
PLANO MUNICIPAL DE 

CONTINGÊNCIA DE 

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

(PLAMCON) 



Plano de Contingência de Proteção e 
Defesa Civil - PLAMCON 

• Documento que registra o planejamento 
elaborado previamente a partir de estudos de 
um ou mais cenários de risco de desastre; 

• Estabelece os procedimentos para as ações de 
resposta. 

Alerta e Alarme 
Socorro e 
Auxílio às 
pessoas 

Reabilitação 
dos cenários 

Redução dos 
danos e 

prejuízos 



Elaboração do PLAMCON 

• Identificação da responsabilidade de 
organizações e indivíduos que desenvolvem 
ações específicas em caso de desastre; 

 

• Descrição das linhas de autoridade e 
relacionamento entre as agências envolvidas, 
mostrando como as ações serão coordenadas; 



Elaboração do PLAMCON 

• Descrição de como as pessoas, o meio ambiente 
e as propriedades serão protegidas durante os 
desastres; 
 

• Identificação do pessoal, equipamento, 
instalações, suprimentos e outros recursos 
disponíveis e como serão mobilizados; 
 

• Identificação das ações que devem ser 
implementadas antes, durante e após a resposta 
aos desastres. 
 



Requisitos do PLAMCON 

Usuários devem 
encontrar as  
informações com 
facilidade. 

Organização Elementos do planos 
devem seguir 
sequência racional, 
permitindo ao usuário 
identificar a lógica das 
ações. 

Progressão 

Permitir o uso no 
plano em 
contingências 
inesperadas. 

Adaptabilidade Facilitar a coordenação 
com outros planos, 
incluindo os adorados 
por agencias 
governamentais e 
privadas. 

Compatibilidade 



Objetivo do PLAMCON 

Facilitar as 
atividades de 
preparação 

Otimizar as 
atividades de 
resposta aos 

desastres 

Estabelece os 
procedimentos a 
serem adotados 

pelos órgãos 
envolvidos 

Genéricos ou 
Específicos 



Como vou responder a este evento, socorrendo e 
auxiliando as pessoas, reabilitando os cenários e 
reduzindo os danos e prejuízos, se este evento 

realmente acontecer? 



Estrutura do PLAMCON 

Descrição das 
informações de 
construção do Plano, 
instruções para uso e 
manutenção e os órgãos 
envolvidos na sua 
construção. 

Introdução 

Qual a motivação pela 
qual o Plano foi 
elaborado, qual seu 
propósito. 

Finalidade 

Descrição das ameaças ou 
riscos, caracterização das 
áreas de risco e quais as 
informações utilizadas na 
preparação do plano. 

Situação e 
Pressupostos Descrição dos órgãos e 

estruturas de resposta; 
dispositivos de 
monitoramento, alerta,  
alarme e ativação; 
procedimentos de 
coordenação, comando, 
controle e desmobilização. 

Operações 



Estrutura do PLAMCON 

Descrição das 
responsabilidades de 
cada órgão envolvido 
nas fases do desastre 

Atribuição de 
Responsabilidade Indica convênios e termos de 

cooperação, realocação de 
pessoal, procedimentos gerais 
para compra, locação ou 
contratação de recursos e 
orientações para o registro da 
obtenção, uso e prestação de 
contas dos recursos financeiros. 

Administração e 
logística 

Quaisquer documentos 
ou imagens que auxiliem 
na execução do Plano. 

Anexos 



Estrutura do PLAMCON 

• O  Órgão Municipal de Defesa Civil é 
responsável pela mobilização dos órgãos 
envolvidos, por sua manutenção e pela 
coordenação das atividades de resposta. 

 

• Os Municípios deverão revisar os PLAMCONs 
periodicamente e fazer a execução de 
exercícios de simulação total ou parcial para 
testar sua eficácia. 

 



Descrição do PLAMCON 

  Item Introdução 

• Documentação de Aprovação; 

• Página de Assinaturas; 

• Registro de Alterações (fundamental a 
atualização constante); 

• Registo de cópias distribuídas; 

• Sumário. 



Descrição do PLAMCON 

 Item Finalidade 

• Para que serve o PLANCOM, qual é o 
propósito, o objetivo do PLAMCON. 

 



Descrição do PLAMCON 

 Item Situação e Pressupostos 

• Feita a contextualização do seu município 
considerando possibilidades de algum evento 
adverso.  

 

• Neste tópico é preciso ter o mapeamento do 
cenário de risco 



Descrição do PLAMCON 

• Inseridos nesta etapa devem constar os 
seguintes itens: 
–  Situação: visão panorâmica do município, 

descrevendo-o e contextualizando. Serve para 
auxiliar na tomada de decisões 
• Dimensão geográfica; 

• Número de habitantes;  

• Base da economia; 

• Meios de transporte mais utilizados;  

• Infraestrutura.  

 



Descrição do PLAMCON 

–  Cenários de Risco: descrição do que foi 
identificado no município como 
possibilidade de situação adversa. 
Mapeamento de áreas que são 
consideradas de risco.  



 



Descrição do PLAMCON 

–  Pressupostos do Planejamento: Admissão de 
algumas condições e limitações na execução do 
plano. 
• Capacidade de resposta dos órgãos de emergência;  

• Tempo de mobilização de todos os órgãos envolvidos no 
plano; 

• Tempo de mobilização dos órgãos estaduais de emergência; 

• Desastre não afete os sistemas de telefonia celular e rádio; 

• Limitação ou interrupção do acesso a bairros;  

• Tempo e valor dos recursos financeiros estejam incialmente 
disponíveis. 



Descrição do PLAMCON 

  Item de Operação e Controle 

• Descrição de cada etapa do gerenciamento 
das situações adversas considerando as 
vulnerabilidades do município. 

 



Descrição do PLAMCON 

• Nessa etapa devem constar os seguintes itens: 

– Operação: descrição geral das operações, 
explicando a dinâmica de monitoramento, alerta, 
alarme, resposta e retorno à normalidade. 
Podendo constar os seguintes itens: 

• Resposta à ocorrência de determinado desastre (Pré-
desastre, o Desastre propriamente dito e a fase de 
Desmobilização); 



Descrição do PLAMCON 

• Forma que será feito o monitoramento na fase de Pré-
desastre, qual órgão será responsável pelo 
acompanhamento e por identificar situações de alerta 
e alarme e que tipo de acompanhamento será feito; 
– Boletins meteorológicos; 

– Monitoramento do nível dos rios; 

– Histórico de precipitações. 

 

• O meio de transmissão que será utilizado e quem irá 
receber a notificação da situação caracterizada como 
alerta e fazer a avaliação da emissão de alerta, alarme 
ou acionamento do plano; 

 



Descrição do PLAMCON 

• O órgão responsável por identificar o alerta e alarme, 
também é responsável por fazer o alerta, alarme e 
acionar o plano, também atualizá-lo; 

 

• Definir o órgão responsável pela coordenação da 
resposta na fase de pré-desastre e o local do seu posto 
de comando; 

 

• Na fase de Desastre, os primeiros recursos serão 
mobilizados logo após o impacto, pelo órgão 
responsável pela mobilização, através do meio de 
acionamento determinado; 



Descrição do PLAMCON 

• Mobilização adicional de recursos durante as fases 
seguintes e solicitação de recursos de outros 
municípios e em nível estadual ou federal, será feita por 
meio do órgão responsável; 

 

• Estrutura de operações de resposta organizada de 
acordo com a matriz das funções de suporte a 
desastres, estabelecendo ações para: 
– Socorro; 

– Assistência às vitimas; 

– Reabilitações de cenários. 

 



Descrição do PLAMCON 

• O suporte às operações de resposta será realizado 
primeiramente pelos próprios órgãos envolvidos, 
passando a ser realizado de forma integrada, utilizando 
recursos para suporte específico; 

 

• Um órgão será responsável pelos procedimentos 
administrativos e legais decorrentes da situação de 
anormalidade, que contará com apoios; 

 

• Definir o órgão responsável pela coordenação da 
resposta na fase de desastre e o local do seu posto de 
comando; 

 

 



Descrição do PLAMCON 

• A desmobilização será feita de forma organizada e 
planejada, priorizando os recursos externos e mais 
impactados nas primeiras operações; 

 

• A desmobilização deverá ordenar a transição da 
reabilitação de cenários para a reconstrução; 

 

• Definir o órgão responsável pela coordenação da 
resposta na fase de desmobilização e o local do seu 
posto de comando; 

 



Descrição do PLAMCON 

–  Critérios e Autoridade: descrição geral dos 
critérios a serem utilizados para a ativação e 
desmobilização do Plano, bem como a definição 
clara da autoridade que é responsável pela 
atividade. 

 



Descrição do PLAMCON 

 Quanto a Ativação 

– Critérios: estabelece parâmetros que serão 
monitorados pelo órgão responsável, caso sofram 
alterações e excedam os padrões estabelecidos o 
plano é ativado; 

 

– Autoridade: definição das autoridades 
responsáveis pela ativação do PLAMCON; 

 



Descrição do PLAMCON 

– Procedimento: medidas a serem adotadas após 
decisão de ativação do plano; 

• O responsável pela operacionalização do plano deve 
ativar 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); 

• A Central de Emergência defini outras medidas 
administrativas na sequência.  

 



Descrição do PLAMCON 

 Quando a Desmobilização 

– Critérios: ocorrerá sempre que as condições e 
pressupostos descaracterizarem um dos cenários 
de risco previstos; 

 

– Autoridade: definição das autoridades 
responsáveis pela desmobilização do plano; 

 



Descrição do PLAMCON 

– Procedimento: as medidas que serão tomadas 
após a desmobilização formal do plano; 

• Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos 
de acordo com o nível da desmobilização (total ou 
retorno a uma situação anterior); 

• A Central de emergência irá definir outras medidas 
administrativas na sequência; 

• O responsável pela operacionalização do plano 
desmobilizará o plano de chamada, o posto de 
comando e a compilação das informações.  

 



Descrição do PLAMCON 

 Descrição detalhada das etapas do Plano 

• Pré-Impacto: como os órgãos deverão 
proceder a partir da emissão de um alerta ou 
a confirmação de um cenário onde a 
probabilidade de ocorrência de um evento de 
risco é muito grande. 



Descrição do PLAMCON 

• Ações Iniciais pós-desastre: como os órgãos deverão 
proceder a partir da efetivação dos danos e como 
vão realizar a preparação para a primeira resposta.  
– Atuação a instalação de um sistema de comando; 
– Identificar os riscos ainda existentes; 
– Dimensionar o evento e a necessidade de recursos; 
– Consolidar as primeiras informações e organizar a área 

afetada; 
– Descrição do evento; 
– Definição de quem irá executar cada etapa, quando e 

como será executado; 
– Quais recursos humanos e materiais disponíveis. 

 



Descrição do PLAMCON 

• Resposta ao Desastre: como os órgãos deverão 
proceder para o atendimento à população, 
estabilização e restabelecimento do cenário. 
Integrando ações de  
– Socorro (salvamento, atendimento pré-hospitalar e 

evacuação);  
– Assistência ás vítimas (cadastro, abrigo, etc); 
– Recebimento, organização e distribuição de doações; 
– Atendimento médico/hospitalar; 
– Manejo de mortos;  
– Atendimento aos grupos com necessidades especiais. 



Descrição do PLAMCON 

• Reabilitação de cenários: Avaliação de danos, 
a decretação de S.E. ou E.C.P. e elaboração dos 
documentos, a recuperação de infraestrutura, 
restabelecimento dos serviços  essenciais, a 
segurança pública e o atendimento ao cidadão 
e à imprensa (com informações sobre danos, 
desaparecimento, etc.); 

 



Descrição do PLAMCON 

• Desmobilização: determinação dos 
parâmetros para a conclusão das atividades, 
os responsáveis e a análise da necessidade de 
ações de auxílio a médio e longo prazo. 

 



Descrição do PLAMCON 

– Atribuições: atribuições de cada órgão que 
participa do Plano. Para cada uma das etapas, 
sintetizando as ações de cada um dos integrantes. 

 

 



Descrição do PLAMCON 

– Atribuições Gerais: as responsabilidades gerais do 
PLAMCON são: 
• Manter um plano de chamada atualizado; 

• Desenvolver e manter atualizados os procedimentos 
operacionais padronizados necessários para a 
realização das tarefas;  

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

• Identificar e suprir as necessidades de comunicação 
para a realização das tarefas; 

 



Descrição do PLAMCON 

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

• Prover meios para a garantia da continuidade das 
operações de organização responsável ou 
departamento, incluindo o revezamento dos 
responsáveis por posições chave;  

• Identificar e prover medidas de segurança para as 
pessoas designadas para a realização das tarefas 
atribuídas. 

 



Descrição do PLAMCON 

– Atribuições Específicas: São feitas as atribuições 
de responsabilidades mais específicas em nível 
primário para as cada etapas de preparação do 
Plano, apontando ao órgão responsável as 
medidas que devem ser adotadas em cada uma 
destas etapas. 

 



Descrição do PLAMCON 

 Item Coordenação, Comando, Controle e 
Documentos Pertinentes 
– Identificadas as estruturas estabelecidas pelo SCO, 

que vai definir a base de comando e trabalhar com o 
protocolo de coordenação e o formulário 201, 
também serve como um registro permanente da 
resposta inicial que teve o incidente.  

 
– É importante um PLAMCON devidamente organizado 

para que em uma situação de um evento adverso, 
todos os envolvidos se mobilizarem com vistas à 
resposta adequada àquela situação. 

 



Descrição do PLAMCON 

 Quanto ao Modelo 

– O modelo utilizado pela coordenação de 
operações previstas será o estabelecido pelo SCO. 

 





Descrição do PLAMCON 

– O comando será unificado e serão definidos os 
representantes dos órgãos e instituições responsáveis.  

 

– A assessoria do comando será integrada, com 
representantes dos órgãos, cada um responsável por 
coordenar as seguintes áreas: 

• Coordenador de Ligações; 

• Coordenador de Segurança; 

• Coordenador de Informações ao Público; 

• Coordenador da Secretaria. 

 



Descrição do PLAMCON 

 Seções Principais 

– Coordenador de Planejamento; 

– Coordenador de Operações; 

– Coordenador de Logística; 

– Coordenador de Finanças. 

 



Descrição do PLAMCON 

• Seção de Planejamento 

– Coordenador da Unidade de Situação; 

– Coordenador da Unidade de Recursos; 

– Coordenador da Unidade de Documentação; 

– Coordenador da Unidade de Especialistas. 

 



Descrição do PLAMCON 

• Seção de Operações 

– Encarregado da área de espera; 

– Coordenador de operações Aéreas; 

– Coordenador da Subseção de Socorro; 

– Coordenador da Subseção de Assistência; 

– Coordenador da Subseção de Reabilitação; 

– Coordenador da Subseção de Decretação. 



Descrição do PLAMCON 

• Seção de Logística 
– Coordenador da subseção de suporte; 

– Coordenador da Unidade de Suprimentos; 

– Coordenador da Unidade de Instalações; 

– Coordenador da Unidade de Apoio Operacional; 

– Coordenador da Subseção de Serviços; 

– Coordenador da Unidade de Alimentação; 

– Coordenador da Unidade de Médica; 

– Coordenador da Unidade de Comunicação. 

 



Descrição do PLAMCON 

• Seção de Finanças 

– Coordenador da Unidade de Emprego de 
Recursos; 

– Coordenador da Unidade de Compras e 
Contratações; 

– Coordenador da Unidade de Custos; 

– Coordenador da Unidade de Indenizações. 

 



Descrição do PLAMCON 

  Quanto ao Protocolo de Coordenação 

• Ao ser acionado o SCO, o comando deve tomar as 
seguintes providencias: 
– Avaliar a situação e implementar as ações voltadas 

para segurança da operação e obtenção de 
informações; 

 

– Instalar formalmente o SCO e assumir a sua 
coordenação (via rádio, telefone, e-mail ou 
pessoalmente com as equipes envolvidas); 

 



Descrição do PLAMCON 

– Estabelecer um Posto de Coordenação e 
comunicar aos recursos e superiores envolvidos 
sobre sua localização; 

 

– Estabelecer uma área de espera e designar um 
encarregado, comunicando aos recursos a 
caminho sobre o local; 

 



Descrição do PLAMCON 

– Verificar a aplicação do Plano, implementando 
ações e levando em consideração:  

• Cenário identificado; 

• Prioridades a serem preservadas; 

• Metas a serem alcançadas; 

• Recursos a serem utilizados (quem, o quê, onde 
quando, como e com que recursos); 

• Organograma modular, flexível e claro; 

• Canais de comunicação; 

• Período Operacional. 



Descrição do PLAMCON 

– Solicitar ou dispensar recursos adicionais 
conforme a necessidade identificada no Plano; 

 

– Verificar a necessidade de implementar 
instalações e definir áreas de trabalho; 

 

– Verificar a necessidade de implementar funções 
do SCO para melhorar o gerenciamento; 



Descrição do PLAMCON 

• Iniciar o controle da operação no posto de comando, 
registrando as informações que chegam e saem do 
comando; 
 

• Considerar a transferência do comando ou instalação 
do comando unificado, se necessário; 
 

• Realizar uma avaliação da situação, verificando se as 
ações realizadas e em curso serão suficientes para lidar 
com a situação e, se necessário, iniciar a fase seguinte, 
elaborando um novo Plano de Ação antes do fim do 
período operacional que estabeleceu.  
 


