
SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

1. CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA Sim Não

A magnitude do evento superou a capacidade de gestão do desastre pelo poder público municipal? X
Os danos e prejuízos comprometeram a capacidade de resposta do poder público municipal? X

Os prejuízos econômicos foram causados por esse desastre? X
Os prejuízos econômicos públicos desse desastre foram separados dos privados? X

Informe, resumidamente, esses danos e prejuízos:

Durante o evento tivemos 23 moradias que foram afetadas, o Parque Ecológico sofreu danos as suas estruturas, onde tivemos a quadra e 
outras áreas de esporte e lazer coberto por lamas, houve ainda danos a estrada de rolamento e pista de caminhada com retirada de parte 

da camada asfáltica, na Vila Guará houve uma erosão ameaçando moradias, no Parque Estrela Dalva IX o agravamento de uma erosão 
ameaça residências e a ponte da Rua Lucena Roriz I, na Vila São José o agravamento de uma erosão impediu o acesso de moradores da 

zona rural a zona urbana, na GO-010 perímetro urbano a força da água levou parte da ponte aproximadamente afetando 20.120 mil 
pessoas, no Bairro Alto das Caraíbas o rompimento da canalização da águas pluviais levou a interdição de uma rua afetando o fluxo no 

local, no Parque Estrela Dalva V o agravamento de uma erosão danificou a rua e ameaça moradias, no Setor Luzilha a chuva agravou uma 
erosão de aproximadamente 1 km tornando a rua intransitável.

2. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O DESASTRE
2.1 HISTÓRICO DE DESASTRE Sim Não
Esse tipo de evento já ocorreu anteriormente? X
Esse tipo de evento ocorre anual e repetidamente? X
Se este tipo de desastre ocorre repetida e/ou anualmente cite as ações preventivas já desenvolvidas pelo município e 
explique porque ainda exige ação emergencial

A falta da implantação da COMPDEC nas gestões anteriores e a deficiência da canalização das águas pluviais em função do aumento da área 
pavimentada.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A CAPACIDADE GERENCIAL DO MUNICÍPIO
3.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/TÁTICO/OPERACIONAL MUNICIPAL Sim Não
Já foi efetuado o mapeamento das áreas de risco no município? X
O município possui órgão de defesa civil? X
Existe plano de contingência para o tipo de desastre ocorrido? X
Esse desastre foi previsto e tem recurso orçamentário na LOA atual? X
Existe um programa/projeto para enfrentamento desse problema com inclusão no PPA? X
Foram realizados simulados com a população nas áreas de risco do município? X
Órgãos e instituições estaduais apoiam a defesa civil municipal? X
Informe as dificuldades do município para a gestão do desastre :

Tendo em vista que apesar de termos uma Lei de criação da COMPDEC do ano de 2000, só na gestão atual a COMPDEC esta sendo 
efetivamente implantada, diante dessa situação de incipiência os laços de apoio e colaboração dos demais setores da administração público 

Municipal para com o órgão de Defesa Civil ainda estão em fase de construção.

4. MEDIDAS E AÇÕES EM CURSO
Indicar as medidas e ações de socorro, assistência e de reabilitação do cenário adotado pelo município.

4.1 MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONAIS

PESSOAL/EQUIPES EMPREGADAS Sim Não Quantidade

Declaração Municipal de Atuação Emergencial - DMATE

UF: GO MUNICÍPIO: Luziânia SIMBOLOGIA:
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Outros X 0

Promoção, assistência e comunicação social X 4

Ajuda humanitária X 4

Segurança pública X 0

Busca, resgate e salvamento X 0

Assistência médica X 0

Reabilitação de cenários (obras públicas e serviços gerais) X 1

Avaliação de danos X 4

Apoio à saúde e saúde pública X 0

Descrever outros e/ou detalhar, quando for o caso, o pessoal e equipes já empregados ou mobilizados.

Não foi aberto campanha para doação de apoio as pessoas afetadas, até agora, os recursos empregados para no restabelecimento da 
normalidade até o momento são do município embora não temos o quantitativo empenhado até o momento sabemos que será necessária a 

complementação por parte do Governo Federal para o retorno a normalidade.

4.2 MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS MATERIAIS

MATERIAL/EQUIPAMENTO EMPREGADO Sim Não Quantidade

Outros X 0

Material de limpeza, desinfecção, desinfestação e controle de pragas e vetores X 0

Material de uso pessoal (asseio e higiene, utensílios domésticos, vestuário, calçados, 
etc)

X 6

Água potável/Alimentos/Medicamentos X 6

Equipamentos e máquinas X 1

Helicópteros, barcos, veículos, ambulâncias, outros meios de transporte X 8

Descrever e/ou detalhar, quando for o caso, os materiais e equipamentos já empregados ou providenciados.

Até o momento a prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho, esta apoiando 6 famílias com auxilio 
moradia que deverá se estender por 6 (seis) meses ou até o possível restabelecimento da normalidade em seus endereço de origem ou o 

encaminhamento definitivo para moradias resiliente, além do apoio com cestas básicas e medicamentos.

4.3 MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS FINANCEIROS

VALOR FINANCEIRO EMPREGADO Sim Não Valor (R$)

Oriundos de fonte orçamentária municipal X 0,00

Oriundos de fonte extra orçamentária municipal X 0,00

Oriundos de doações: pessoas físicas, pessoas jurídicas, ONGs X 0,00

Oriundos de outras fontes X 0,00

Descrever e/ou detalhar

Os recursos municipais disponíveis não suficientes para o restabelecimento da normalidade necessitando assim de complementação por 
parte dos Governo Federal e Estadual.

5. INSTITUIÇÃO INFORMANTE

José Ricardo Gomes da Silva Nome do responsável pelas informações: 
Agente Administrativo Cargo: 

6139063839 Telefone de contato: 
Luziânia, 1 de Março de 2021Local e data: 

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, sala 704
CEP: 70.067-901 – Brasília/DF
Contato: 0800 644 0199 






