
Audiência Pública ao Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil 
– PCPDC, referente à  Operação Verão da Cidade de Campinas-SP

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO DO PCPDC – PLANO DE
CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – OPERAÇÃO VERÃO 

O  Departamento  de  Defesa  Civil,  pertencente  à  Secretaria  Municipal  de  Governo  da
Prefeitura Municipal de Campinas,  torna público que,   em  atendimento ao disposto no
artigo 3º.-  A, inciso 6º da Lei  Federal  nº.  12.340,  de 1º.  de  Dezembro de 2010  e ao
Decreto  Municipal  nº.  17.827  de  27  de  Dezembro  de  2012,  comunica  a  todos  os
interessados que realizará  AUDIÊNCIA PÚBLICA  para  submeter à consulta  pública o
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PCPDC – Operação Verão da cidade
de Campinas-SP.
O objetivo desta Audiência Pública é de divulgar e obter contribuições e sugestões para
subsidiar a elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PCPDC
–  Operação Verão 2022/2023,   da cidade de  Campinas-SP  e submeter à avaliação e
prestação de contas anual o Plano Contingência 2021/2022.
A AUDIÊNCIA PÚBLICA ocorrerá dia  17 de Outubro de 2022,  das 10h00 às 12h00 e
será  realizada  de  forma  presencial,  no  Salão  Vermelho  da  Prefeitura  Municipal  de
Campinas, Av. Anchieta, nº. 200 – Centro Campinas.
A  participação  é  aberta  a  todos,  porém,  recomendamos  que  a  inscrição  seja  feita
antecipadamente,   que  se  dará  por  meio  do “FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO”, constante no regulamento, e após preenchido, encaminhar  para o e-mail:
defesacivil.adm@campinas.sp.gov.br até o dia 13/10/2022 às 17h00.
Os  interessados  e  devidamente  inscritos,  poderão se  manifestar  com  comentários  e
sugestões, visando o aprimoramento das ações, que deverão ser feitas preferencialmente
por escrito, através do “FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES” , constante
no regulamento e enviados para o e-mail: defesacivil.adm@campinas.sp.gov.br  até o dia
13/10/2022  às  17h00,  que  deverão  ser  devidamente  identificados,  contendo  nome
completo, local de trabalho se possuir, telefone para contato, endereço e e-mail.
Os materiais: Regulamento da Audiência Pública
                      Anexo I – Formulário de Solicitação de Inscrição
                      Anexo II – Formulário de Comentários e Sugestões
Encontram-se disponíveis no site  https://resiliente.campinas.sp.gov.br , no link Audiência
Pública ao Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PCPDC – 2022/2023.
Serão desconsideradas as manifestações com assuntos não relacionados ao objeto da
presente audiência.
A participação se realizará na forma estabelecida no “REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA”.
Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Defesa Civil pelo e-
mail: defesacivil.adm@campinas.sp.gov.br , fone:(19) 3272-4442.
O  Plano  de  Contingência  de  Proteção  e  Defesa  Civil  –  PCPDC  –  Operação  Verão
2022/2023, será publicado integralmente no ‘DOM’ – Diário Oficial do Município e no site
https://resiliente.campinas.sp.gov.br , no link Audiência Pública ao Plano de Contingência
de Proteção e Defesa Civil – PCPDC – 2022/2023.

Todos os interessados, estão convidados a participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA.
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