Proposta da Sociedade Civil ou Poder Público: Região Metropolitana de Campinas
Instituição: Grupo de Trabalho de Áreas de Risco (Defesa Civil).
Numeração das propostas: de 230 (duzentos e trinta) a 260 (duzentos e sessenta); total 31
propostas.
Data da reunião do GT: 22/10/2018
Data de entrada na Plataforma:
Para efeito de publicação na Plataforma do PDUI RMC, as propostas desse tema estratégico
foram relacionadas em ficha única e codificadas. O código contém a sigla do tema (AR), o
número de origem (GT001) e o número sequencial da plataforma (PLA-230).
1. TEMA
Desenvolvimento Urbano, Econômico e Sociodemográfico
Habitação e Vulnerabilidade Social
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento
Áreas de Risco (Defesa Civil)
Mobilidade, Transportes e Logística
2. TÍTULOS DAS PROPOSTAS

(AR: GT001-PLA230) Implementar estratégias para assegurar o compromisso
assumido pelas cidades da RMC no que se refere à implementação dos Dez
Passos Essenciais para Construir Cidades Resilientes − Campanha
Construindo Cidades Resilientes −, conforme o documento "Propostas da
Defesa Civil − Oficinas", apresentado na Reunião Ordinária da Câmara
Temática do PDUI -RMC em 25 de julho de 2018, na Sede da Agemcamp
(CATI), e disponibilizado na plataforma digital do PDUI-RMC.
(AR: GT002-PLA231) Integrar o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil
às estruturas da Administração Pública Municipal: Gabinete do prefeito, Saúde,
Educação, Planejamento Urbano, Obras e Serviços Municipais, Segurança,
Meio Ambiente, Habitação, Assistência Social, Transporte e Mobilidade
Urbana, Saneamento e Cultura; e da Administração Pública Estadual: PM,
Unicamp, Meio Ambiente, Habitação, Transporte e Sistema Viário, Agemcamp
e SEDEC.
(AR: GT003-PLA232) Atuar na prevenção de modo coordenado e interativo,
envolvendo defesa civil, habitação, meio ambiente e transporte.
(AR: GT004-PLA233) Criar estrutura especializada de apoio ao Executivo
municipal, para subsidiar a tomada de decisões, com trânsito livre nas praças
de pedágio e viaturas caracterizadas como de "emergência".
(AR: GT005-PLA234) Implantar os Centros de Operação de Emergência (COE)
nos 20 municípios da RMC, juntamente com a Rede de Alerta de Desastres, e

conectá-los ao Centro de Meteorologia da RMC, que em breve estará em
operação e poderá desempenhar a função de órgão centralizador de Alertas e
Alarmes da RMC.
(AR: GT006-PLA235) Mapeamento de áreas de risco ─ inundações,
deslizamentos, barragens, produtos perigosos, tornados e microexplosões,
entre outros ─, incluindo o monitoramento e o gerenciamento das áreas
contaminadas constatadas e de uso declarado.
(AR: GT007-PLA236) Incorporar novo mapeamento da CPRM das áreas de
risco.
(AR: GT008-PLA237) Inclusão da Defesa Civil na elaboração do Plano Local
de Resiliência no Planejamento Preventivo Estratégico e no Estudo de Impacto
de Vizinhança.
(AR: GT009-PLA238) Desenvolver programas de capacitação de pessoal para
o uso de equipamentos integrados à Câmara Temática de Defesa Civil da
RMC.
(AR: GT010-PLA239)
operacionais.

Capacitar

gestores

públicos

>

Procedimentos

(AR: GT011-PLA240) Criar Força-Tarefa de Proteção e Defesa Civil da RMC >
Estruturação de Equipes.
(AR: GT012-PLA241) Facilitar a passagem das viaturas de emergência em
pedágios para acelerar o socorro.
(AR: GT013-PLA242) Permitir trânsito livre em situações de emergência, entre
outras.
(AR: GT014-PLA243) Padronização de Legislação > Simpdec; Plano de
Chamada; Plano de Barragens; Operação Verão; Operação Estiagem; Plano
Local de Resiliência; Ficha de Levantamento de Abrigo de Emergência;
Trânsito livre para a Defesa Civil, como viaturas de emergência,
primordialmente em emergências, e outros.
(AR: GT015-PLA244) Adesão à classificação do Cobrade que norteia as
atividades da Defesa Civil, Lei Federal nº 12.608/12 (1.2).
(AR: GT016-PLA245) Padronização do visual de viaturas, uniformes e
protocolos de ação.
(AR: GT017-PLA246) Elaboração do Plano de Contingência para o Período do
Verão da Região Metropolitana de Campinas, articulado ao Sistema
Metropolitano de Proteção e Defesa Civil. Dessa maneira, em conjunto com os
municípios localizados nas áreas de risco, será possível enfrentar, da melhor
forma possível, situações adversas decorrentes de inundações, deslizamentos,
tempestades, arboviroses, desabrigados, incidência de raios, remoção de
famílias de áreas de risco. (Operação Verão)

(AR: GT018-PLA247) Elaborar o Plano de Contingência de Barragens para
Situações Emergenciais, incluindo a definição de responsabilidades entre os
órgãos estaduais e municipais quanto à Zona de Segurança Secundária (ZSS).
(Operação Verão), Obs.: idêntica à proposta GT023-PLA252, porém,
associada à diretriz: “Planejar e preparar estratégias, medidas e ações para o
enfrentamento coordenado e interativo de desastres naturais”.
(AR: GT019-PLA248) Definir Protocolos de Atuação Integrada com o Centro de
Meteorologia da RMC. (Operação Verão)
(AR: GT020-PLA249) Elaboração do Plano Metropolitano de Enfrentamento de
Tornados e/ou Microexplosões. (Operação Verão)
(AR: GT021-PLA250) Elaboração do Plano de Contingência para o Período de
Estiagem da Região Metropolitana de Campinas, articulado ao Sistema
Metropolitano de Proteção e Defesa Civil. (Operação Estiagem)
(AR: GT022-PLA251) Padronização do Monitoramento de Queimadas do
Satélite (Inpe).
(AR: GT023-PLA252) Elaborar o Plano de Contingência de Barragens para
Situações Emergenciais, incluindo a definição de responsabilidades entre os
órgãos estaduais e municipais no que se refere à Zona de Segurança
Secundária (ZSS). (Operação Verão). Obs.: repete a proposta GT0178PLA247, porém, associada à diretriz: “Planejar e organizar estratégias,
medidas e ações para o enfrentamento coordenado e interativo de situações
de colapso no sistema de barramento”.
(AR: GT024-PLA253) Mapear áreas de risco de contaminação nos trechos
rodoviários/ferroviários, por meio dos operadores/concessionários, incluindo o
monitoramento e o gerenciamento das áreas contaminadas constatadas e de
uso declarado.
(AR: GT025-PLA254) Implantar caixas de contenção (modais de transportes)
em locais estratégicos, para minimizar impactos em áreas urbanas e/ou de
interesse ambiental.
(AR: GT026-PLA255) Aproximar a Câmara de Proteção e Defesa Civil do
PDUI.
(AR: GT027-PLA256) Propor medidas/ações que tornem os departamentos das
prefeituras mais atuantes. Desburocratização.
(AR: GT028-PLA257) Estreitar as pautas estaduais relativas aos requisitos
para captação de incentivos e recursos por parte dos municípios,
especialmente no que se refere às demandas para as Defesas Civis
municipais.
(AR: GT029-PLA258) Criar o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil.

(AR: GT030-PLA259) Utilizar Recursos Ambientais para Proteção e Defesa
Civil.
(AR: GT031-PLA260) Criar o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil.
3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

As propostas se basearam nos aspectos levantados no diagnóstico que
identificou um descompasso entre as recomendações e as resoluções firmadas
em fóruns mundiais de Gestão de Risco e Gerenciamento de Desastres e a
capacidade de adequação das estruturas político-administrativas nos três
níveis de governo: municipal, estadual e federal. Isto devido Inexistência de um
sistema que integre as informações e ações da Defesa Civil nos municípios da
RMC, e que incorpore, como primordial, o conceito da prevenção na gestão e
gerenciamento do risco.
As propostas, portanto buscam viabilizar, entre outras ações, um sistema de
base de dados confiável sobre as áreas de risco da região que esteja integrado
ao futuro Centro de Meteorologia Regional de Campinas/Unicamp. É
necessário também estabelecer novas fontes de recursos para as atividades de
Proteção e Defesa Civil.

4. REFERÊNCIAS

As contribuições apresentadas pelo GT de Áreas de Risco (Defesa Civil), em reunião
realizada na Agemcamp, em outubro de 2018, foram consideradas como propostas e
estão listadas no Caderno Preliminar de Propostas, item 5. DIRETRIZES E
PROPOSTAS PARA OS TEMAS ESTRATÉGICOS, subitem 5.4. Áreas de Risco
(Defesa Civil) e no Quadro do GT; ver “Docs.PDUI” no site: www.pdui.sp.gov.br/rmc/.
O documento que subsidiou a reunião do GT, a lista de presença e quadro com as
contribuições do GT podem ser consultados em “Reuniões” - 22/10/2018 - no site:
www.pdui.sp.gov.br/rmc/.

