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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Santa Barbara possui o Decreto 6040 de 10 de fevereiro de 2012, que
institui e regulamenta no âmbito do Município de Santa Barbara d"Oeste o Sistema
Municipal de Defesa Civil.  

Documentos de referência
      > Sistema Municipal de Defea Civil (2012)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No artigo 8º do decreto 6040, que dispõe do Sistema Municipal de Defesa Civil –
SIMDEC, estabelece a formação de Órgãos de Apoio constituído de entidades
publicas e privadas, Organizações não governamentais – ONG´s, clubes de serviços
e associações diversas, que venham prestar ajuda aos órgãos integrantes do Sistema
Municipal de Defesa Civil. O município de Compromete a criar os Núcleos de Defesa
Civil - NUDEC.  
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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 secretaria municipais possuem dotação orçamentária próprias o que poderão ser
suplementadas em caso de Situação de Emergência ou Estado de calamidade
Pública. Lei 3294 13/06/2011 “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Defesa
Civil - FUNMDEC e dá outras providências  

  

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?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As secretaria municipais possuem dotação orçamentária próprias o que poderão ser
suplementadas em caso de Situação de Emergência ou Estado de calamidade
Pública. Também possui o Cartão de Pagamento de Defesa Civil, que é um meio de
pagamento específico para ações de defesa civil, que proporciona mais agilidade,
controle e transparência dos gastos à Administração Pública.  

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
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risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Promoção Social compete a elaboração e execução da
política de promoção social do Município, bem como o apoio às entidades
assistenciais do município e a manutenção de um serviço de assistência social capaz
de identificar carências da população e apontar soluções.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Anualmente, em conjunto com o Corpo de Bombeiros da cidade é realizado o Curso
de Brigadista, sendo o mesmo aberto para autoridades locais e para 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: 3

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:
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São realizadas campanhas educativas com a distribuição de material impresso para
as comunidades moradoras em áreas de riscos. Tais campanhas são realizadas
trimestralmente.  

Indicador central 1.4
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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O municipio possui cadastro no S2ID ique ntegra 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.  
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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 de Santa Bárbara d´Oeste foi incluído em mapeamento de áreas de alto
e muito risco a deslizamentos e inundações dentro do Plano Preventivo de Defesa
Civil do Estado, realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),órgão
vinculado ao Governo do Estado de São Paulo, estiveram em Santa Bárbara d'Oeste
nesta segunda-feira (22 abril) para realização de mapeamento de áreas de alto risco
a deslizamentos e inundações no município. Acompanhados por representantes da
Defesa Civil local e da Secretaria de Obras e Serviços, os representantes do IPT
vistoriaram a Rua Croácia, no Jardim Europa, e a Rua Nazareno Voltaine, no Jardim
Conceição.  

  

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 município se compromete a atualizar anualmente o mapeamento de áreas de risco.
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De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Através da publicação do decreto que institui anualmente a Operação Verão e
também a Operação Estiagem.  

  

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: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Obras e Serviços é responsável por administrar, planejar, construir,
reformar, conservar e ampliar os edifícios municipais, executa também os serviços de
manutenção e limpeza dos próprios municipais.  

  

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: 3

Local Progress Report 2013-2014 7/23



Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O funcionamento destes prédios públicos está assegurado durante possíveis eventos
de desastre.  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Hospital Santa Bárbara, possui gerador de energia e pessoal de plantão para a
manutenção e reparos em caso de emergência. A cidade possui o Centro de
Operações da Guarda Civil e possui pessoal habilitado para atuar em caso de
desastres  

  

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?
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Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura encaminha informações sobre as rádios e a imprensa e disponibiliza
informações no site da Prefeitura. A Defesa Civil informa os moradores das áreas de
inundação as margens do Ribeirão dos toledos. No local existe uma régua de nível
que permite a antecipação dos alertas.  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil visita constantemente as áreas de risco e diversos fatores são levados
em conta para determinar uma área de risco : o terreno, como o mesmo é
caracterizado, em termos de altura, inclinação dos barrancos, taludas, o tipo de solo,
como esta a distribuição de água neste solo, bem como a forma de ocupação, como
as pessoas ocuparam esses lotes e barrancos. Assim, chegam a um nível de risco.
Além disso, observam sinais de superfície que podem indicar que a área apresenta
problemas. Isso tudo fará parte do Plano de Contingência da Operação Verão.  
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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:

A Defesa Civil municipal realiza de forma constante ações de divulgação e a
população, e orientada caso percebam alguma situação anormal no terreno ou nas
proximidades é que entrem em contato com os técnicos da Defesa Civil.  

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

Descrição de Progresso e Resultados:
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o município se compromete a incluir tal tema no currículo escolar.  

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 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que e o orgão
responsável Politica de desenvolvimento sustentável da cidade. A cidade possui o
Grupo de Proteção Ambiental - GPA, pertencente a Guarda Civil Municipal.  

  

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: 3

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim
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Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Obras e Serviços realiza estudos-técnicos com o objetivo de projetar,
gerenciar e executar obras. Elabora projetos, executa construções e promove
medidas de apoio à realização de planos e programas estaduais ou municipais de
habitação, prioritários para o atendimento à população de baixa renda  

  

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

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui o Código de Obras que é um instrumento de orientação para a
construção de qualquer edificação. Cada Município tem seu próprio código, que tem
por objetivo coordenar o crescimento urbano, proteger o meio ambiente, garantir a
qualidade da edificação – indicando os espaços abertos destinados a preservar a
ventilação e iluminação natural adequada a todos os edifícios, garantir a
acessibilidade a todo cidadão, entre outros itens observados tanto no lote, quanto no
conjunto do ambiente construído. Esse instrumento além de orientar o proprietário do
terreno e o arquiteto a conduzirem a elaboração de um projeto para aprovação junto
ao órgão municipal, conduz a adequação do edifício a todas as normas de
regularização territorial, seja em documentação de registro de imóveis, seja na
obtenção de financiamentos ou licenciamentos junto aos órgãos estaduais e federais.
 

  

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:
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Técnicos das Secretarias municipais de Planejamento, de Obras e Serviços Urbanos,
de Negócios Jurídicos, do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e do setor de
Fiscalização de Obras e Posturas, desde de 2009, vem se reunido semanalmente
com representantes da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara
d´Oeste. Os encontros, realizados no prédio da Prefeitura, têm como finalidade a
revisão do Código de Obras.  

  

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

Descrição de Progresso e Resultados:

Cabe ao Comdema, entre outras atribuições, propor diretrizes para a política
municipal de meio ambiente e assessorar o Chefe do Executivo em questões
referentes ao equilíbrio ecológico.  

  

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) O conselho é composto
por representantes de entidades públicas e privadas da sociedade civil. Os demais
integrantes são: Rodolfo André Reisz (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos),
Renata Toledo Leme (Secretaria de Planejamento), Kênio de Freitas (DAE), Renato
Calaboni Júnior (Núcleo de Educação Ambiental Fioravante Luiz Angolini), Jesuína
Wiezel (Casa da Agricultura), Antônio Salomão Junior (Cetesb – Agência Regional de
Americana), José Carlos Teixeira (Associação de Engenheiros e Arquitetos), Paulo
Figueiredo (Unimep), Hans Holzner (Grupo dos Escoteiros Uirapuru de Santa Bárbara
d’Oeste), Donizete Possignollo (Rotary Club), Jeferson Rodrigues Ribeiro
(Associação de Amigos de Bairros) e Rafael Covolan (Ciesp).  

  

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:

Participando do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente)  

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 possui o Programa Bolsa Família, em Santa Bárbara d'Oeste,todos os
beneficiários estão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A
Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d' Oeste, divisão de emprego da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, abre oportunidades de emprego . Para se
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candidatar a uma delas, basta procurar o órgão, localizado à Rua Riachuelo, 739,
Centro. O atendimento é realizado das 7h30 às 16h30. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (19) 3499-1015. As famílias mais vulneráveis são a prioridade
da Administração Municipal.  

  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Lei 3294 13/06/2011 “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Defesa Civil -
FUNMDEC e dá outras providências”.  

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:

O Fundo Municipal de Defesa Civil de Santa Bárbara d ´Oeste, tem por
finalidade,captar, controlar e aplicar recursos financeiros a serem utlizados em ações
de prevenção, socorro e assistência emergencial destinadas as pessoas atingidas por
desastres.  

  

Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
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de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A ACISB – Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste e o SEBRAE
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – promove de forma
constante, palestras envolvendo diversos áreas públicas de interesse para despertar
ações de prevenção.Podem participar líderes empresariais, diretores, gerentes,
profissionais liberais, bem como qualquer interessado pelo tema. A Fundação Romi é
uma entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, criada em 29 de
junho de 1957, por Américo Emílio Romi e sua esposa Olímpia Gelli Romi, tendo
como mantenedora Indústrias Romi S.A. Tem como missão “Promover o
Desenvolvimento Social através da Educação e Cultura”. Através de suas ações,
programas e projetos, a Fundação Romi tem beneficiado gratuitamente, ao longo de
seus 55 anos de existência, uma parcela significativa da população da região onde
atua:  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui a Secretaria de Obras e Serviços, dentre outras funções cabe a
ela administrar, planejar, construir, reformar, conservar e ampliar os edifícios
municipais. É ainda responsável pela fiscalização de obras executadas por terceiros a
serem entregues à Prefeitura Municipal. Realiza estudos-técnicos com o objetivo de
projetar, gerenciar e executar obras.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil visita constantemente as áreas de risco e diversos fatores são levados
em conta para determinar uma área de risco : o terreno, como o mesmo é
caracterizado, em termos de altura, inclinação dos barrancos, taludas, o tipo de solo,
como esta a distribuição de água neste solo, bem como a forma de ocupação, como
as pessoas ocuparam esses lotes e barrancos. Assim, chegam a um nível de risco.
Além disso, observam sinais de superfície que podem indicar que a área apresenta
problemas. Isso tudo fará parte do Plano de Contingência da Operação Verão. A
Secretaria de Obras e Serviços executa também os serviços de manutenção e
limpeza dos próprios municipais  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Em caso de atendimento de ocorrência em locais relacionados como área de risco os
moradores são removidos para abrigos de emergência, tendo suas moradias
interditadas. Se os imóveis forem condenados os moradores não mais poderão
retornar para as mesmas.  

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

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste finalizou a reforma de parte do prédio do
Centro de Saúde "Dr. Jeber Juabre", Unidade Básica de Saúde situada na Vila
Borges, área central do município. A intervenção proporcionou readequação física do
espaço e oferecerá maior conforto aos usuários atendidos. O investimento realizado
foi na ordem de R$ 407 mil entre recursos do Governo Federal e do município. Estão
sendo construído 5 Unidades Básicas de Saúde, um Pronto Socorro e reformas e
ampliações de unidades de saúde.  
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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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município se compromete a realizar os exercícios simulados.  

  

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:

O município possui estoque estratégico de ajuda humanitária, bem como o
mapeamento dos locais que podem servir de abrigos de emergência. A cidade possui
três abrigos de emergência.  

  

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:

A cidade possui um Centro de Operações de Emergência instalado na Guarda Civil
Municipal que é o órgão responsável pelo acionamento de todo o Sistema Municipal
de Proteção e Defesa Civil.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município se compromete a desenvolver exercícios de evacuação para a
comunidade sucetível a ameaça.  
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui legislação pertinente ao auxílio aos moradores atingidos através
da Lei Municipal nº 3451 de 19 de março de 2013, que concede benefícios eventuais
denominados auxílio moradia.  

  

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: 3

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município se compromete a realizar exercícios simulados nas escolas, hospitais e
centros de saúde. Anualmente, acontece o evento da semana da água com a
participação de alunos da rede municipal de ensino.  

Indicador central 5.3
Reservas financeiras e mecanismos de contingência estão em vigor para apoiar uma
resposta eficaz e ações de recuperação quando necessárias.
  

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?
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Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Cada Secretaria Municipal possui dotação orçamentaria própria e pode ser
suplementada em caso de desastres. O município está adquirindo o Cartão de
Pagamento de Defesa Civil CPDC, que é um programa do governo federal.  

  

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:

O município possui um quadro de profissionais da área de psicologia e Assistência
Social lotadas na Secretaria de Promoção Social, bem como na Secretaria de Saúde.
 

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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