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Prioridade de Ação 1
Certifique-se de que a redução de desastres seja uma prioridade nacional e local com
uma forte base institucional para implantação.

 

Indicador central 1.1
Política nacional e quadro jurídico para a redução de risco de desastres existem com
responsabilidades descentralizadas e capacidades em todos os níveis.
  

Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local)
estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial) para
a redução de risco de desastres e adaptação à mudança climática?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Em 2009 realizamos a reestruturação do Sistema Municipal de Defesa Civil, que
integra todos os órgãos da Administração Pública e Comunidade em geral. Dentre as
missões do Simdec, segue abaixo as ações: Manter estruturada a área Operacional,
de Gerenciamento de Desastres e Administrativa com corpo permanente de
funcionários designados por portaria do Chefe do Executivo municipal; Capacitar
recursos humanos para as ações de Defesa Civil e manter uma Força Tarefa
Municipal formada por uma equipe técnica multidisciplinar, mobilizável a qualquer
tempo, para atuar em situações críticas; Articular-se com a Coordenadoria Regional
de Defesa Civil - REDEC I/5 e participar ativamente da Câmara Temática de Defesa
Civil - CT - DC RMC  

Link relacionados
      > Reorganização do Sistema Municipal de Defesa Civil
      > Sistema Municipal de Defesa Civil
  

Até que ponto existem parcerias entre as comunidades, setor
privado e autoridades locais para reduzir o risco?

Nível de progresso alcançado: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

O município desenvolve ações comunitárias através do Fundo Social de
Solidariedade. A Defesa Civil desenvolve, anualmente, ações educativas e de
parceria com o Serviço Nacional da Industria - SENAI, na cidade de Itatiba. A Defesa
Civil da Prefeitura de Itatiba conta com um novo aliado, o Núcleo de Prevenção de
Acidentes e de Apoio à Defesa Civil – NPAADC do Senai 'Luiz Scavone'  

Link relacionados
      > Parceria SENAI

Indicador central 1.2
Recursos específiicos e adequados estão disponíveis para implantar planos de
redução de risco de desastres e atividades em todos os níveis administrativos.
  

Até que ponto o governo local tem acesso a recursos financeiros
adequados para realizar as atividades de redução de risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As secretarias municipais da cidade de Itatiba possuem dotação orçamentária
própria. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos tem como objetivo abranger os
serviços de manutenção da cidade, bem como a execução de obras públicas. A
Secretaria de Obras e Serviços Públicos está sempre em comunicação com as
demais, principalmente com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Em
2012, durante a reforma administrativa da Prefeitura, passou a fazer parte da
Secretaria de Obras o Departamento de Trânsito, responsável pela engenharia de
tráfego, campanha de conscientização e fiscalização. A população faz uso dos
recursos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de diversas formas, pois a
Secretaria está presente nas escolas, creches, upas (Unidades de Pronto
Atendimento), postos de saúde, praças, novos acessos viários, limpeza pública,
novos loteamentos, indústrias e outros  

  

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos realiza a execução de orçamento,
cronograma físico-financeiro e memorial descritivo de obras e reformas públicas.
Assistência de planejamento e execução de infraestrutura de todos os eventos do
município O município realizou o Projeto para implantação de Marginal do Ribeirão
Jacaré trecho entre a Feimoc e Parque Luis Latorre  

Indicador central 1.3
A participação da comunidade e a descentralização são asseguradas por meio da
delegação de autoridade e de recursos aos níveis locais.
  

Quanto o governo local ??apoia comunidades vulneráveis locais
(especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a
participarem ativamente na tomada de decisão sobre redução de
risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Itatiba possui a Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda garante
os direitos e o acesso a bens e serviços a cidadãos e grupos em situação de
vulnerabilidade e risco social e pessoal em Itatiba. As ações desenvolvidas são
voltadas para o atendimento integral às famílias, às crianças, aos adolescentes, às
mulheres, aos idosos, às pessoas em situação de rua e às pessoas com deficiência,
sempre priorizando os segmentos que se encontrem em situação de maior
vulnerabilidade social. Os objetivos finais são a capacitação e a geração de renda
como ferramentas de resgate social. Durante esse processo, a Secretaria
disponibiliza programas de transferência de renda e outros benefícios
socioassistenciais. Ações desenvolvidas: Serviços e Programas de Proteção Social
Básica ofertados nos CRAS e Centros Comunitários • Acolhimento Social •
Acolhimento Psicossocial • Programa de Atenção Integral à Família - PAIF •
Programa de Atenção Integral ao Idoso • Programa socioeducativo para crianças e
adolescentes de 07 a 14 anos • Programa socioeducativo para adolescentes e jovens
de 15 a 17 anos • Programas de Transferência de Renda para famílias ou pessoas
de baixa renda: Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem, Pro Jovem e BPC –
Benefício de Prestação Continuada para idosos e deficientes . • Serviço gratuito de
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solicitação de 2ª. via de Certidão de Nascimento, Casamento ou Óbito, para pessoas
referenciadas nos CRAS ou Centros Comunitários. • Programa socioambiental
'Reciclagem Solidária' - incentivo e promoção da prática da separação de materiais
recicláveis pelas famílias referenciadas , com entrega dos materiais nos CRAS e
Centros Comunitários .  

  

Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Durante a Operação Verão e Estiagem realizamos, anualmente, treinamento para as
autoridades e a comunidade.  

  

Com que regularidade o governo local conduz programas de
conscientização e educação sobre Redução de Risco de Desastres e
prevenção de catástrofes para as comunidades locais?

Nível de progresso alcançado: 4

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O município realiza anualmente a Operação Verão, que ocorre no período de 1º de
dezembro a 31 de março, visando minimizar os efeitos das inundações na cidade de
Itatiba. Também realiza a Operação Estiagem, no período de 1º de junho a 31 de
setembro, visando minimizar os efeitos da seca. Durante as referidas operações são
realizados programas de conscientização e educação junto a comunidade.  

Indicador central 1.4
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Uma plataforma nacional multissetorial para a redução de risco de desastres está
funcionando.
  

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município está cadastrado no S2ID, que integra diversos produtos da Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de qualificar e dar transparência
a gestão de riscos e desastres no Brasil, por meio da informatização de processos e
disponibilização de informações sistematizadas dessa gestão. Aqui você pode
registrar e acompanhar os processos de reconhecimento junto à SEDEC, além de
consultar informações sobre ocorrências e gestão de riscos e desastres com base em
fonte de dados oficial e confiável. O Departamento de Defesa Civil possui o Cartão de
Pagamento de Defesa Civil - CPDC que é um meio de pagamento específico para
ações de defesa civil, que visa auxiliar a Administração Pública no controle dos
gastos, com agilidade e segurança. Este cartão destina-se aos representantes das
Unidades de Governos dos órgãos da Administração Pública Estadual e Municipal,
que se enquadrem nos termos da legislação em vigor para ações da defesa civil. É
destinado a ações de socorro, assistência e restabelecimento, a ser utilizado
exclusivamente em situações de emergência ou estado de calamidade pública, como
meio de pagamento de despesas.  

Link relacionados
      > S2ID Sistema Integrado de Informação de Desastres
      > Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC
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Prioridade de Ação 2
Identifique, avalie e monitore os riscos de desastres e reforce o sistema de alerta e
alarme

 

Indicador central 2.1
Avaliações de risco locais e nacionais baseadas em base de dados sobre ameaças e
informações sobre vulnerabilidades estão disponíveis e incluem níveis de risco.
  

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de desenvolvimento
vulneráveis ??em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui o Mapa de áreas de risco e de localização de edificações
precárias. O Mapeamento foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT
que atualizado em maio de 2013. Foram elencadas 4 áreas de deslizamentos e
inundação no Bairro da Ponte.  

  

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente
atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O mapeamento de risco do município e atualizado a cada 2 anos, sendo que o do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, foi revisado em maio de 2013.  

  

De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
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relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Todas as aprovações de projetos de construção, levam em consideração o
mapeamento de áreas de risco elaborados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas e
pela Defesa Civil.  

  

Até que ponto as escolas, hospitais e unidades de saúde recebem
atenção especial para avaliações de risco para "todos as ameaças"
em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Obras através da Diretoria de Obras Escolares desenvolve projetos
de construção e reforma para Cemeis, Emeis e Creches, além do suporte à toda
manutenção das entidades de ensino e acompanhamento no processo de
contratação dos serviços desde a etapa do orçamento até a entrega da obra. Os
projetos dos edifícios educacionais seguem os critérios determinados pela seção
pedagógica da Secretaria de Educação, quanto à necessidade dos ambientes para
cada situação, sendo, portanto, um trabalho em conjunto entre as Secretarias de
Educação e de Obras e Serviços Públicos Para a realização das obras e reformas,
adotou-se uma padronização em materiais de acabamentos, pensando em soluções
que viabilizem uma melhor conservação e sem a necessidade de manutenções
contínuas. Por se tratar de ambientes em que a maioria do público é jovem, a
Diretoria procura desenvolver projetos com pontos de cores vivas que alegram o
espaço. Também realiza vistoria e fiscalização de obras públicas (obras próprias e
licitadas);Manutenção dos prédios e patrimônios públicos com atendimento em
serviços de elétrica, hidráulica, pintura, marcenaria, serralheria, construção civil e
serviços em geral.  
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Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e unidades
de saúde em relação a desastres de forma que tenham capacidade
de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Na cidade não existem escolas ou hospitais instalados em áreas consideradas de
risco tanto pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT ou pelo município.  

Indicador central 2.2
Os sistemas existem para monitorar, arquivar e difundir dados sobre riscos chave e
vulnerabilidades .

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 2.3
Os sistemas de alerta estão em vigor para todos os grandes riscos, com divulgação
às comunidades.
  

Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc )
o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Possuímos o Centro de Comunicação instalado no Corpo de Bombeiros que funciona
24 horas que fica anexo ao Departamento de Defesa Civil e que possui toda estrutura
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de back ups de energia e redundância de equipamentos.  

  

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município possui um Sistema de Alerta integrado com o Centro de Gerenciamento
de Emergência da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que envia as informações
de alerta a Defesa Civil da Cidade. Também monitoramos a vazão do Rio Atibaia e
avisamos os moradores em caso de alerta.  

Indicador central 2.4
Avaliações de risco locais e nacionais levam em conta riscos regionais /
transfronteiriços, tendo em vista a cooperação regional sobre redução de risco.
  

Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas e um órgão da administração estadual e vem
prestando apoio ao município de Itatiba, desde 2005. Realizamos reuniões com a
comunidade moradora em áreas de risco de inundação e escorregamento,
considerando suas avaliações comunitárias.  
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Prioridade de Ação 3
Utilize conhecimento, inovação e educação para criar uma cultura de segurança e
resistência em todos os níveis

 

Indicador central 3.1
Informações relevantes sobre desastres estão disponíveis e acessíveis em todos os
níveis, a todos os interessados ??(por meio de redes, desenvolvimento de sistemas
de compartilhamento de informação, etc.)
  

Com que regularidade o governo local transmite para a comunidade
informações sobre as tendências locais de ameaças e medidas de
redução de risco (utilizando um Plano de Comunicação de Risco,
por exemplo), incluindo avisos prévios de provável impacto de
risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Realizamos fiscalização constante nas áreas de risco do município , sendo que a
Defesa Civil realiza trabalhos educativos nessas áreas. A Coordenadoria de
Comunicação Social, auxilia na divulgação das ações de comunicação, sejam de
prevenção ou de respostas aos desastres.  

Indicador central 3.2
Currículos escolares, material de educação e treinamentos relevantes incluem a
redução de risco de desastres e os conceitos de recuperação e práticas.
  

Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos,
educação ou treinamento na redução do risco de desastres
(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 1
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Descrição de Progresso e Resultados:

Nos comprometemos a realizar parceria com as instituições de ensino.  

Indicador central 3.3
Métodos de pesquisa e ferramentas para multi-avaliações de risco e análise de custo-
benefício são desenvolvidos e fortalecidos.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 3.4
Estratégia de consciência pública nacional existe para estimular uma cultura de
resistência ao desastre, com extensão às comunidades urbanas e rurais.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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Prioridade de Ação 4
Reduza os fatores de risco subjacentes

 

Indicador central 4.1
A redução de risco de desastres é um objetivo essencial das políticas e planos
ambientais correlatos, inclusive para uso do solo, manejo de recursos naturais e
adaptação à mudança climática.
  

Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de
governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados
com o desenvolvimento ambiental e planos de gestão dos recursos
naturais existentes?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui uma A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura - SMAA que é o
órgão executivo da Prefeitura cujo objetivo é desenvolver ações de preservação e
recuperação do meio ambiente do município. Desenvolve estudos e projetos que
abrangem o ordenamento do espaço urbano, estabelecendo as normas urbanísticas
para a ocupação e uso do solo; a emissão de diretrizes, licenciamentos e
procedimentos ambientais; a normatização das operações urbanas; a valorização e
proteção do patrimônio histórico e natural e a sistematização e divulgação das
informações e indicadores municipais de interesse do planejamento urbano e
programas especiais de educação ambiental. Atualmente são desenvolvidos pela
SMAA o Plano Municipal de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Roça Legal, os
Parceiros da Natureza, Cores e Flores, Itatiba + Verde e Sustentável, vistorias
ambientais, orientação técnica ao munícipe, vistoria de atendimento a denúncias,
visita ao DAEE, Cetesb e PMA, coordenação de palestras direcionadas ao
treinamento dos funcionários e à população. Também faz parte de sua atuação o
Viveiro Municipal e os parques municipais Ferraz Costa e Luis Latorre e as seções de
Serviço de Coleta de Resíduos, Áreas Verdes e a Seção de Apoio à Agricultura.
Itatiba + Verde e Sustentável Buscando também novas oportunidades de fazer com
que seus cidadãos tenham um contato ainda maior com o meio ambiente e a
preservação, a Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura, criou o projeto ‘Itatiba + Verde e Sustentável ', que visa proporcionar à
população oportunidades de conscientização quanto à preservação da qualidade do
ar e a conservação de suas áreas verdes.  
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Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?

Nível de progresso alcançado: 4

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui os departamentos de: Planejamento Urbano, responsável pela
realização de pesquisas e estudos de planejamento urbano; implementação de
projetos decorrentes de estudos de demandas e de planos; coordenação dos projetos
desenvolvidos; articulação junto aos demais órgãos municipais com interesse nos
projetos desenvolvidos nesta seção; articulação dos processos de revisão dos Planos
Municipais da área urbanística; orientação das demais atividades pertinentes aos
setores que respondem diretamente a este segmento. Será composto pela seguinte
seção: Seção de Planejamento Urbano. Departamento de Habitação Popular e
Licenciamento de Obras Particulares, responsável por coordenar processos de
regularização fundiária e urbanística; dar suporte as áreas de regularização com
incidência dos instrumentos do Estatuto da Cidade; pesquisar e avaliar áreas
passíveis de regularização; acompanhar planos de financiamentos para moradia
popular; orientar as demais atividades pertinentes aos setores que respondem
diretamente a este segmento.  

  

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção? 

Nível de progresso alcançado: 4
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Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itatiba realiza Projetos Especiais dentre
os quais missões diferenciadas que se revelam em projetos especiais, como por
exemplo: emissão de Certidões de Uso do Solo, fornecimento de diretrizes viárias
para loteamentos, manutenção do Plano Diretor, Mapas, Cadastros de zoneamento.  

  

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui um quadro de fiscalização permanente nas Secretarias de Meio
Ambiente e de Planejamento.  

  

Até que ponto o governo local apoia a restauração, proteção e
gestão sustentável dos serviços ambientais?

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não
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Descrição de Progresso e Resultados:

O Município participa do O Programa Município Verde Azul de autoria do governo do
Estado de São Paulo objetiva a descentralização da política ambiental. O Programa
Município Verde Azul prioriza dez diretivas - Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Mata
Ciliar, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Uso da Água,
Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. Atuando por meio de
sua comissão técnica para a elaboração das ações para o Programa Município Verde
Azul, Itatiba vem permitindo que cada meta seja transformada numa mudança de
hábitos e conceitos dos cidadãos itatibenses. O resultado foi uma grande conquista:
Itatiba obteve a 170º lugar dentre os 485 municípios que apresentaram seus
diagnósticos no ciclo 2012, com divulgação no inicio de 2013, apresentando um salto
de 253 posições em relação ao ano anterior.  

  

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município possui o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA -
é um órgão colegiado, deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria de Meio
Ambiente e Agricultura. O Conselho é formado por 14 membros, sendo 07
representantes do Poder Público e 07 da Sociedade Civil. Tem como finalidade
assessorar, estudar e propor ao poder público municipal as diretrizes da política
municipal para o meio ambiente e os recursos naturais. Entre as atribuições do
CONDEMA estão: acolher denúncias da população, referentes a infrações à
legislação de proteção ambiental e encaminhá-las aos órgãos municipal e/ou estadual
para as devidas aplicações/providências; informar à comunidade e ao órgão
competente municipal sobre a situação ambiental no município; analisar e celebrar
convênios e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisas e de atividades
ligadas à defesa ambiental; estabelecer normas e critérios para o licenciamento de
atividades potencialmente poluidoras, a ser concedido pelo município; apoiar o Poder
Público Municipal, especificamente no que respeita a Educação Ambiental não
formal, podendo desenvolver trabalho conjunto; assessorar o Poder Público, sempre
que solicitado; realizar e coordenar audiências públicas, em conjunto com o órgão
ambiental do município, quando regularmente solicitadas, visando garantir a
participação da comunidade nas decisões que tenham repercussão sobre qualidade
do meio ambiente no município. As reuniões acontecem às 17h da segunda terça-
feira de cada mês, na Sala de Reuniões da Secretaria de Meio Ambiente e
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Agricultura, estando aberta ao público interessado. Reuniões extraordinárias
acontecem mediante convocação do presidente do Conselho.  

  

Quanto o setor privado participa na implantação de planos de
gestão ambientais e de ecossistemas em seu município?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA - é um órgão
colegiado, deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura. O Conselho é formado por 14 membros, sendo 07 representantes do
Poder Público e 07 da Sociedade Civil que inclui o Setor Privado. .  

Indicador central 4.2
Políticas e planos de desenvolvimento social estão sendo implantados para reduzir a
vulnerabilidade das populações de maior risco.
  

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo, esquemas
de poupança e crédito, macro e microsseguro) disponíveis para as
famílias vulneráveis ??e marginalizadas instaladas em áreas de
risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município através da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda possui os
seguintes programas: • Programa Frente de Trabalho - inclui mensalmente, como
bolsistas do programa, pessoas de ambos os sexos, maiores de 18 anos,
desempregadas e sem rendimentos. Oferece subsídio financeiro, cursos de
requalificação profissional e encaminha para o mercado de trabalho. • Clube de Mães
- o Clube de Mães é formado por grupos de mulheres que se reúnem semanalmente
nos CRAS e Centros Comunitários, para aprender e confeccionar produtos
artesanais, que são comercializados em festas e feiras de artesanato, promovidas
pela Prefeitura de Itatiba. • Cooperativa de Catadores e Triadores de Materiais
Recicláveis - Cooperativa REVIVER - A partir do Programa Reciclagem Solidária,
realizado nos CRAS e Centros Comunitários, a Secretaria da Ação Social organizou,
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constiuiu e assessora a Cooperativa de Catadores, formada por famílias
referenciadas e atendidas nos serviços socioassistenciais do município. A
Cooperativa Reviver tem sua Unidade de Triagem de Materiais instalada em galpão
anexo ao Aterro Municipal, localizado à Estrada Benedito Antonio Regagnin, Bairro
Pinheirinho. Em caso de desastres essas ações poderão ser ampliadas.  

  

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os meios
de subsistência após desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui o Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social,
responsável pela promoção de ações que contribuam e promovam o desenvolvimento
sócio econômico local, viabilizando incentivos e prestando apoio ao comércio, à
indústria e aos prestadores de serviços de micro, pequeno e médio portes, integrando
procedimentos e informações de interesse a empreendedores e empresas já
instaladas ou que venham a instalar-se no município, coordenando a inclusão de
novas indústrias.  

Indicador central 4.3
Planos e políticas setoriais econômicas e produtivas foram implantados para reduzir a
vulnerabilidade das atividades econômicas.
  

Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco
de desastres para as famílias e empresas (prêmios de seguro
reduzidos para as famílias, isenções fiscais para as empresas) são
estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Em caso de decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Pública o município pode isentar de pagamento do IPTU as famílias atingidas por
desastres.  
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Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

o município possui uma Associação Comercial - AICITA, que congrega todo o
comércio da cidade de Itatiba e que poderá auxiliar o Sistema Municipal de Defesa
Civil em caso de desastre que afete a continuidade dos negócios durante ou após os
desastres.  

Indicador central 4.4
Planejamento e gestão dos assentamentos humanos incorporam elementos de
redução de risco de desastres, incluindo o cumprimento de códigos de construção.
  

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infra-
estruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações de
risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos faz uso de seus recursos de diversas
formas, pois está presente nas escolas, creches, upas (Unidades de Pronto
Atendimento), postos de saúde, praças, novos acessos viários, limpeza pública,
novos loteamentos, indústrias e outros.  

  

Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para
proteger instalações públicas e de infra-estrutura críticas aos danos
provocados por desastres?

Nível de progresso alcançado: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

Através de manutenção permanente executado pelos diversos setores da
administração pública. O município está comprometido na elaboração de um plano de
contingência para infra estruturas criticas  

Indicador central 4.5
Medidas de redução de riscos são integradas nos processos de recuperação pós-
desastre e de reabilitação.
  

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres estão
integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades de
reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Os imóveis apresentando risco são interditados e as famílias removidas para locais
seguros.  

Indicador central 4.6
Procedimentos existem para avaliar os impactos de riscos de desastres de grandes
projetos de desenvolvimento, especialmente de infraestrutura. 
  

Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm
programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e
unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim
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Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade possui um departamento que faz manutenção em obras públicas, seguindo
todas as diretrizes do Código de Obras do município.  
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Prioridade de Ação 5
Reforce a preparação de desastres para uma resposta eficaz em todos os níveis

 

Indicador central 5.1
Capacidade diretiva, técnica e institucional forte, e mecanismos de administração do
risco de desastres, com uma perspectiva de redução de risco de desastres estão em
andamento.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 5.2
Planos de preparação para desastres e planos de contingência estão em vigor em
todos os níveis administrativos, e exercícios regulares de treinamento e simulados
são realizados para testar e desenvolver programas de resposta a desastres.
  

Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com a
participação de organizações governamentais, não governamentais,
líderes locais e voluntários relevantes?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Participamos das Operações Simuladas em conjunto com o Corpo de Bombeiros e
com a Coordenadoria Regional de Defesa Civil de Campinas.  

  

Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência, rotas
de abandono dentificadas e planos de contingência permanentes?

Nível de progresso alcançado: 4
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Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação identificadas Sim

Plano de contingência ou plano de
preparação da comunidade para
desastres para todos os grandes riscos.

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Possuímos o cadastro de abrigos de emergência e estoque estratégicos de material
de assistência humanitária. Também possuímos o Plano de Contingência para
Operação Verão e Estiagem.  

  

Até que ponto o governo local tem um centro de operações de
emergência (COE) e / ou um sistema de comunicação de
emergência?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Centro de Operações, funciona no Corpo de Bombeiros.  

  

Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

As indústrias instaladas no município realizam de forma permanente exercícios de
evacuação, o mesmo acontece com o SESI e SENAI.  
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Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda garante os direitos e o acesso a bens
e serviços a cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade e risco social e
pessoal em Itatiba. As ações desenvolvidas são voltadas para o atendimento integral
às famílias, às crianças, aos adolescentes, às mulheres, aos idosos, às pessoas em
situação de rua e às pessoas com deficiência, sempre priorizando os segmentos que
se encontrem em situação de maior vulnerabilidade social. Os objetivos finais são a
capacitação e a geração de renda como ferramentas de resgate social. Durante esse
processo, a Secretaria disponibiliza programas de transferência de renda e outros
benefícios socioassistenciais.  

  

Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação
para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de
saúde?

Nível de progresso alcançado: 1

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O município se compromete a elaborar uma programação de treinamento específicos
para as escolas e hospitais.  

Indicador central 5.3
Reservas financeiras e mecanismos de contingência estão em vigor para apoiar uma
resposta eficaz e ações de recuperação quando necessárias.
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Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Em caso de Decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Pública, o município poderá solicitar recursos suplementares ao Estado e a União.  

  

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

No planejamento da Operação Verão contamos com a participação de profissionais
dos diversos setores da administração pública que dão apoio ao atendimento de
emergência na área de psicologia.  

Indicador central 5.4
Procedimentos existem para trocar informações relevantes durante os eventos de
risco e desastres, e para realizar avaliações pós-evento.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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