Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:
Preparado por:

PAM – Plano de Auxílio Mútuo de Cubatão
CIESP/Cubatão, Corpo de Bombeiros e COMDEC-Comissão Municipal de Defesa
Civil-Cubatão
Comunidade de Cubatão

Cliente:

Indústrias, Comunidade e Meio Ambiente de Cubatão

Iniciado em:

1987

Concluído em:

Em andamento

Histórico do Projeto

PAM – Plano de Auxílio Mútuo de Cubatão
Necessidade de estabelecer diretrizes básicas para coordenação, planejamento e atuação das
entidades participantes do PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO – PAM, em situações de emergências,
envolvendo incêndios, vazamentos de substâncias tóxicas ou qualquer outro evento que possa
acarretar danos à pessoa, patrimônio e ao meio ambiente, em áreas internas e externas às
empresas filiadas ao PAM, situadas ou não no Pólo Industrial de Cubatão.
O Pólo Industrial de Cubatão representa um dos mais importantes complexos de indústrias de base
pertencentes aos setores: Química, Refinação de Petróleo, Petroquímico, Fertilizantes, Energético
e Siderúrgico.
Trabalham nessa região cerca de 50.000 pessoas, incluindo mão-de-obra direta e indireta.
Dentre as matérias-primas, produtos intermediários e produtos finais estocados e movimentados
através de tubulações subterrâneas, e rodovias, se incluem diversos produtos corrosivos, tóxicos,
inflamáveis e explosivos, que podem quando envolvidos em acidentes afetar drasticamente a
região, causando: vítimas, destruição de patrimônio, parada de produção, obstrução de vias,
bloqueando o abastecimento de matérias-primas e escoamento de produtos acabados.
Objetivos do Projeto
• Proteção à Vida Humana; Preservação do Patrimônio e Meio Ambiente, por meio de
mobilizações e/ou ações rápidas contra eventos acidentais.
• Conjugar os esforços das indústrias com o 6º. Grupamento de Incêndio, a Comissão
Municipal de Defesa Civil de Cubatão e a Coordenadoria Regional de Defesa Civil da Região
da Baixada Santista - REDEC/2, para agilizar a articulação, bem como suplementar os
recursos humanos e materiais necessários, a fim de assegurar maior eficiência no
atendimento de eventuais ocorrências que resultem em riscos a empresa, a comunidade e
ao meio ambiente.
• Atuar em emergências para evitar ou restringir ocorrências desastrosas de qualquer
natureza de forma permanente;
• Estabelecer e manter constante relacionamento com a COMDEC e com a REDEC/2 e
também com as demais Entidades que possam atuar como apoio nas eventuais
emergências, ou seja: Cetesb, Sabesp, Polícia Rodoviária, Telefônica, Ecovias, Companhia
Piratininga de Força e Luz, Companhia Municipal de Trânsito, 1ª. CIA do 21º. Batalhão da

•
•
•

•

•

Polícia Militar, Base Aérea de Santos, Capitania dos Portos, Polícia Florestal, Pro-Química e
Secretaria de Saúde de Cubatão
Realizar estudos para verificar a necessidade de promoção de seminários sobre os Planos
de Auxílio Mútuo
Promover, pelo menos, uma reunião mensal para o estabelecimento de normas gerais de
ações e procedimentos específicos e de coordenação e integração de atividades e meios
Coordenar as ações, bem como usos e aplicações de recursos nos casos de combate a
incêndio ou qualquer situação de emergência, em face das ocorrências desastrosas em sua
área de atuação
Promover a integração entre os representantes das indústrias junto ao PAM e o Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo, objetivando desenvolvimento técnico, troca de
informações e conhecimento integrado dos riscos potenciais de cada empresa
Promover simulados com ou sem prévio aviso, a qualquer hora e qualquer dia.

Descrição Passo a Passo
•

Sem observações

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

