à nova nomenclatura colocada na Lei Federal 12.608, passa a ser denominado
como Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil -- SIMPDEC para que possa enfrentar da melhor
forma possível às situações adversas que poderão ocorrer nesse período;
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CONSIDERANDO a importância da adição de medidas estabelecidas pela Carta
Humanitária, bem como suas Normas Mínimas de Resposta pelos órgãos da Administração Municipal
responsáveis pela Assistência Humanitária cm Situação de Desastre;

CONSIDERANDO o $ 5' do art. 144 da Constituição Federal de 1 988

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos existentes e antecipar

situações de risco, articulando a participação das Secretarias Municipais envolvidas, órgãos de
atendimento emergencíal e da própria comunidade em cumprimento das ações de Proteção e Defesa Civil,
considerando-se neste mister a instituição de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil
NUPDECs;

CONSIDERANDO a necessidade de minimizar os efeitos relacionados ao Código
Brasileiro de Desastres -- COBRADE - que acometem o Município ao longo do ano;

CONSIDERANDO que a Proteção e Defesa Civil compreendem o conjunto de
medidas preventivas, socorro, mitigação, assistência e recuperação, destinadas tanto a evitar as
consequências danosas de eventos previsíveis, quanto a preservar a moral da população e restabelecer o
bem-estar social, quando da ocorrência desses eventos;

CONSIDERANDO que, em situações de desastres, as atividades de primeiro
atendimento são de responsabilidade do Governo Municipal, e que os órgãos e setores da Administração
Municipal devem colocar à disposição da Proteção e Defesa Civil todos os meios e recursos disponíveis
para o bom desempenho de suas ações;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Transportes e [)efesa Social
SETRANDES, por intermédio do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil de Vinhedo --
DEMDEC, desenvolve, de acordo com as peculiaridades do município, planos preventivos e de
contingência visando à minimização de desastres, conforme a Lei Municipal Complementar n' 90, de 01
de fevereiro de 2010;

CONSIDERANDO o Decreto n' 008, de 24 de janeiro de 201 ] , que aprova Plano de
Ação Preventiva do Sistema Municipal de Defesa Civil de Vinhedo SIMDEC tendo por finalidade
estabelecer um conjunto de diretrizes e informações para a adição de procedimentos lógicos e
administrativos, estruturados para a ação coordenada e rápida em situações de emergência;

CONSIDERANDO o Decreto n' 009, Anexo 11, que dispõe sobre o Plano de Chamada
e Sobreaviso do Departamento Municipal de Defesa Civil DEMDEC;

CONSIDERANDO que a Proteção e Defesa Civil de Vinhedo está integrada ao
Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e que centraliza as ações de roleta de dados meteorológicos;

CONSIDERANDO a necessidade de definir procedimentos em casos de decretação de
Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública em consonância com a Legislação Federal;

CONSIDERANDO a necessidade da articulação do Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil, para que possa enfrentar da melhor forma possível as situações adversas que poderão
ocorrer no período considerado de estiagem durante o inverno;
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CONSIDERANDO a inscrição e adesão a Campanha Mundial para Redução de
Desastres 2010-2015, Desenvolvendo Cidades Resilientes, junto ao Escritório das Nações Unidas para
Redução de Riscos e Desastres -- UNISDR/ONU, reafirmada para o período de 201 5 até 2030 pelo Marco
de Sendas em março de 201 5;

Considerando o Marco de Sendas que amplia a Campanha Mundial para Redução de
Desastres 2015-2030, Desenvolvendo Cidades Resilieiltes, jLmto ao Escritório das Nações Unidas para
Redução de Riscos e Desastres -- UNISDR/ONU;

CONSIDERANDO a deliberação da Câmara Temática de Proteção e Defesa Civil da
Região Metropolitana de Campinas que institui a Plataforma Regional para Redução de Riscos e
Desastres para a Região de Campinas;

CONSIDERANDO que constitucionalmente, compete ao Corpo de Bombeiros Militam
de cada Estado, além de outras atribuições, a prevenção e debelação de incêndios;

CONSIDERANDO que no $ 5' do art. 144 da Constituição Federal está previsto que
incumbe aos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados a execução de atividades de Defesa Civil, e que
a segurança pública está dentro do poder de polícia do Estado;

CONSIDERANDO o Sistema de Comando em Operações SCO como o sistema
padrão para responder emergências e situações críticas e estruturar a forma de organização e
gerenciamento de desastres ou eventos planejados;

CONSIDERANDO que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, membro nato
da Proteção e Defesa Civil, operacionaliza e executa o Sistema de Comando de Operações em
Emergência SICOE, e em conjunto com a Proteção e Defesa Civil operacionaliza a "Operação Corta
Fogo" no âmbito do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos existentes e antecipar
situações de risco, articulando a participação das Secretarias Municipais envolvidas, órgãos de
atendimento emergencíal e da própria comunidade através da instituição dos NUPDECs em cumprimento
das ações de Proteção e Defesa Civil;

CONSIDERANDO que para minimizar os prquízos e principalmente para preservar
vidas, está sendo decretada a "OPERAÇÃO ESTIAGEM 2021", no período compreendido entre I' de
maio de 2021 e 30 de setembro de 2021, que envolve diversos órgãos do Sistema Mtmicipal de Proteção e
Defesa Civil SIMPDEC, por meio do Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil para a Operação
Estiagem 2021 , em consonância com a "Operação Corta Fogo" do Governo do Estado de São Paulo, que
dispõe sobre a implantação da Rede de Alerta de Desastres do Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil;

DECRETA

Art. I' Fica instituído o Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil para a Operação
Estiagem 2021 -- PPPDC OPE 2021, que terá vigência retroativa no período de I' de maio a 30 de
setembro de 2021, podendo ser prorrogado se as condições meteorológicas e/ou epidemiológicas,
adversas, assim exigirem.
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$ 1' O Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil para a Operação Estiagem 2021--
PPPDC OPE 2021 -- terá como base técnica de acompanhamento e tomada de decisões, o mapeamento
das áreas de riscos, neste consideradas as áreas verdes do município bem como terrenos urbanos providos
de vegetação, que para todos os efeitos ficam considerados parte deste Decreto; além dos Boletins
Oficiais Epidemiológicos emitidos e/ou seguidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

$ 2' As Áreas de Risco consideradas no $ 1' deste artigo, serão monitoradas pelo
DEMDEC e terão prioridade de observação e enfrentamento de eventos adversos durante o Plano
Preventivo de Proteção e Defesa Civil para a Operação Estiagem 2021 -- PPPDC OPE 202 1 .

$ 3' As ações e efeitos relacionados à COVID19 cabem orientação e determinação da
Secretaria Municipal de Saúde e do Comité Municpal Para o Enfrentamento da COVID19, devendo o
Sistema Mtmícipal de Proteção e Defesa Civil SIMPDEC -- colocar-se à disposição para os apoios
requeridos e necessários.

Art. 2' Para os fins deste Decreto fica instituído o Comítê Mtmicipal de Gestão de
Riscos e Gerenciamento de Desastres e Sistema Integrado de Informações e Monitoramento de Desastres
de Vinhedo Cad Risco -- da Operação Estiagem 2021 que servirá de Gabinete de Gestão de Crises,
visando organizar os meios existentes e apoiar o Prefeito Municipal no processo de tomada de decisão, na
gestão de situações de crise.

Pa/"cígrciÁo ú/z/co. O desencadeamento, a coordenação e a supervisão das ações do
Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil para a Operação Estiagem 2021 -- PPPDC OPE 2021 de
que trata este Decreto são de responsabilidade do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil
DEMDEDC da Operação Estiagem 202 1

Art. 3' Ficam estabelecidos como órgãos componentes do Comitê Municipal de
Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres e Sistema Integrado de Informações e Monitoramento de
Desastres de Vinhedo -- Cad Risco as seguintes Secretarias Municipais:

Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social;

11 Secretaria Municipal de Governo

l l l Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos

IV -- Secretaria Municipal de Obras

V Secretaria Municipal de Serviços

VI Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Soda!

Vll Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Vlll -- Secretaria Municipal de Saúde

lx Secretaria Municipal de Fazenda;

X Saneamento Básico de Vinhedo SABNEBAVI
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Art. 4" Na operacionalização do Sistema de Comando em Operações SCO - nos
momentos de enfrentamento dos eventos adversos e / ou crises estabelecidas, quando estabelecido o
Centro de Operação de Emergências COE mica considerada como Instituição convidada e componente
da Coordenadoria Executiva da Operação Estiagetn 2021 , o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
conforme respeitadas as suas funções legais.

$ 1' Quando da instalação do Comando de Gerenciamento de Emergências CGE --e
de reunião do Comitê Mtmicipal de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres e Sistema Integrado
de Informações e Monítoramento de Desastres de Vinhedo Cad Risco da Operação Estiagem 2021.
fica determinado como local pré-estabelecido de gerenciamento a Central de Inteligência, Comunicação e
Monitoramento CICOM da Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social, cabendo ao Comitê
a decisão sobre uma necessária ou adequada troca de local.

$ 2' Prevalece, durante o período de enfrentamento da pandemia de COVID19, a
prioridade de reuniões por vídeo-conferência por meio de plataformas e/ou mídias ou redes digitais,
mantendo-se o distanciamento físico entre as pessoas.

Art. 5' Os relatórios e as propostas elaborados pelos órgãos que compõem o Plano
Preventivo de Proteção e Defesa Civil para a Operação Estiagem 2021 PPPDC OPE 2021 deverão ser
encaminhados para apreciação do Secretário Municipal de Transportes e Defesa Social e do Secretário
Municipal de Governo, cabendo exclusivamente a estes a divulgação de informações relativas ao plano.

Art. 6' Caberão, respectivamente, aos órgãos municipais as seguintes atribuições

1 -- Secretaria Municipal de Obras:
a) informar à Coordenadoria Executiva da Operação Estiagem 2021 a situação de

imóveis interditados nos últimos 4(quatro) anos;

b) implementar projeto de autoconstrução, ampliando o fornecimento e a divulgação
do manual de orientação para habitação económica, em conjunto com anões da Secretaria Municipal de
Habitação;

c) indicar engenheiros e/ou técnicos para auxiliar nos projetos de habitações
economicas;

d) acompanhar a situação de imóveis sinistrados até sua completa demolição e
posterior recuperação da área;

e) intensiHlcar a fiscalização, visando identificar a construção de novos imóveis
irregulares ou clandestinos;

f) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

11 -- Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social:
a) promover e coordenar as ações do SIMDEC, por intermédio do Departamento

Municipal de Proteção e Defesa Civil, e compatibilizar as ações de prevenção ou minimização de danos
provocados em circunstâncias de desastres;

b) coordenar as ações de Segurança Pública e a atuação da Guarda Civil Municipal,
visando à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do património nas áreas em
situação de desastre, bem como em abrigos de emergência que venham a ser instalados;

c) promover atividades de motivação e capacitação para todos os profissionais
envolvidos na Operação Estiagem 2021 ; e apoiar a estruturação de Núcleos Comunitários de Proteção e
Defesa Civil -- NUPDECs conforme dispuser a Lei;

d) assegurar a interdição e desvio do trânsito nas áreas já sinistradas ou na iminência
de desastre, através do Departamento Municipal de Trânsito, em estreita ligação com a Secretaria
Municipal de Serviços Municipais e o Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil;
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e) identificar e relacionar vias públicas e logradouros; patrimónios públicos e
privados; áreas de proteção ambiental, cultural e históricas sujeitadas ao fogo e seus sinistros,
encaminhando-a a Coordenadoria Executiva da Operação Estiagem 2021 e ao Departamento Municipal de
Proteção e Defesa Civil;

f) apoiar as ações preventivas e a fiscalização das áreas públicas e privadas
relacionadas à proteção ambiental; reservas naturais, fragmentos de mata e florestas; lotes urbanos com
cobertura vegetal; e apontadas como necessárias pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo -- SEMAURB através do Grupo de Ação Preventiva Ambiental CAPA da Guarda Civil
Municipal;

g) compor a Central de Inteligência, Monitoramento e Comunicação -- CICOM como
base de gerenciamento das logísticas de operação e comunicação necessárias à execução da Operação
Estiagem 2020;

h) compor a Brigada de Combate a Incêndios em Coberturas Vegetais através do
Grupo de Ações Preventivas Ambientais -- GAPA juntamente com a Proteção e Defesa Civil de
Vinhedo e com o necessário apoio da Instituição da Guarda Civil Municipal e demais Secretarias
Mtmicipais solicitadas, exclusivamente para apoio ao Corpo de Bombeiros em consonância com a
Operação Corta Fogo" do Governo do Estado de São Paulo;

i) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

111 -- Secretaria Municipal de Governo:
a) disponibilizar espaço físico para instalação de uma Sala de Crise, quando se fizer

necessário;

b) implementar resposta nas ações de desastres que serão coordenadas pela Secretaria
Municipal de Transportes e Defesa Social, através do Departamento Mtmicipal de Proteção e Defesa
Civil;

c) concentrar através da Diretoria de Comunicação, todas as ações oficiais de
divulgação das ações de Proteção e Defesa Civil, tanto nos momentos de normalidade quanto nas
contingências;

d) apoiar nas ações de comunicação social dando visibilidade às atividades da
Operação Estiagem 202 1 ;

e) atualizar, junto ao Departamento Mtmicipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

IV -- Secretaria Municipal de Saúde:
a) desenvolver ações preventivas junto às unidades básicas de saúde e às comunidades

sobre as doenças respiratórias, doenças de inverno, e demais manifestações típicas da estação de acordo
com os protocolos do Ministério da Saúde;

b) apoiar as ações de Resgate do Corpo de Bombeiros no Município através do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência de Vinhedo, no limite de suas funções legais
conforme a Portaria MS n' 2048/200 1 ;

c) receber, orientar e/ou encaminhar através do sistema público de saúde as vítimas de
eventos adversos, desastres, e crises estabelecidas, conforme indiquem as necessidades médicas, por meio
de Pronto Socorro, Pronto Atendimento, e Emergência em Hospitais de Referência incluindo-se neste
mister os eventos relacionados a Operação Estiagem 2021 e ao enfrentamento da Pandemia de Covid-19;

d) definir equipes de apoio para manutenção da saúde das comunidades locais em
circunstância de desastres, em estreita ligação com a Secretaria Municipal de Assistência Social e com a
Secretaria Municipal de Habitação;

e) prestar serviço de Verificação de Óbito, dentro dos critérios que a lei vigente
estabeleça;

f) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Defesa de Defesa Civil;
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g) Manter atualizado e informado o Sistema Vigidesastres junto ao Ministério da

h) Coordenar e direcionar as informações, diretrízes e ações sobre a Pandemia da
COVID-19 no município de Vinhedo,junto do Comitê Municipal Para o Enfrentamento da COVID-1 9;

i) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

Saúde

V -- Secretaria Municipal de Administração:
a) priorizar os processos de licitações em prevenção e respostas aos desastres;
b) prestar meios acessórios para impressões e cópias de documentos e formulários

úteis e utilizados em situações de crise;
c) planejar e viabilizar estudos para que as Secretarias Municipais estabeleçam

plantões em situações de desastre, ameaças e riscos, dentro do Sistema Municipal de Proteção e Defesa

d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

Civil

VI -- Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
a) dar suporte aos órgãos do SIMPDEC nas ações de controle e fiscalização das

atividades na iminência ou durante o desastre, e contribuir na elaboração de Pareceres e Diretrizes em
conjunto com as Secretarias Mtmicipais e Órgãos Técnicos no sentido de regular aplicação dos ditames
legais, especialmente aqueles abetos as responsabilidades e divisão de tarefas;

b) elaboração e acompanhamento de Ações Judiciais necessárias à salvaguarda do
interesse coletivo;

c) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

Vll -- Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) fornecer ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil e à Coordenadoria

Executiva da Operação Estiagem 2021 , cadastro atualizado dos abrigos de emergência;
b) administrar os abrigos de emergência, prestando assistência e fornecendo os

suprimentos necessários à sobrevivência dos abrigados;
c) atender a demanda dos estágios da rede de alerta e alarme auxiliando na recepção e

acolhimento provisório de pessoas expostas aos fenómenos do frio dc maneira a proteger a vida e garantir
condições de sobrevivência;

d) observar e fazer cumprir, no âmbito das competências municipais, o Protocolo
Nacional para Proteção Integral das Crianças e Adolescentes Idosos e Deficientes Físicos em situação de
desastres;

e) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

Vlll Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura:
a) fornecer ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil cadastro atualizado

com a relação das indústrias e comércios para logística de apoio em situações de desastre;
b) dar suporte ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil em análises de

impactos económicos por ocasião de desastre;
c) atualizar, junto ao Departamento Mtmicipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro

de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Mtmicipal de Proteção e Defesa Civil.
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IX -- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
a) realizações de atividades culturais para alívio da tensão e estresse em locais criados

para servirem temporariamente de abrigos para desabrigados, respeitadas as ações remotas, ou em espaços
amplos para manutenção do distanciamento físico;

b) sessões de leituras e empréstimos de livros; apresentações de grupos das Oficinas
Culturais em campanhas pró-desabrigados e desalojados, respeitadas as ações remotas, ou em espaços
amplos para manutenção do distanciamento físico;

c) cessão do Teatro Municipal para apresentações culturais objetivando arrecadação
de donativos para vítimas de eventos adversos no Município, respeitadas as ações remotas, ou em espaços
amplos para manutenção do distanciamento físico;

d) criar os meios possíveis e necessários para prover todos os itens anteriores
mantendo-se o distanciamento físico durante o enfrentamento da Pandemia da COVIDI 9;

e) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

X -- Secretaria Municipal da Fazenda:
a) disponibilizar recursos para pagamentos emergenciais que se obriguem pelo

Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, ou pelas Secretarias f\municipais por consequência
de suas ações no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

b) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

XI -- Secretaria Municipal de Esporões e Lazer:
a) incentivar atividades em praças esportivas com o intuito de desmotivar o uso de

áreas utilizadas irregularmente em atividades aquáticas com risco de afogamento (rios, lagos, lagoas,
carregos, tanques, etc.), respeitadas as ações remotas, ou em espaços amplos para manutenção do
distanciamento físico:

b) liberar espaços esportivos para abrigar as famílias desabrigadas frente a eventos
adversos, respeitadas as ações remotas, ou em espaços amplos para manutenção do distanciamento físico;

c) atuar com equipe operacional de recursos humanos em ações orientadas de combate
a fogo em coberturas vegetais, e/ou outras ações necessárias de contingente humano de apoio, em casos
de alagamentos, deslizamentos, e outras ações de Proteção e Defesa Civil;

d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Def'esa Civil;

Xll -- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo:
a) fazer realizar Campanha Preventiva de Combate ao Fogo e a Estiagem em parceria

com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e a Proteção e Defesa Civil, em consonância com a
"Operação Corta Fogo" do Governo do Estado de São Paulo;

b) mapear os espelhos de água (rios, lagos, lagoas, carregos, tanques e, em especial,

açudes e barragens), disponibilizando os dados ao Comitê Municipal de Gestão de Riscos e
Gerenciamento de Desastres e Sistema Integrado de Informações e Monitoramento de Desastres de
Vinhedo -- Cad Risco -- da Operação Estiagem 2021 e ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa
Civil

c) fiscalizar e atuar preventivamente no cumprimento das leis e normas de proteção
ambiental. e encaminhar à Coordenação Executiva da Operação Estiagem 2021, relação das notificações
e6etuadas aos proprietários de área que venha a sofrer queimada, ou cidadão que desperdice água, ou
descumpra ações preventivas no Município, quando de denúncias formuladas ao sistema municipal de
comunicação;
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d) encaminhar ao Comitê Municipal de Gestão de Riscos e Gerenciamento de
Desastres e Sistema Integrado de Informaçõese Monitoramento de Desastres de Vinhedo -- Cad Risco
da Operação Estiagem 2021 e ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, a listagem
fornecida pelos Bombeiros das áreas, rurais ou urbanas, afetadas por queimadas em Vinhedo, mantendo-a
atualizada;

e) suporte técnico em eventos adversos de fogo, sobretudo em áreas de preservação

permanente e ambientais, como apoio em estruturação e treinamento de Núcleos Comunitários de
proteção e Defesa Civil NUPDECs, conforme dispuser a Lei;

f) pareceres específicos para tratativas de cunho ambientais;
g) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro

de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

Xlll Secretaria Municipal de Educação:
a) implementar ações de prevenção, que institui o programa "Defesa Civil nas

Escolas", da rede mtmicipal de ensino, sobretudo campanhas pontuais contra queimadas e pela
preservação da água como bem natural de valor inestimável;

b) apresentar ao Comitê Municipal de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres
e Sistema Integrado de Informações e Monitoramento de Desastres de Vinhedo -- Cad Risco -- da
Operação Estiagem 2021 o cadastro de espaço físico para instalação de abrigos emergenciais, bem como,
logística e a mão de obra para atendimento aos desabrigados, particularmente no que diz respeito à sua
alimentação, em estreita ligação com as Secretarias Municipais de Promoção e Assistência Social,
Esportes e Lazer, e o Fundo Social de Solidariedade;

c) Orientar professores e profissionais da Educação nos tratos de prevenção com
relação aos fenómenos do frio e a estiagem, principalmente das decorrências da baixa umidade relativa do
ar, em conformidade com os índices previstos na rede de alerta e alarme;

d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

XIV -- Secretaria Municipal de Habitação:
a) solicitar e acompanhar processos de vistoria nas edificações em áreas de risco,

promovendo ou articulando a remoção preventiva dos seus moradores em estreita ligação com o
Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Municipal de Obras e Secretaria
Municipal de Neg(Seios Jurídicos;

b) disponibilizar acesso a abrigos provisórios, não emergenciais, aos moradores de
habitações sinistradas devidamente certificadas pela Proteção e Defesa Civil;

c) dar suporte às populações flageladas, no âmbito de suas atribuições, com estreita
ligação com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Mtmicipal de Assistência
Social, Secretaria Municipal de Obras, e Secretaria Municipal de Serviços Mtmicipais;

d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

XV -- Secretaria Municipal de Serviços:
a) apoiar as ações de Proteção e Defesa Civil em incêndios, desabamentos,

deslizamentos, intmdações e alagamentos, quedas de árvores -- inclusive em áreas particulares quando na
situação de sinistro, desastre e emergência -- postes energizados direcionando a Companhia de Energia
Elétrica competente;

b) apoiar efetivamente ações preventivas e contingenciais de combate ao fogo em
coberturas vegetais, inclusive com fornecimento de Caminhões pipas com água de reuso para combate ao
fogo exclusivamente em apoio aos Bombeiros, na Operação Estiagem 202 1 ;

c) apoiar com estrutura operacional de máquinas, equipamentos e pessoal, as ações
efetivas de prevenção e contingências frente aos eventos adversos que possam recair sobre o Mtmicípio;

#
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d) reabilitação do cenário do desastre, compreendendo os seguintes danos: avaliação
dos danos; desobstrução e remoção dos escombros; limpeza, descontaminação, desinfecção e
desinfestação do ambiente inclusive em áreas particulares quando na situação de sinistro, desastre e
emergência --; reabilitação dos serviços essenciais;

e) priorizar a alocação de recursos para assistência às populações e a realização de
obras e serviços de prevenção e recuperação nas áreas em estado de calamidade pública ou situação de
emergência;

f) prever recursos orçamentários próprios necessários às ações de Proteção e Defesa
Civil;

g) atualizar, jtmto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

XVI Saneamento Básico Vinhedo -- SANEBAVl:
a) intensificar o controle das ativídades capazes de provocar desastres;
b) apoiar no monitoramento das estações meteorológicas e pluviâmetros mecânicos;
c) disponibilizar apoio logístico com maquinários e equipamentos;
d) disponibilizar informações sobre localização de adutoras;
e) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro

de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

XVll -- Fundo Social de Solidariedade de Vinhedo:
a) atendimento às famílias de extrema carência;
b) encaminhamento de famílias à Secretaria Municipal de Assistência Social;
c) articular junto a Sociedade Civil, entidades, empresas, e órgãos públicos para

arrecadação de buda humanitária;
d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, o cadastro

de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

XVlll Departamento Municipal de Defesa Civil - DEMDEC
a) elaborar e difundir o Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil para a Operação

- PPPDC OPE 202 1, ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;
b) coordenar e supervisionar as ações de Proteção e Defesa Civil;
c) promover a consolidação e a interligação das informações de riscos e desastres no

âmbito do SIMDEC;
d) manter o Sistema Nacional e Estadual informados sobre as ocorrências de desastres

em atividades de Pioteção e Defesa Civil;
e) articular-se junto aos órgãos de monitoramento, alerta e alarme, com o objetivo de

otimizar a previsão de desastres elencados no Código Brasileiro de Desatres -- COBRADE;
f) propor à autoridade municipal a decretação de situação de emergência ou de estado

de calamidade pública, observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e
Defesa Civil CONPDEC;

g) proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres, através
do preenchimento do Formulário de Informações do Desastre -- FEDE -- e a Declaração Municipal de
Atuação Emergencial -- DMATE, com base nas informações prestadas pelos órgãos integrantes do
Sistema Municipal de Defesa Civil;

h) articular-se cona a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil -- CEDEC/SP, para o
específico para Operação

Estiagem 2021

cumprimento do PPPDC Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil
Estiagem na Região de Campinas;

i) articular-se com a Coordenadoria Regional de Defesa Civil REDEC 1/5, para
centralização de dados de índices pluviométricos, bem como para a participação do Plano Preventivo de
Proteção e Defesa Civil para Operação Estiagem da Região de Campinas CONCAMP;

# #
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j) implantar bancos de dados e elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas,
vulnerabilidades, mobiliamento do território, nível de riscos e recursos relacionados com equipamentos
disponíveis para o apoio às operações;

k) coordenar e comandar a Rede Nacional de Radio Amadores em Emergências

RENER- Municipal, em consonância com a Resolução CMil/CEPDEC 5-61 0, Artigo 8', Decreto Estadual
63.506/2018 e Decreto Estadual 64.569/2019, que designa como Coordenador Regional da Rede
Estadual de Emergência de Radioamadores -- ReREER/15 da Região de Campinas, o Senhor Tadeu
Fernando Del Porto Júnior. RG 1 7.505.886-6 SP:

1) monitorar os postos de roletas de índices pluviométricos que correspondem às
divisões geográficas de interesse do Departamento Mtmicípal de Proteção e Defesa Civil; e monitoras e
coletar os índices pertinentes de temperaturas ambientais, e de umidade relativa do ar;

m) incentivar e homologar o funcionamento de Núcleos Comunitários de Proteção e
Defesa Civil - NUPDECs -- localizados em áreas de risco;

n) declarar mudanças de níveis da operação Atenção, Alerta e Emergência;
o) estabelecer ações integradas junto ao Corpo de Bombeiros nas atividades de

prevenção e socorro;

p) coordenar a Rede de Alerta de Desastres do Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil.

q) implementar anões estabelecidas no Marco de Sendas proporcional com as quatro
prioridades relacionadas a gestão do risco de desastres:

1 . Compreender o risco de desastres;

2. Fortalecer a governação do risco de desastres para gerir o risco;
3. Investir na redução do risco de desastres para a resiliêncía;
4. Aumentar os preparativos para casos de desastre para dar uma resposta eficaz, e

'reconstruir melhor" nos âmbitos da recuperação, reabilitação e reconstrução;

r) Apoiar a Secretaria Municipal de Saúde e o Comítê Municipal Para o
Enfrentamento da COVID-19 em todas as ações requeridas, dentro de suas capacidades administrativas,
técnicas e legais.

g I' Manter com dedicação exclusiva durante o período da Operação Estiagem 2021
os seguintes servidores públicos municipais abaixo relacionados, no exercício regular de suas funções,
lotados na Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social SETRANDES no Departamento
Municipal de Proteção e Defesa Civil DEMDEC VINHEDO e Grupamento de Ações Preventivas
Ambientais -- GAPA/GCM, como Brigada de Combate Inicial à Incêndios em Cobertura Vegetal, em
consonância com a "Operação Corta Fogo" do Governo do Estado de São Paulo, e apoio ao Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo.

Maurício Roberto Barone Diretor DEMDEC /GCM Vinhedo RF 2378
José Carlos Aparecido Teixeíra Guarda Civil Municipal -- RF 2410
Marcos Antânio Fidelis -- Guarda Civil Municipal -- RF 230 1
Valdinei Bernardo de Almeida Guarda Civil Municipal GAPA -- RF 1 689
Eusébio Apolinário dos Santos Agente de Apoio Externo Resgatista RF 5632
Pedro Marmelo Bressan Agente de Apoio Externo Resgatista -- RF 5635
Paulo Henríque Cestarolli Guarda Civil Municipal -- RF 4335
Carlos Mathias Guarda Civil Municipal -- RF 2307
rosé Adilson do Santos -- Guarda Civil Municipal GAPA -- RF 341 4
Antânio Carlos de Souza Guarda Civil Municipal GAPA -- RF 1922
André Ricardo Bianchini Guarda Civil Municipal GAPA -- RF 3428.

$ 2' Manter no âmbito do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil
exercício da Operação Estiagem 2021, o Plano de Chamada e Sobreaviso.

durante o
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s) participar das ações da Campanha Construindo Cidades Resilientes

Art. 7' Todos os órgãos que fazem parte do Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil deverão observar os índices e estruturas que constam do Plano de Ação Preventiva do Decreto n'
008 dc 24 de janeiro de 2011; e no Anexo ll do Decreto 009 de 24 de janeiro de 201 1 Plano de
Chamada e Sobreaviso do Departamento Municipal de Defesa Civil DEMDEC e tendo-os por base,
deverão:

1 - indicar profissionais para referência sobre o recebimento e repasse de todas as
informações pertinentes à Operação Estiagem 2021, assim como a mudança dos níveis de operação,
situações dos eventos e equipes de plantio, sendo estes de fácil localização, visando atender a Rede de
Alerta de Desastres do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

11 - disponibilizar para o Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil endereço
eletrõnico e fax para recebimento diário de previsões do tempo e alertas meteorológicos;

111 - disponibilizar, mediante acionamento do Departamento Municipal de Proteção e
Defesa Civil, equipe de plantio durante o horário de expediente, bem como fora dele, enviando a escala
ao Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, podendo ser mensal ou semanal, em caráter de
sobreaviso.

Art. 8' Fica adotado, como padrão, 1 3 'C (treze graus Celsius) para definir o alerta em
função da queda brusca de temperatura, no âmbito do Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil para a
Operação Estiagem 2021 -- PPPDC OPE 2021 junto às Secretaria Municipais componentes do Sistema
Municipal de Proteção e Defesa Civil -- SIMDEC.

Art. 9' Os Orgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil SIMDEC
deverão priorizar providências administrativas para o suporte do disposto neste Decreto e em
conformidade com o Decreto Municipal n' 008, de 24 dejaneiro de 2011 .

$ 1' O Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil DEMDEC é o órgão
responsável pela centralização das informações do Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil para a
Operação Estiagem 2021 PPPDC OPE 2021 , pelo acionamento e controle das emergências, bem como a
emissão de boletins de alerta.

g 2' O Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, em caso de necessidade,
deverá solicitar auxílio técnico e assessoramento, para as providências preventivas e contingenciais a
serem tomadas, .junto à Coordenadoria Regional de Defesa Civil -- REDEC 1/5, ao Corpo de Bombeiros,
Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA, Centro Integrado de Informações Agro meteorológicas ClIAGRO/IAC, Centro de Ensino
de Pesquisas em Agricultura CEPAGRI/UNICAMP, CPFL, CETESB, Departamento Estadual de
Recursos Naturais -- DPRN, e Rede Integrada de Emergências -- RINEM

$ 3' O Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, deverá fazer a
disseminação de informações sobre cuidados com exposição solar quando os raios ultravioletas atingirem
índice a partir de 8, conforme dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos -- CPTEC
/INPE

$ 4' O Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, deverá fazer a
disseminação de informações sobre alto risco de incêndios conforme modelo do Centro de
Monitoramento e Mitigação de Seca e Adversidades Hídrometeorológicas INFOSECA, pertencente ao
Instituto Agronómico de Campinas - IAC.
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Art. 10. Visando à monitorização do Plano Preventivo de Proteção c Defesa Civil para
a Operação Estiagem 2021 PPPDC OPE 2021, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil
realizará plantio 24 horas, podendo ser requisitado temporariamente servidores de órgãos ou autarquias
municipais necessários à prestação de serviços eventuais nas ações de Proteção e Defesa Civil, e em
conformidade com o Plano de Chamada e Sobreaviso, conforme o Anexo ll do Decreto Mtmicipal n' 009,
de 24 dejaneiro de 201 1, neste Decreto apresentado como Anexo l

Pa/"ágrclÃo zí/vfco. O servidor público municipal requisitado na forma do capz{/ deste
artigo ficará à disposição do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, sem prquízo do cargo
ou função que ocupe, vencimentos e demais vantagens, não fazendo jus à retribuição ou gratificação
especial.

Art. ll. Os órgãos mencionados no art. 3.' deste Decreto, e que fazem parte da
Coordenadoria Executiva da Operação Estiagem 202 1 , deverão:

1 - indicar profissionais para referência sobre o recebimento e repassa de todas as
informações pertinentes à Operação Estiagem 2021, assim como a mudança dos níveis de operação,
situações dos eventos e equipes de plantão, sendo estes de fácil localização, visando atender a Rede de
Alerta de Desastres do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

11 - disponibilizar para o Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil
DEMDEC, endereço eletrõnico (e-mail) e mídias disponíveis para recebimento diário de previsões do
tempo e alertas meteorológicos;

111 - disponibilizar, mediante acionamento do Departamento Municipal de Proteção e
Defesa Civil, equipe de plantio durante o horário de expediente, bem como fora dele, enviando a escala
ao DEMDEC, podendo ser mensal ou semanal, em caráter de sobreaviso.

Parcígr({âo zí/7fco. Para efeitos deste artigo, as instruções reguladoras de mobilização e
utilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, seguirá o
Plano de Chamada e Sobreaviso do DEMDEC, conforme Anexo 11, do Decreto Municipal n' 009, de 24
dejaneiro de 2011, que para todos os efeitos fica fazendo parte deste Decreto como Anexo l.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data dc sua publicação

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e
vinte e um

,.g.-;e:,.-'2««.6a
DARIOPACHECODEMORAIS
Prefeito Mtmicipal

Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra

ROBERTOAPÃRECIDOGADIOLI
Diretor do Departamento de Expediente

#
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ANEXOS

PLANO DE CHAMADA E SOBREAVISO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
SIMDEC

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL
DEMDEC

Art. I' O Plano de Chamada e Sobreaviso do Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil, coordenado pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil DEMDEC que tem por
finalidade:

1 -- estabelecer a padronização e orientação para o desencadeamento, mobilização e
operação do Plano de Chamada e Sobreaviso; e

11 -- condensar normas, prescrições e conceitos sobre o sistema de sobreaviso constante
de legislação em vigor.

ParcígrciHo z2/7íco. A aplicação do Plano de Chamada e Sobreaviso inclui ações
preventivas, mitigativas, preparatórias, de respostas, e reconstrução das ações de Proteção e Defesa Civil
tendo como base a Constituição Federal e potencializando sua eHcácia nas operações especiais:
:'Operação Verão" na época das chuvas de verão, e "Operação Estiagem" na época de inverno.

Art. 2' O plano de Chamada e Sobreaviso vem operacionalizar e ordenar as ações de
Defesa Civil do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil SIMDEC através da coordenação do
Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil -- DEIMDEC -- e em complemento dos Planos de
Ações Preventivas, Contingenciais, e de Ações Mútuas que sejam implementados para o Município de
Vinhedo.

Art. 3' O objetivo geral da Proteção e Defesa Civil é a redução de Desastres, que é
alcançada através da diminuição da ocorrência e da intensidade dos mesmos, adotando as seguintes ações:

promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocador pelo
homem;

11 -- prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e
recuperar áreas deterioradas por desastres através do SIMDEC

l l l atear na iminência ou em situações de desastres através do SIM[)EC

IV promover a articulação e a coordenação do Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil -- SIMDEC em todo o município.

Art. 4' São conceitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa
Civil

l Ameaça

Estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso, expressa em termos de
probabilidade estatística de concretização do evento e da provável magnitude de sua manifestação;

#
11- COVID-19
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Nome de doença originada pelo vírus Cov Sars 2, com referência ao ctermo em inglês
Coro/?av/rt/s Z)/sease .r9'' -- Doença do coronavirus 2019 -- considerada Pandemia pela Organização

Mundial de Saúde (OMS/ONU);

111 -- Dano

Medida que define a intensidade ou severidade da lesão resultante de um acidente ou
evento adverso

Perda humana, material, ambiental, física ou funcional, que pode resultar, caso seja
perdido o controle sobre o risco;

Intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais induzidas às pessoas
comunidades, instituições, instalações e/ ou ecossistemas, como consequência de um desastre;

IV (Proteção e) Defesa Civil

Conjunto de ações preventivas, mitigativas, de socorro, assistenciais, recuperativas e
reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e
restabelecer a normalidade social;

V -- Desastre

Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um
ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e conseqüentes prquízos
economicos e sociais;

VI -- Estado de Calamidade Pública

Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por
desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolunlidade ou à vida de seus
integrantes;

Vll -- Pandemia

Da MEDICINA, enfermidade epidémica amplamente disseminada

Vlll -- Risco

Medida de danos ou prquízos potenciais, expressa em termos de probabilidade
estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza das consequências previsíveis;

Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou
acidente determinado se concretize, com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor e seus efeitos;

IX -- Segurança

Estado de confiança individual ou coletivo, baseado no conhecimento e no emprego de

nomlas de proteção e na convicção de que os riscos de desastres foram reduzidos, em virtude de terem
sido adotadas medidas minimizadoras;

+
X Sistema de Comando em Operações sco
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Ferramenta gerencial (modelo), de concepção sistêmica e contingencial, que padroníza
as ações de resposta em situações críticas de qualquer natureza ou tamanho. Permite que seus usuários
adotem uma estrutura organizacional integrada para enfrentar as demandas e complexidades de uma
situação crítica, sem prejuízo de suas competências e limites jurisdicionais;

XI Situação de Emergência

Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada pelo
desastre, causando danos suportáveis à comunidade afetada;

Xll Vulnerabilidade

Condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a magnitude
do evento ou acidente caracteriza os efeitos adversos, medidos em termos de intensidade dos danos
prováveis;

Relação existente entre a magnitude da ameaça, caso ela se concretize, e a intensidade
do dano consequente.

Art. 5' O Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil DEMDEC -- éo
órgão municipal responsável pela Coordenação da Proteção e Defesa Civil no Município de Vinhedo e
como tal, gerencia e aciona o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil -- SIMDEC através do
START(Disparador), Plano de Chamada de Gerentes Operadores do Sistema.

$ 1' Os Disparadores Operadores do Plano de Chamada serão 2 (dois) representantes
de cada Secretaria Municipal, Autarquia, ou Orgãos e Instituições Públicas do Estado e União, além de
Organizações Não Governamentais, devidamente cadastrados no Sistema.

$ 2' Caberá aos Disparadores a responsabilidade pelo acionamento de suas respectivas
estruturas funcionais, quais soam, capital humano; equipamentos; máquinas; estruturas físicas;
instalações; logísticas; e todas as ações de apoio pertinentes e necessárias em eventos adversos, situações
de crise, e/ou desastres, atendidas pelo DEMDEC e SIMDEC no Município de Vinhedo; ou aos
municípios irmanados, quando solicitada tal ajuda pela REDEC 15 -- Campinas - , e acolhida pelo Chefe
do Executivo Municipal.

$ 3' Durante a vigência do Plano de Chamada e Sobreaviso, e para consecução de
rápida e imediata resposta, fica autorizado o Disparador dominado no Plano deslocar-se intineri entre sua
residência -- sede de trabalho -- local da ocorrência, em serviço ou a disposição dele com veículo de frota.

Art. 6' O presente Plano de Chamada e Sobreaviso funcionará ininterruptamente,
vinte e quatro (24) horas por dia, para atuação em toda e qualquer ação necessária de Proteção e Defesa
Civil, sempre acionado e coordenado pelo DEMDEC.

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e
vinte e um

DARIOPACHECO DEMORAIS
Prefeito Mtmicipal

+


