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I tapira 

Menotti Del Picchia 

 

Itapira é sempre aquela moça jovial e faceira 

que se veste à maneira de princesa, 

trescalando a cravo, 

alvejando nas rendas de nuvens brancas 

dum céu azul, 

azul como deveria ter sido o olhar de Eva, 

se é que a nossa primeira mãe foi loura... 

 

O parque está uma delícia... 

O éden está aqui. 

Se eu fosse, sábio, 

argumentaria neste sentido, 

para oferecer ao número de verdades positivas mais uma: 

“Adão deveria ter sido itapirense...” 

Hão de me chamar inovador, 

taxar-me-ão de fantasista, 

porém a beleza natural desta graciosa terra 

fez-me cair em pecado, 

fazendo-me disputar verdades à própria bíblia... 
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INTRODUÇÃO 

A Lei 11.445/2007, que insti tuiu a polít ica nacional de saneamento básico,  

estabeleceu, em seu Artigo 19, que a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico observará plano, que poderá ser específico para cada 

serviço,  o qual abrangerá, no mínimo :  [ . . .]  IV - ações para emergências e 

contingências; [ . . . ] (BRASIL, 2007: Art.  19).  

Procurando conceituar estas duas palavras – emergência e contingência – 

percebe-se que neste caso tornam-se complementares,  pois de acordo com o 

Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2006),  emergência é uma situação crítica; 

acontecimento perigoso ou fortuito,  incidente,  portanto de circunstância 

acidental.  Já contingência refere-se à qualidade do que é contingente – o que 

pode ou não suceder – a eventualidade e a incerteza sobre se uma coisa 

acontecerá ou não. 

Sendo assim, este plano de ação tem por objetivo monitorar presumíveis 

fatores de risco,  identificar e prevenir possíveis acidentes,  passíveis de 

acontecer ou não, bem como atuar na mitigação de danos e prejuízos causados 

por acidentes e desastres,  naturais ou antrópicos,  relacionados ao saneamento 

básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário,  l impeza urbana, 

incluindo o manejo de resíduos sólidos,  e drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas.  E, ainda, prevenir agravos a saúde relacionados ao 

saneamento básico inadequado.  

Este conjunto de objetivos amplos está sendo proposto considerando que,  

muitas vezes,  uma sucessão de pequenas falhas,  mesmo que insignificantes,  

podem potencializar danos maiores e,  até mesmo, dar origem a enormes 

calamidades.  Além disto,  acidentes e desastres podem ter danos e prejuízos 

minimizados com ações mitigadoras estruturadas.    

A primeira abordagem deste plano de ação refere-se à seleção do conjunto de 

normas e planos formalmente estabelecido ou a serem implementados,  

considerando a regulamentação de procedimentos operacionais e de 

monitoramento,  que realizados cotidianamente conseguem evitar,  prevenir ou 

minimizar os efeitos adversos de emergências e contingências.  Portanto,  faz 

parte deste Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais a implantação e 

o acompanhamento de legislações e implantação de vigilâncias específicas.  
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O Relatório também contempla a formação de equipes multidisciplinares e  

intersetoriais para trabalhar em níveis complementares e,  ainda,  a criação de 

referências técnicas para serem consultadas quando necessário.  

Está sendo proposta neste Relatório a criação do “Fundo Municipal para 

Emergências e Contingências Relacionadas ao Saneamento Básico”,  

considerando que o financiamento proposto pelo Relatório possibil itará de 

fato a implementação do mesmo. 

Este Relatório refere-se às ações de emergência e contingência relacionadas 

ao saneamento básico,  portanto,  ele não tem o objetivo de substituir as ações 

da Defesa Civil  do Município,  que atua em diversas outras circunstâncias de 

calamidade, tais como: 

a) vendavais; 

b)  deslizamento de encostas; 

c) inundações; 

d)  raios e tempestades; 

e) geadas; 

f) granizo; 

g)  incêndios florestais; e 

h)  tornados.  

Da mesma forma, este Relatório não propõe substituir competências de outros 

órgãos municipais responsáveis pelo monitoramento e vigilância de fatores de 

risco ambientais,  como o setor de vigilância ambiental, da vigilância em 

saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, que deve fazer vigilância 

relacionada às seguintes atividades e situações: 

a) qualidade da água para consumo humano; 

b) saúde de populações expostas a solo contaminado e à poluição do ar; 

c) contaminantes ambientais e substâncias químicas; 

d) acidentes envolvendo produtos perigosos; 

e) ambientes de trabalho;  

f) fatores físicos,  como, por exemplo, fontes emissoras de radiações 

eletromagnéticas e radioativa; e 

g) riscos decorrentes de desastres naturais,  eventos como secas/estiagens,  

enchentes/inundações,  incêndios florestais,  deslizamentos/escorregamentos,  

vendavais,  tornados,  granizo, furacões e terremotos.  
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Este Relatório propõe trabalhar “pari passu” com a Defesa Civil,  com a 

Vigilância Ambiental e outros órgãos municipais,  principalmente nas ações 

intersetoriais com o saneamento básico.  

As seguintes etapas do sistema de saneamento foram consideradas para 

organizar o detalhamento deste Relatório:   

a) abastecimento de água potável: manancial,  captação, recalque, adutora,  

estação de tratamento de água (ETA), adutoras e redes de distribuição e 

ligações prediais; 

b) esgotamento sanitário: ligações prediais,  redes de coleta,  transporte,  

tratamento (ETE) e disposição final adequada; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: instalações operacionais de 

coleta,  transporte,  transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e 

do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: ações de macro-drenagem, 

caracterizadas pelo escoamento topograficamente bem definido nos fundos de 

vale,  mesmo naqueles em que não haja um curso d’água perene; e ações de 

micro-drenagem, caracterizadas pelo escoamento das águas pluviais nas áreas 

de ocupação urbana, conectando-se à rede de macro-drenagem ou diretamente,  

quando for o caso, aos corpos hídricos receptores.  

A informação qualificada à sociedade e a capacitação de gestores,  

trabalhadores e população também estão sendo propostas como um importante 

pilar na política pública municipal para mitigar os efeitos adversos de 

emergências e contingências.  

Este Relatório deve ser institucionalizado por intermédio de uma lei  

municipal,  contendo os princípios e diretrizes por ele instituídos,  para criar as 

bases intersetoriais necessárias,  definir formalmente atores responsáveis por 

sua implementação, e dar perenidade ao mesmo. A lei estará espelhando a 

política pública municipal para ações de emergências e  contingências.  A 

elaboração desta legislação será coordenada pela Secretaria de Negócios 

Jurídicos e Cidadania do Município.   

O Município deverá realizar um seminário municipal,  com ampla participação 

da sociedade, para debater e aprovar as propostas do Relatório de Ações para 

Emergência e Contingência.  

 



 4 

1 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

As seguintes legislações e planos foram selecionados para serem implantados,  

adaptados ou efetivados:   

a) Lei Municipal que cria a Área de Proteção Ambiental  do Ribeirão da 

Penha. 

Aprovação de Lei Municipal que cria  a Área de Proteção Ambiental do 

Ribeirão da Penha, acima do atual ponto de captação de água para a Sede 

Urbana, bem como os instrumentos para o seu monitoramento conforme 

consta no ANEXO VIII do Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais 

(Volume IV) 

b) Implantação da Portaria Nº 518/GM 

A Completa implantação da Portaria nº 518/GM em 25 de março de 2004, que 

dispõe sobre procedimentos e responsabilidades inerentes ao controle e à  

vigilância da qualidade da água para consumo humano, estabelece seu padrão 

de potabilidade e dá outras providências – considerando suas futuras revisões 

– deverá ser concluída,  compreendendo as seguintes ações: 

  controle de qualidade, sob a responsabilidade do SAAE; e 

  vigilância,  sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, 

financiadas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

c) Revisão do Plano Municipal de Saúde 

Na revisão do Plano Municipal de Saúde, que ocorrerá em 2010, sugere-se  a 

participação do SAAE, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente e da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo,  visando preparar o 

Plano Municipal de Saúde Ambiental,  visando a implantação da vigilância 

ambiental relacionada: à qualidade da água para consumo humano; à saúde de 

populações expostas a solo contaminado e à poluição do ar; aos 

contaminantes ambientais e substâncias químicas; aos acidentes envolvendo 

produtos perigosos; aos ambientes de trabalho; aos fatores físicos,  como, por 

exemplo, fontes emissoras de radiações eletromagnéticas e radioativa; e aos 

riscos decorrentes de desastres naturais,  eventos como secas/estiagens,  

enchentes/inundações,  incêndios florestais,  deslizamentos ou 

escorregamentos,  vendavais,  tornados,  granizo, furacões e terremotos.  
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d) Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (PGIRSU) 

O Plano Municipal  de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos 

(PGIRSU) deverá ser elaborado de acordo com os termos de referência para as 

suas contratações,  conforme apresentado no ANEXO IV do Relatório de 

Compatibilização de Planos Setoriais (Volume IV),  contendo os seguintes 

Planos setoriais: 

 Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos dos Serviços de Saúde 

(PGIRSS); 

 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil  

(PGIRCS); 

 Plano de Gerenciamento Integrado de Coleta Seletiva (PGICS); 

 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Plásticos (PGIRP); 

 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Pilhas,  Baterias e 

lâmpadas (PGIRPBL); 

 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Equipamentos 

Eletrônicos (PGIREE); e 

 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Óleo de Cozinha 

(PGIROC); 
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2 - EQUIPES PARA ATUAR COM AÇÕES DE EMERGÊNCIA E 

CONTINGÊNCIA 

O Plano de Ações para Emergência e Contingência  deverá contar com três 

estruturas básicas,  que deverão ser responsáveis por sua implantação. 

coordenação e acompanhamento.  Estas estruturas devem ser apoiadas pelo 

poder público e pela sociedade em geral,  mas na prática são compostas pelas 

pessoas que vão atuar diretamente na efetivação do Plano. Estas estruturas 

são: 

a) Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência  

O Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência será composto 

por sete membros,  representantes das seguintes instituições: 

I - SAAE; 

II - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

III - Secretaria Municipal de Obras; 

IV - Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelas ações de vigilância 

ambiental; 

V - CODEMA; 

VI - Conselho Municipal de Saúde; e 

VII - Defesa Civil Municipal.  

Os membros do Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência,  

nomeados pelo Prefeito Municipal,  elegerão, entre si,  na primeira reunião, seu 

coordenador,  para um mandato a ser estabelecido na legislação pertinente.  O 

coordenador eleito terá um prazo de 90 (noventa) dias para elaborar e 

submeter à discussão e votação o Regimento Interno do Comitê.  

O Comitê reunirá mensalmente,  ordinariamente,  e extraordinariamente quando 

convocado por seu coordenador ou pelo Prefeito Municipal,  tendo como 

principal atribuição fazer a gestão do Plano de Ações para Emergência e 

Contingência.  

A função exercida pelos membros do Comitê será considerada de relevante 

interesse público ficando vedada a concessão de qualquer tipo de 

remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária.  

b) Brigada Municipal para Ações de Emergência e Contingência 
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Deverá ser criada uma Brigada Municipal composta por trabalhadores do 

SAAE e das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente e de 

Obras,  bem como por voluntários do Município,  para atuar nas ações para 

minimizar danos ocasionados por emergências e contingência,  bem como em 

situações consideradas críticas.  Os membros da Brigada serão treinados pela 

Defesa civil do Município e atuarão como um braço operacional do Comitê 

Municipal para Ações de Emergência e Contingência.  O Comitê dimensionará 

o tamanho da Brigada e também ficará responsável por sua convocação, bem 

como pela elaboração dos critérios de participação e de atuação dos membros 

da Brigada. 

Todo o escopo do plano de Ações para Emergência e Contingência fará parte  

da grade de conteúdos programáticos das oficinas de capacitação dos 

membros da Brigada. Se forem necessárias,  outras referências devem ser 

buscadas,  mesmo fora do Município,  para a devida capacitação da Brigada.  

A função exercida pelos membros da Brigada será considerada de relevante 

interesse público e não darão direito a nenhum tipo de remuneração.  

c) Profissionais e Autoridades de Referência 

O Comitê Municipal  para Ações de Emergência e Contingência manterá um 

cadastro de profissionais especializados,  que atuam no Município e também 

fora dele,  para auxiliarem nas questões técnicas demandadas em situações de 

emergência e contingências.  A forma de contribuição de cada um destes 

profissionais deverá ser formalizada pelo Comitê.  São sanitaristas,  geólogos,  

hidrólogos,  epidemiologistas,  engenheiros,  biólogos,  ecologistas e outros que 

exerçam atividades de suporte aos serviços de saneamento básico.  

Será também criado um cadastro com os contatos dos profissionais dos 

serviços de saneamento básico e da vigilância ambiental responsáveis por 

ações rotineiras de vigilância e  controle identificadas pelo Plano como 

imprescindíveis.  Estes profissionais devem fornecer às suas respectivas 

chefias relatórios mensais,  que por sua vez os repassarão ao Comitê.  

Será criado, ainda, um terceiro cadastro composto por autoridades municipais 

que devem der informadas das ocorrências e das medidas tomadas pelo 

Comitê,  composto pelo menos com as seguintes autoridades: Prefeito 

Municipal; Secretário Municipal de Saúde; Diretor da Vigilância Sanitária;  

Polícia do Meio Ambiente; e Promotoria Pública.  
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3 - EVENTOS SENTINELA 

Serão escolhidos “eventos sentinela” para os diversos procedimentos 

rotineiros de vigilância e controle,  que servirão de alerta e ponto de partida 

para atuação específica do Comitê,  ao serem detectados,  para o 

desencadeamento de ações de emergências e contingências.  Estes eventos 

devem ser pactuados entre os responsáveis pelos serviços de saneamento 

básico e os representantes do Comitê para Ações de Emergência e  

Contingência.   
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4 - FINANCIAMENTO 

Deverá ser criado, por intermédio de lei  municipal,  o Fundo Municipal para 

Ações de Emergências e Contingências,  que vai financiar as principais ações 

do Plano, composto por 0,5% (meio por cento) da arrecadação tarifária do 

SAAE, mais 0,5% (meio por cento) dos recursos fiscais atualmente aplicados 

pelo Município no f inanciamento das ações de limpeza urbana e drenagem 

urbana, neste segundo caso, até que a cobrança por estes serviços sejam 

instituídas,  quando então o fundo passará a contar,  além dos recursos 

oriundos do SAAE, com 0,5% (meio por cento) dos recursos arrecadados com 

os serviços de limpeza urbana e drenagem urbana. 

A lei de criação do fundo deve estabelecer seu gestor e  os critérios e  

procedimentos para a utilização do mesmo.  
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5 - AÇÕES ESPECÍFICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

a) Proteção do Manancial 

Até que seja aprovada a Lei Municipal que cria a Área de Proteção Ambiental  

do Ribeirão da Penha, bem como os instrumentos para o seu monitoramento,  o 

SAAE deverá:  

 

I - atuar preventivamente para evitar que incidentes,  de quaisquer natureza,  

possam comprometer a qualidade da água do Ribeirão da Penha, no seu uso 

preponderante para abastecimento público; 

II - implementar vigilância destinada a identificar,  no menor tempo possível,  

anormalidades nas características físicas e biológicas na água do Ribeirão da 

Penha; 

III - estabelecer regras para deliberação sobre a interrupção do fornecimento 

de água, preventivamente e corretivamente,  considerando as incertezas sobre 

a qualidade da água bruta no ponto de captação por acontecimento fortuito; 

IV - avaliar as condições ambientais,  fomentar e implantar procedimentos de 

monitoramento de acordo com as legislações vigentes e implementar ações de 

recuperação e preservação requeridas; 

V - organizar e sistematizar análises de qualidade de água do Ribeirão da 

Penha, proporcionando subsídios para o SAAE em relação ao processo de 

tratamento da água para abastecimento público; 

VI - disponibilizar dados para atender os órgãos ambientais.  

VII - identificar e localizar atividades,  que em razão de sua natureza,  sejam 

consideradas de risco para a qualidade da água do Ribeirão da Penha, para 

elaboração de um diagnostico,  de acordo com a seguinte relação: ausência de 

tratamento de efluentes domésticos e agropastoris; ausência ou deficiência da 

destinação adequada dos resíduos sólidos; depósito de lixo a céu aberto;  

inexistência de infra-estrutura para escoamento de águas pluviais; atividades 

clandestinas (indústrias,  criações de animais,  abatedouros e atividades 

extrativistas,  dentre outras);  estradas rurais com manutenção inadequada; 

tráfego de veículos com carga perigosa (tóxica); loteamentos clandestinos e  
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ocupações ilegais; áreas degradadas; matas ciliar e matas de topo, inexistente 

ou altamente degradada; 

VIII - elaborar esboço preliminar do “Zoneamento Ecológico Econômico da 

APA – Ribeirão da Penha” visando a recuperação da qualidade da água por 

meio de manejo sócio-ambiental integrado, consubstanciado nas seguintes 

ações principais: 1) reflorestamento em áreas ciliares,  de topo e grotas; 2) 

reabilitação de áreas degradadas por intermédio de revegetação herbária e 

reflorestamento; 3) ações de saneamento rural por intermédio de: controle da 

poluição por fezes de origem animal; controle da poluição pelo lançamento de 

efluentes sanitários humanos; controle de emissão de esgoto e efluentes 

provenientes de suínos; destinação adequada dos resíduos sólidos rurais;  e 4) 

outras ações englobando: correção e manutenção de estradas rurais; controle 

de agrotóxicos; controle de incêndios florestais; regulamentação restringindo 

loteamentos à montante da captação; sinalização informativa e educativa;  

programa de educação ambiental; fixar placas indicativas,  em locais 

estratégicos,  com o nome e telefone do órgão municipal responsável pelo 

recebimento da comunicação (no caso o SAAE)  

IX - inspecionar,  rotineiramente,  a bacia do Ribeirão da Penha, para 

manutenção e atualização dos dados contidos no esboço preliminar do 

“Zoneamento Ecológico Econômico da APA – Ribeirão da Penha”; 

Articular com órgãos ambientais,  com objetivo de avaliar e definir a 

priorização das medidas mitigadoras e preventivas definidas nos itens 

anteriores,  considerando as seguintes particularidades: níveis de prioridade; 

competência institucional; instrumentos de ação; e resultados pretendidos; e  

X - capacitação dos operadores da ETA, com o objetivo de possibilitar a  

identificação de alterações das características físicas da água do Ribeirão da 

Penha, considerando as seguintes ocorrências: presença de espuma na água; 

alteração da cor característica (principalmente a cor verde); presença de odor 

anormal; mortandade de peixes nas águas do Ribeirão; manchas anormais na 

superfície da água; e turbidez acentuada fora do período de chuvas.  

Todas estas ações vão servir de base para a elaboração do “Zoneamento 

Ecológico Econômico da APA – Ribeirão da Penha”; 
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b) Estação de Tratamento de água (ETA) 

Para melhorar os aspectos gerenciais de operação da Estação de Tratamento 

de água (ETA) as seguintes ações estão sendo propostas preliminarmente:  

 

I -  implementar vigilância analítica destinada a identificar,  no menor tempo 

possível,  anormalidades nas características físico-químicas e biológicas na 

água do Ribeirão da Penha; 

II  -  criar banco de dados com histórico do manancial,  destinado a balizar 

medidas preventivas e corretivas.  

III - monitorar,  rotineiramente,  a água do Ribeirão da Penha, para identificar 

quaisquer anormalidades em suas características físico-químicas e biológicas 

que possam comprometer a qualidade da água distribuída à população; 

IV - monitorar,  rotineiramente,  a água do Ribeirão da Penha, para fins de 

enquadramento na legislação estadual para o "Índice de Qualidade da Água"- 

IQA; 

V - estabelecer metodologia e protocolo de atuação nos casos de incidentes 

que possam comprometer a qualidade da água destinada à população; 

VI - disponibilizar dados para atender aos órgãos ambientais e de saúde. 

VII - fixação de parâmetros de qualidade das águas do Ribeirão da Penha e 

suas variações,  baseado na série histórica das análises realizadas pelo SAAE, 

considerando os seguintes indicadores de avaliação diária e rotineira: pH; cor 

aparente; turbidez; alcalinidade; acidez; condutividade; e odor (indicador 

subjetivo); 

VIII - aquisição de equipamentos para implantação de novas análises de 

controle de qualidade, voltadas para a rápida identificação de anormalidades 

nas características físico-químicas da água do Ribeirão da Penha: aparelho 

para oxigênio dissolvido; aparelho para demanda bioquímica de oxigênio;  

aparelho para série  nitrogenada; aparelho para fosfato;  e fotômetro ou 

espectrofotômetro para cumprimento da Portaria nº 518/2004 e suas 

substi tutas; 

IX - realização de análises físico-químicas e biológicas para determinação do 

IQA – Índice de Qualidade da Água do Ribeirão da Penha, considerando a 
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seguinte metodologia: período de coleta representativas das 4 estações do 

ano; localização dos pontos de coleta; anexar informações meteorológicas 

relativas a temperatura,  precipitação e evaporação; e atendimento às 

legislações específicas; 

X - contratação de consultoria para implantação de sistema de qualidade nas 

atividades de operação da estação de tratamento de água; 

XI - capacitação dos operadores de ETA, quanto à introdução dos novos 

parâmetros de controle de qualidade da água e para a  operação dos 

respectivos equipamentos,  visando os seguintes objetivos: 

1) reconhecimento da importância da introdução dos novos parâmetros de 

avaliação no controle da qualidade da água do Ribeirão da Penha; 

2) reconhecimento do significado dos resultados das análises dos novos 

parâmetros; 

3) aprendizado para a operação dos novos equipamentos; e  

4) subsidiar a chefia na identificação e avaliação,  nos casos de 

anormalidades nas características físico-químicas e biológicas da água do 

Ribeirão da Penha. 
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6 - AÇÕES ESPECÍFICAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgoto sanitário,  por suas características construtivas e 

operacionais,  permite um sistema de operação, manutenção e de 

monitoramento que já efetivam uma serie de procedimentos que se 

constituem, por si só,  em um conjunto de elementos preventivos.  

Mas, algumas ações complementares devem ser previstas no Plano de Ações 

para Emergências e  Contingências,  para as quais deverão ser estabelecidos 

protocolos de atuação específicos:     

a) Conexões cruzadas que contaminam a água para consumo humano; 

b)  Refluxo de esgoto em domicílios,  prédios públicos,  em estabelecimentos 

comerciais e industriais; e 

c) Rompimento de emissários e coletores trono que causam avarias de grande 

monta.  
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7 - AÇÕES ESPECÍFICAS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Plano Municipal  de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos 

(PGIRSU), complementado pelos planos setoriais de Gerenciamento 

Integrado: dos Resíduos dos Serviços de Saúde (PGIRSS); de Resíduos da 

Construção Civil (PGIRCS); de Coleta Seletiva (PGICS); de Resíduos 

Plásticos (PGIRP); de Resíduos de Pilhas,  Baterias e lâmpadas (PGIRPBL); 

de Resíduos de Equipamentos Eletrônicos (PGIREE); e de Resíduos de Óleo 

de Cozinha (PGIROC); vão permitir um sistema de operação, manutenção e de 

monitoramento que já efetivam uma serie de procedimentos que se 

constituem, por si só,  em um conjunto de elementos preventivos.  

Mas, algumas ações complementares devem ser previstas no Plano de Ações 

para Emergências e  Contingências,  para as quais deverão ser estabelecidos 

protocolos de atuação específicos:     

a) Ação para acumulo de lixo nos aglomerados urbanos por motivo de greve 

dos coletores; 

b) Cadastro e monitoramento de todas as fontes de matéria radioativo em uso 

no Município; 

c) Ações emergenciais para contaminação com lixo tóxico provenientes de 

contaminações biológicas e químicas.  
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8 - AÇÕES ESPECÍFICAS DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS 

PLUVIAIS URBANAS 

No caso específico da Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas existe  

na Secretaria de Vigilância e Saúde, do Ministério da Saúde, um “Plano de 

Contingência de Vigilância em Saúde Frente a Inundações” (cópia em anexo).  

Sendo assim, o Comitê para Ações de Emergências e Contingências de Itapira 

deverá elaborar os protocolos para as intervenções municipais em ações de 

emergência e contingências relacionadas aos problemas de drenagem urbana a 

partir do referido Plano do Governo Federal.      
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9 - ATUAÇÃO EM AGRAVOS, DOENÇAS, SURTOS EPIDÊMICOS 

RELACIONADOS AO SANEAMENTO AMBIENTAL INADEQUADO 

O Sistema único de Saúde (SUS) possui protocolos clínicos bem definidos 

para atuar em doenças e agravos decorrentes de adversidades provocados pela 

falta ou pela inadequação da ações de saneamento básico.  

Sendo assim, o Comitê para Ações de Emergências e Contingências deverá 

construir com a Secretaria Municipal de Saúde estratégia específica para: 

a) atuar na prevenção, vigilância,  controle e tratamento das doenças 

transmissíveis relacionadas ao saneamento ambiental inadequado:   

 

Categoria Doenças CID-10

Diarréias A00; A02-A04; A06-A09
Febres entéricas A01
Hepatite A B15

Dengue A90; A91
Febre Amarela A95
Leishmanioses B55
 Tegumentar e Visceral
Filariose linfática B74
Malária B50-B54

Doença de chagas B57
Esquistossomose B65

Leptospirose A27
Doenças dos olhos
 Tracoma A71
 Conjuntivites H10
Doenças da pele

 Micoses superficiais B35;B36
Helmintíases B68; B69; B71; B76-B83

Teníases B67

CID-10: Classificação Internacional de Doenças. Revisão 1996 (OMS, 1997). 

4. Doenças relacionadas com a higiene

5. Geo-helmintos e teníases

Doenças Relacionados a um Saneamento Ambiental Inadequado

Fonte: COSTA et al., 2004.                       

3. Doenças transmitidas através do contato 
com a água

2. Doenças transmitidas por inseto vetor

1. Doenças de transmissão feco-oral

 
b) atuar na prevenção, vigilância,  controle e tratamento das doenças não 

transmissíveis relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, como 

aquelas derivadas de cianotoxinas,  agrotóxicos e outros contaminantes;   

c) atuar na prevenção, vigilância,  controle e tratamento dos agravos 

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado decorrentes de traumas,  

afogamentos e picadas de animais peçonhentos.    
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10 - ACIDENTES COM CARGAS PERIGOSAS E PRODUTOS QUÍMICOS 

O Governo do Estado de São Paulo,  sob a coordenação da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), ligada à Secretaria do Meio 

Ambiente,  insti tuiu Subcomissão de Estudos e Prevenção de Acidente no 

Transporte Terrestre de Produtos Perigosos da Região de Paulínia.   

A CETESB também possui um Setor de Operações de Emergência tem por 

finalidade intervir em situações emergenciais que representam riscos ao meio 

ambiente,  causados por eventos acidentais ocorridos em fontes ou atividades 

que manipulam substâncias químicas no Estado de São Paulo,  nas mais 

diversas atividades,  destacando-se o transporte rodoviário,  marítimo e postos 

de abastecimento.  

O Comitê para Ações de Emergências e Contingências deverá propor ao 

Executivo Municipal um convênio com o Governo do Estado para cooperação 

mútua,  objetivando atuação complementar para a prevenção de acidente no 

transporte terrestre de produtos perigosos e em situações emergenciais que 

representam riscos ao meio ambiente,  causados por eventos acidentais 

ocorridos em fontes ou atividades que manipulam substâncias químicas.  
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11 - ELABORAÇÃO DE MANUAIS COM PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO 

Para ação, ou conjunto de ações similares,  o Comitê para Ações de 

Emergências e Contingências deverá elaborar um protocolo de atuação 

específico.  

Protocolo é um conjunto de regras,  padrões e especificações técnicas que vão 

regular a as ações,  ou conjunto de ações,  em casos de emergências ou 

contingências.  É uma descrição detalhada de como e por que cada ação será 

conduzida.  Eles devem estar formalmente registrados em um manual 

específico.  

Nele devem figurar informações detalhando todos os passos a serem trilhados: 

a) como caracterizar bem a ocorrência ou o fato gerador da emergência e  

contingência; 

c) quais pessoas devem ser informadas; 

d)  quem vai centralizar e fornecer as informações sobre o tema; 

e) quais são os responsáveis para atuar em cada etapa do processo – 

diagnostico,  prevenção, correção etc; 

f) qual é a cadeia hierárquica de deliberações sobre a situação em pauta; 

g)  para onde devem ser encaminhadas as pessoas que necessitam de cuidados 

especiais; 

h)  quais são os insumos e equipamentos que devem estar estocados; 

i)  qual é a legislação aplicada ao tema deve ser atendida; e 

j) quais cuidados necessários ao acolhimento das pessoas que estão 

precisando de apoio. 

Deverá existir um conjunto de protocolos para ações preventivas,  outro de 

ações para o atendimento emergencial e um terceiro de ações para a  

readequação dos sistemas que tenham passado por avarias e áreas atingidas 

por adversidades.      

Os protocolos devem ser elaborados e periodicamente revisados por uma 

equipe técnica formalmente designada pelo Comitê para Ações de 

Emergências e Contingências permitindo o seu aperfeiçoamento e a detecção e 
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correção de erros,  com base nas experiências acumuladas no Município,  ou 

mesmo fora dele.   

Os protocolos deverão conter normas de procedimento para atuação de todos 

os atores envolvidos nos processos insti tuídos pelas ações de emergência e  

contingência; 
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12 - AÇÕES PARA INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

a) Plano de marketing 

Com base em toda a proposta aprovada para o Plano de Ações de Emergências 

e Contingências,  deverá ser contratada uma consultoria  especializada para 

divulgar e levar as propostas deste plano a cada cidadão de Itapira,  

contribuindo com o empoderamento da população, além de criar um canal 

permanente de dialogo com a sociedade.    

b) Telefone para Urgências e Emergências 

O Comitê deverá fazer uma parceria com o Corpo de Bombeiros e com a 

Defesa Civil Municipal para ser acionado quando os telefones de emergência 

destas entidades registrarem ocorrências caracterizadas como de competência 

do saneamento básico e pactuadas entre as partes.    

c) Plano de Identificação, Sinalização e Placas de Alerta 

Com base na legislação internacional e nacional de alertas para situações 

adversas todos os sistemas e áreas de interesse devem estar devidamente 

sinalizados,  para alertar a todos sobre os cuidados necessários,  os perigos 

associados,  a necessidade de tomada de decisão em caso de emergência e 

contingência e serviços ou autoridades a serem informadas.    

d) Conteúdo programático e normas de procedimento das oficinas de 

capacitação 

O Comitê para Ações de Emergências e Contingências deverá coordenar um 

plano de capacitação a partir das seguintes referências: 

I - todas as qualificações terão como parte integrante do conteúdo 

programático o Plano de Ações para Emergência e Contingências; 

II - Todas as qualificações previstas para os diferentes conjuntos de atores – 

trabalhadores,  Comitê,  brigada, população, membros dos conselhos 

municipais,  alunos do ensino formal,  etc.  – devem ter o conteúdo 

programático preestabelecido com base nos protocolos e em critérios e  

prioridades definidos pela política pública municipal  para ações de 

emergência e contingência.  
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