
 

Questionário de Diagnóstico 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Município:  

Ibirarema 

Responsável pelo preenchimento do formulário:  

Allan Oliveira Tácito 

Cargo/ Função Telefone para contato E-mail 

Vice Coordenador Municipal 

de Defesa Civil – COMDEC 
(18) 99744.1452 allan@ibirarema.sp.gov.br 

 

I – BRIGADA MUNICIPAL 

O município possui brigada municipal de combate 
ao fogo em coberturas vegetais? 

( X )  Sim (     ) Não 

Nº atual de brigadistas ( 09 ) 

A brigada está formalizada por instrumento legal? (     ) Sim ( X ) Não 

Em caso positivo, indicar lei ou instrumento que cria a brigada e anexar cópia da mesma: – 

Data do último treinamento de combate ao 
fogo em vegetação: 

Dia Mês Ano 

10 e 11 Maio 2016 

Observação: Anexar certificado do Corpo de Bombeiros referente ao treinamento para combate ao 
fogo em vegetação. 

Telefone para acionamento da brigada: (14) 99611.1108 / 199 

Responsável pela brigada: ( ) é o mesmo responsável pelo preenchimento do formulário 

Bruno Henrique Ramos Claro 

Cargo/ Função Telefone de contato E-mail 

Agente Ambiental (14) 99611.1108 defesacivil@ibirarema.sp.gov.br 

 

 

 



 

Questionário de Diagnóstico 
 

II – EQUIPAMENTOS PARA COMBATE AO FOGO: VEÍCULOS E FERRAMENTAS 

Indicar a quantidade de equipamentos que o município possui. Caso o município não possua o tipo 
de equipamento, marcar com Ø. 

01 Caminhão pipa ou tanque 

00 Caminhonete com conjunto para combate (moto bomba e tanque flexível) 

Outros veículos para combate – descrever e indicar quantidade: 

00 Vassoura de bruxa 

05 Abafador 

02 Bomba Costal 

Outras ferramentas para combate – descrever e indicar quantidade: – 

 

III – ARTICULAÇÕES E PARCERIAS 

O município participa de PAM, RINEM ou outra integração 
para combate ao fogo na região? 

( X ) Sim (     ) Não 

Descrever (qual, onde, quem coordena, quem são os órgãos integrantes, tipo de ações 
desenvolvidas, região de abrangência, etc): 

Auxilia, quando acionado, no combate de incêndios nos municípios vizinhos de Campos Novos 
Paulista, Palmital e Salto Grande, auxiliando, principalmente, nos silos de grãos, fogo em 
residências e em fábricas. 
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IV – Ações municipais relacionadas à Prevenção, Controle e Combate ao Fogo 

O município desenvolve ações de prevenção? ( X ) Sim (     ) Não 

Descrever brevemente as ações de prevenção: 

Capacitações periódicas por meio do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e por empresa 
especializada contratada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

O município possui legislação disciplinadora de queimadas 
urbanas? 

( X ) Sim (     ) Não 

Identificação (Tipo e Nº) da Legislação que disciplina queimadas urbanas: 

Lei Complementar Municipal nº 06/2009 (Código Municipal do Meio Ambiente) 

A prefeitura aplica a legislação? ( X ) Sim (     ) Não 

Descrever como funciona a aplicação da legislação no município – instrumentos legais, nº de 
agentes, período: 

Por meio da Lei Complementar Municipal nº 06/2009 (Código Municipal do Meio Ambiente), 
quatro agentes ambientais e seu coordenador municipal estão autorizados a proceder a aplicação 
da norma legal quanto à queimada urbana e poluição do ar. 

A prefeitura possui mapeamento de áreas de risco ou plano 
de contingência para incêndios florestais? 

(     ) Sim ( X ) Não 

Caso seja possível, encaminhe o mapeamento das áreas de risco anexo a esta documentação. 

 

Ibirarema (SP), 07 de março de 2017. 

 

 

 

 

ADM. ALLAN OLIVEIRA TÁCITO     THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

Vice Coordenador Municipal de Defesa Civil   Prefeito de Ibirarema 


