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1. INTRODUÇÃO 

Recursolândia é um município localizado no interior do 

estado do Tocantins. Sua população estimada em 2021 é de 4.389 habitantes. 

Possui uma área de 2.215,669km².  No município possuem famílias que residem 

em áreas de risco, tais como na margem do rio Gameleira, que corta a cidade 

de Recursolândia, sendo cerca de 28 famílias. 

A última enchente registrada do rio Gameleira, ocorreu no dia 22 de março 

de 2018, onde o mesmo transbordou por causa da forte chuva registrada durante 

a noite. Moradores informaram que a água invadiu várias casas. Algumas 

pessoas ficaram ilhadas. 28 Famílias foram atingidos pela enchente do Rio 

Gameleira no total de 137 habitantes. Dentre as famílias havia idosos, crianças, 

gestante, deficiente físico, deficiente visual e pessoa com doença degenerativa.

O alagamento ocorreu principalmente no setor Serrinha e em parte do centro da 

cidade. Em algumas casas, a água ficou na cintura dos moradores. Carros 

ficaram encobertos.

Segundo relato dos moradores, a enchente já atingiu as residências por 3

(três) vezes, causando grandes prejuízos. Famílias perderam suas casas, 

ficaram desabrigadas e tiveram que reconstruí-las. A população teme ocorrência 

de novos alagamentos diante do período chuvoso. 

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil para deslizamentos 

ou alagamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 

geológicos estabelece procedimentos a serem adotados pelos órgãos 

envolvidos direta ou indiretamente na resposta a emergências e desastres 

relacionados a estes eventos naturais.
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O presente plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições 

integrantes do sistema municipal de defesa civil de Recursolândia, identificados 

na página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de acordo 

com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a 

criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das 

atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

Figura 1 Enchente no rio Gameleira
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2.Finalidade

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON para o 

município de Recursolândia tem com finalidade estabelecer os procedimentos 

padrões adotados pelos órgãos envolvidos, em resposta a emergências e 

desastres quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a 

desastres naturais. Recomendando e padronizando a partir da adesão dos 

órgãos parceiros os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e 

resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e

reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

Na hipótese de ocorrência de Enchente de grande magnitude, onde 

necessite a mobilização e articulação do sistema municipal de defesa civil.

3. OBJETIVO 

1 – Mobilizar e Integrar o sistema Municipal de Defesa Civil, por meio 

dos diversos órgãos setoriais, em nível municipal, para as ações de resposta 

ao desastre acima tipificado. 

2 – Minimizar danos e prejuízos ocasionados pela ocorrência de uma 

eventual Enchente do Rio Gameleira

3 – Desenvolver atividades integradas de forma otimizada. 

4 – Administrar o desastre da Enchente da forma preconizada na Política 

Nacional de Defesa Civil.

5 – Ajudar de forma humanitária a reabilitação dos cenários, a fim de 

reduzir os danos e prejuízos causados pelo desastre.

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Espaço territorial do Município de Recursolândia, compreendendo nas 

margens do rio gameleira, onde residem diversas famílias.



05ANO IV - Nº 175 - TERÇA - FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RECURSOLANDIA

                           

Praça José Tavares, S/N, Centro, Recursolândia - TO - CEP:77.733-000
CNPJ: 37.421.146/0001-10 - Fone: (63) 3438-1136 - Email: prefeitura@recursolandia.to.gov.br

5. IMPORTÂNCIA DO PLANO COMO PREPARAÇÃO

O processo de preparação para resposta a emergências de desastres 

extremos necessita de ação integrada coordenada e de planejamento 

estratégico, que envolva e mobilize todos os órgãos da administração direta e 

indireta, bem como os órgãos setoriais que compõem o Sistema Municipal de 

Defesa Civil, gerando comprometimento e responsabilidades dentro de suas 

atribuições. Dessa forma, o nível de comprometimento de cada órgão será 

preponderante para a eficiência e efetividade das ações de resposta ao desastre, 

visando assim, minimizar as consequências.

6. ATIVAÇÃO DO PLANO

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será ativado sempre 

que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos 

cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, 

pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

Quando houver chuvas de grandes proporções, e estas provocarem 

inundações e enchentes do rio Gameleira, que possam oferecer riscos para as 

famílias ali residentes. 

7. AUTORIDADE

O Plano Municipal de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes 

autoridades:

• Coordenador de Proteção e Defesa Civil.

• Prefeito.

Na ausência das autoridades acima, deverá o Secretário de Meio Ambiente e 
Agricultura, assumir a liderança do evento, até que as demais autoridades se 

Apresentem em tempo hábil.
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8. PRÉ-DESASTRE

A COMPDEC em tempo de normalidade realiza vistorias solicitadas pela 

mapeando e identificando os riscos eventuais, assim como hierarquizando o 

grau de risco do evento, dentro do território do município como acompanhamento 

do nível de rios, córregos e taludes que proporcionam risco a população nesses 

setores, com objetivo de avaliar as condições de vulnerabilidade em caso de 

incidência de fortes chuvas.

9. ACIONAMENTO DE RECURSOS

Com a ativação deste Plano, será realizada a convocação de todos os órgãos 

de apoio, em conjunto com a CEPDEC, iniciando o gerenciamento das ações 

iniciais das operações e análise das necessidades de recursos externos à 

COMPDEC. 

10. DIMENSIONAMENTO DO EVENTO E DA NECESSIDADE DE RECURSOS

Após as ações de socorro, o setor de Administração deverá coordenar as 

equipes multidisciplinares de avaliação dos danos e prejuízos, possibilitando 

cadastrar e elencar os recursos necessários às ações de resposta, recuperação, 

e às demais ações continuadas, de assistência social.

11. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO 

Participaram desta comissão, todos os envolvidos no evento.

-Órgãos de Proteção e Defesa Civil.

-Representantes das secretarias do município.

-Representantes de órgãos do Estado e da União que tenham atribuições

legais ligadas às ocorrências. 
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12. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA

Caberá ao órgão de Proteção e Defesa Civil Municipal a organização da cena, 

ativando preliminarmente as áreas para:

-Posto de Comando; 

-Áreas de evacuação;

-Pontos de encontro e Abrigos;

Após a avaliação de danos e prejuízos por equipe multidisciplinar, bem 

como ações de socorro e restabelecimento de serviços essenciais, deverão ser 

confeccionados os relatórios de acordo com critérios estabelecidos.

Desta forma, o Coordenador de Proteção e Defesa Civil, terá informações

necessárias para subsidiar o Chefe do Executivo Municipal para os trâmites 

legais para declarar Situação de Emergência ou Calamidade Pública.

Bem como toda a documentação necessária em parceria com a Procuradoria 

Geral do Município.

13. CONSOLIDAÇÃO DO PRIMEIRO RELATÓRIO

As informações colhidas pelos órgãos de apoio, assim como da COMPDEC 

deverão ser repassadas em relatório fotográfico com sua respectiva localidade

georreferenciada. Cada relatório deverá ter no mínimo duas fotos e no máximo 

cinco, deverão conter em relatório em anexo com descrição dos danos, o mesmo 

deverá ser em formato.pdf.

   

14. RESPOSTA

A coordenação da resposta na fase do desastre será realizada pelo órgão de 

Defesa Civil Municipal, com apoio da Defesa Civil Estadual e do Corpo de 

Bombeiros Militar.
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15. PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO PRÉ – HOSPITALAR

Os primeiros socorros serão realizados com parceria juntamente com equipe de 

profissionais da Secretaria de Saúde. Podendo

ser utilizados voluntários com apoio instituição parceira.

16. ATENDIMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO DE URGÊNCIA

A Secretaria de Saúde irá verificar adequadamente os casos de acordo com o 

nível de gravidade, para adotar o atendimento necessário e suporte ao paciente.

17. EVACUAÇÃO
A COMPDEC e órgãos de apoio realizarão vistorias de suplementares em áreas 

de risco, a fim de promover se for o caso, a evacuação da população das áreas 

que apresentem riscos iminentes, bem como de edificações vulneráveis.

Em caso do evento já ter concretizado, identificar possíveis populares e instruir 

a imediata evacuação do local, para evitar novas vítimas.

Caso tenha tempo hábil deverá ser evacuado os bens e levados a um local 

seguro. A evacuação poderá ser auxiliada por: líderes comunitários, agentes

comunitários de Saúde e Endemias, além de voluntários. Se for necessário o

emprego de força de segurança pública – Polícia Militar.

18. ASSISTÊNCIA ÀS VITIMAS

18.1 Cadastramento

Grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Assistência Social deverá

cadastrar e registrar a população afetada pelo desastre e, outras providências.

18.2 Abrigamento
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A Secretaria de Assistência Social deverá dispor de abrigos públicos em 

condições estruturais adequadas, para receber desabrigados. Serão alocadas 

em abrigos munícipes afetados pelo evento de desastre, cujas casas e/ou 

edificações foram danificadas, ou, por ventura de força maior teve que ser 

evacuado de setor de risco.

18.3 RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES

Será de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social a coordenação de 

recebimento, organização e com apoio de voluntários distribuírem os donativos, 

aos afetados diretamente pelo desastre, que estejam em situação de 

desabrigamento ou desalojamento.

18.4 ATENDIMENTO AOS GRUPOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

O atendimento os grupos especiais, terá apoio da Assistência Social, Secretaria 

de Saúde, e Conselho Tutelar. Com suas atribuições legais.

18.5. MOBILIZAÇÃO ADICIONAL DE RECURSOS

Com o avanço do Sistema de Comando de Operações e seus consequentes

resultados, deverá elaborar avaliações periódicas do evento. Desta forma, 

definirá a solicitação de novos recursos necessários às operações no setor.

18.6 SUPORTE ÀS OPERAÇÕES DE RESPOSTA
A COMPDEC e o Gabinete serão responsáveis pela coordenação e ações de

suporte às entidades e órgãos que atuarão nas operações de resposta ao 

desastre. Atuação de órgãos atrelados à administração pública municipal, para   

apoio administrativo e jurídico na Resposta ao evento.
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18.7 ATENDIMENTO AO CIDADÃO E À IMPRENSA

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura ficará ao encargo de realizar a

comunicação oficial, desde a ocorrência do evento ao restabelecimento dos 

serviços essenciais, e por fim o retorno da normalidade.

18.8 REABILITAÇÃO DOS CENÁRIOS - RECUPERAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA
A Secretaria de Infraestrutura terão as ações voltadas ao planejamento, 

licitações, contratações e a execução de obras de recuperação de infraestrutura, 

em conjunto com a Secretaria de Administração.

19. ATRIBUIÇÕES GERAIS

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência 

de Proteção e Defesa Civil:

• Manter um plano de chamado atualizado.

• Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais

padronizados necessários para a realização das tarefas atribuídas ao seu

órgão;

• Preparar e programar os convênios e termos de cooperação;

• Identificar e suprir necessidades de comunicação para a realização das

tarefas atribuídas ao seu órgão;

• Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das

tarefas atribuídas. Prover meios para a garantia da continuidade das operações 

de seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições chave;

• Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para

a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão.
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20.CONCLUSÃO

20.1 Desfecho Primário

Realizar monitoramento durante período chuvoso e ação em conjunto 

com órgãos parceiro prevendo agir de forma planejada caso ocorrência de 

alagamento.

20.2 Desfecho Secundário 

Espera-se poder atender a necessidade das famílias atingidas, quando/se 

necessário na ocorrência de algum evento referente a enchente do rio gameleira.  

Realizar assistência a essas famílias, de forma a ´´conter os agravos e prejuízos 

causados por tal evento.

Lista de assinatura de entidades parceiras – plano de contingencia 
do rio gameleira

      Coordenadoria Municipal Defesa Civil COMDEC

 Coordenação das Atividades e articulação do Sistema Municipal 

de Defesa Civil.

 Realizar monitoramento do nível do Rio Gameleira. 

   ____________________________________
   Coordenadora de Proteção e Defesa Civil
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Secretaria Municipal de Saúde  

 Proceder a Assistência Hospitalar e Pré-hospitalar;

 Disponibilizar recursos humanos e materiais para as ações de 

respostas na sua esfera de atribuição. 

 Agir preventivamente no controle de epidemias; 

 Proceder a vacinação do pessoal envolvido nas ações de 

resposta.

 Articular, se houver necessidade, com os outros órgãos de saúde 

na esfera estadual e federal

 Promover assistência e auxílio a população atingida pelos 

impactos da Enchente; -Providenciar a aquisição de Distribuição 

de Kits de Limpeza.

_______________________________________
Representante

Secretaria Municipal de Educação 

 Dispor a estrutura das edificações da rede municipal de ensino 

para que, emergencialmente, sirvam de abrigos temporários;

 Disponibilizar servidores durante o período de anormalidade; 

 Disponibilizar viaturas e outros materiais necessários ao 

atendimento da população atingida.

_______________________________________
                              Representante
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       Secretaria Municipal de Assistência Social

 Efetuar a triagem socioeconômico e cadastramentos das famílias 

vulneráveis afetadas pelo desastre; 

 Gerenciar os abrigos temporários; 

 Coordenar campanhas de arrecadação e de distribuição de 

alimentos, roupas e outros; 

 Promover ações de fortalecimento da cidadania;

      _______________________________________
                                  Representante

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.

 Disponibilizar servidores durante o período de 

anormalidade;

 Disponibilizar viaturas e outros materiais necessários ao 

atendimento da população atingida; 

 Promover campanhas de educação ambiental nos abrigos;

 Realizar monitoramento do nível do Rio Gameleira. 

                          _______________________________________
                      Representante

____________________________________
Maria Dalva Pereira da Silva

Coordenadora de Devesa Civil
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                                __________________________________
Carlos Vinicius Barbosa da Silva

Prefeito Municipal
  

                               Recursolândia – TO, 30 de novembro de 2021
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