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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:

No ano de 2013, a Prefeitura enviou à Câmara Municipal projeto de lei reestruturando
o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Antes, a Defesa Civil municipal
(COMDEC) atuava com base em legislação de 1993. Com essa reorganização, a
mesma fica responsável por coordenar as ações de redução de riscos. Foi realizada a
capacitação de recursos humanos em diferentes temas de defesa civil, como
prevenção e combate a incêndios florestais, etc. A COMDEC teve um incremento em
seu quadro de servidores de 03 para 11, que atuam em regime de escala, 24 horas
por dia, todos os dias da semana. Adicionalmente, conta ainda com 19 voluntários.
Os agentes realizam o monitoramento climático e meteorológico, utilizando-se de
previsões climáticas e mapas de satélite disponibilizados pelo CPTEC/INPE e pelo
Climatempo Meteorologia, além de registrarem rotineiramente medição pluviométrica
por instrumento próprio do órgão, divulgando alertas através da imprensa local. São
realizados cursos para servidores do Município, bem como estão em andamento
projetos como “Defesa Civil na Escola”, “Defesa Civil para Escoteiros” e “Defesa
Civil Itinerante”, todos prezando pela cultura de prevenção de riscos de desastres. A
implantação do Centro de Operações Integradas (COI) coaduna com a redução de
riscos, pois garante a integração dos órgãos de segurança sediados no município.  

Link relacionados
      > Licitação para Instalação do COI
      > Treinamento da Guarda Municipal
      > Chuvas em Taubaté
      > Operação Corta Fogo em Taubaté
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http://www.taubate.sp.gov.br/index.php/2012-01-17-18-40-44/noticias/612-prefeitura-de-taubate-abre-licitacao-para-implantacao-do-coi
http://www.guiataubate.com.br/canais/noticia,7959,defesa-civil-realiza-treinamento-com-guardas-municipais
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2012/09/defesa-civil-alerta-populacao-do-risco-de-fortes-chuvas-em-taubate.html
http://www.sidec.sp.gov.br/dcs/menlink3.php?men=3025


  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O Poder Público municipal tem buscado, através do projeto “Defesa Civil Itinerante”,
informar os munícipes, independente de residirem em áreas de risco ou não (segundo
mapeamento do Instituto Geológico de S. Paulo - IG/SP), sobre temas como
enchentes, tempestades e raios, estiagem e outros relacionados à Defesa Civil.
Busca-se uma aproximação da Defesa Civil com diversos setores da sociedade
através de projetos como “Defesa Civil para Escoteiros” – em que agentes explicam
o funcionamento e estrutura da Defesa Civil local -, intensificando a presença do
órgão junto à população em geral. São realizadas também parcerias com empresas
privadas para projetos como o que resultou no Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos, em 2013.  

Link relacionados
      > Orientações da COMDEC/Taubaté - SP Sobre os Cuidados no Período de
Chuvas
      > Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Taubaté tem receita estimada de R$810 milhões para o ano de 2014.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. Conta com dotação própria para formular,
planejar e implementar a política de planejamento e desenvolvimento territorial urbano
e rural, observando os preceitos de redução de riscos. SECRETARIA DE
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http://www.taubate.sp.gov.br/index.php/2012-01-17-18-40-44/noticias/1160-defesa-civil-de-taubate-orienta-populacao-sobre-cuidados-em-periodos-de-chuva
http://www.taubate.sp.gov.br/index.php/2012-01-17-18-40-44/noticias/1160-defesa-civil-de-taubate-orienta-populacao-sobre-cuidados-em-periodos-de-chuva
http://www.taubate.sp.gov.br/index.php/2012-01-17-18-40-44/noticias/1056-prefeitura-elabora-o-plano-municipal-de-gestao-integrada-de-residuos-solidos


DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. Os recursos financeiros são advindos
de recursos próprios do município e de convênios com Estado e Governo Federal,
para implemento de política habitacional, inclusive por financiamento, de forma a
garantir melhoria nas condições de moradia e redução de déficit habitacional.
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. Competindo-lhe o estudo, a elaboração e
a implantação das políticas públicas, diretrizes e programas na área de segurança,
inclusive Defesa Civil, vem buscando, além do orçamento próprio, para viabilizar
melhor e maior infraestrutura para realização de atividades de segurança pública,
convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública/Senasp e Secretaria
Nacional de Defesa Civil/Sedec. SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. Conta
com orçamento próprio para estudar, planejar, supervisionar, fiscalizar e prestar
serviços em todos os assuntos referentes a vias públicas, trânsito e transportes, o
que inclui a prevenção de acidentes através da conscientização e orientação
promovida pela Assessoria Especial de Educação para o Trânsito.  

Link relacionados
      > Prazo Para Regularização de Obras
      > Construção de Casas Populares
      > Secretaria de Mobilidade Urbana
      > COMDEC/Taubaté - SP Limpa Rios Para Evitar Enchentes
  

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:

O município prevê, em seu Plano Plurianual, o programa “Cidade Limpa” que
objetiva manter a cidade limpa alcançando padrões aceitáveis de higiene, evitando
assim possível descarte irregular de resíduos que venham a gerar alagamentos, por
exemplo. Há também o programa “Habitação de Interesse Social” que visa reduzir o
déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida de famílias em situação de
vulnerabilidade. O programa “Combate a Enchentes” visa otimizar o sistema de
drenagem urbana, reduzindo pontos críticos de enchentes e alagamentos. Existe,
desde 2011, o “Programa Bolsa Aluguel Social” que consiste na concessão de
benefício financeiro destinado ao subsídio para pagamento de aluguel de imóvel de
terceiros a famílias em situação habitacional de emergência (moradia destruída ou
interditada em função de deslizamentos, inundações, incêndio, insalubridade
habitacional ou outras condições que impeçam o uso seguro da moradia) e de baixa
renda (renda per capita de até 1/3 do salário mínimo nacional vigente), que não
possuam outro imóvel próprio, no município ou fora dele.  
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http://www.taubate.sp.gov.br/index.php/2012-01-17-18-40-44/noticias/897-prefeitura-de-taubate-estabelece-prazo-para-regularizacao-de-obras-da-construcao-civil
http://www.taubate.sp.gov.br/index.php/2012-01-17-18-40-44/noticias/1171-prefeitura-de-taubate-assina-nesta-sexta-feira-contrato-de-construcao-864-casas
http://www.taubate.sp.gov.br/index.php/2012-01-17-18-40-44/noticias/1154-taubate-ganha-secretaria-de-mobilidade-urbana
http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/defesa-civil-de-taubate-limpa-rios-para-evitar-as-enchentes-1.177259


Link relacionados
      > Plano Plurianual
      > Programa Bolsa Aluguel Social

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local, através de diversas ações tem apoiado os grupos vulneráveis, em
suas resoluções como a prioridade da titularidade das mulheres quando do
recebimento de unidades habitacionais. As comunidades são convocadas a
participarem da formulação de políticas públicas e de sua implantação através dos
conselhos nos quais possuem representatividades, ou seja, Conselho Municipal de
Habitação, Conselho do Idoso, e Conselho da Criança e do Adolescente. O Município
de Taubaté disponibiliza serviços preventivos de apoio em comunidades que se
encontram em situação de risco, em especial aos grupos ou indivíduos que se
encontram mais vulneráveis (mulheres, crianças, idosos, e crianças) através dos
serviços nas Proteções Básicas e Especiais (Projetos CONVIVER, AMETRA, PEEJ,
QUALIST, etc), a saber: • CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social
(existentes nas duas regiões administrativas e tendo mais duas unidades para serem
inauguradas) • CREAS – Centro de Referencia Especializado de Assistência Social
será instalado no município até o final do presente ano; O SEDIS também
disponibiliza todos os serviços de Proteção Especial em situações emergenciais e de
calamidades, visando sempre à proteção integral em especial á este segmento mais
vulnerável da população.  

  

Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?
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http://www.camarataubate.sp.gov.br/arquivo/editor/file/BL%20847.pdf
http://www.camarataubate.sp.gov.br/library/download.php?path=../arquivo/legislacao/b6beee597c41fd61b5e1.pdf


Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

A mesmo está em fase de estudo. Na presente data apenas o servidores Públicos
municipais recebem treinamento contra redução de riscos, através da COMDEC.  

  

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: 2

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município iniciou, em 2013, com execução em 2014, os projetos “Defesa Civil
Itinerante” – visando levar às comunidades, em áreas de risco ou não, a cultura de
percepção de riscos – e “Defesa Civil na Escola” – levando ao ambiente escolar
algumas noções de proteção e defesa civil. Ambos os projetos tem previsão de
execução, em meados de outubro de 2014, de Simulados de Desastres.  

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:
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O município é o responsável pela articulação, coordenação e execução do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil em nível local. Até o momento, os agentes da
COMDEC não participaram dos Fóruns Nacionais de Proteção e Defesa Civil,
organizados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). Contudo, em nível
estadual, o município costuma participar das ações desenvolvidas pela
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/SP), tendo sediado inclusive
reuniões da Região do Vale do Paraíba, sobre a Operação Verão de 2013. A
participação de alguns servidores na I Conferência Estadual de Proteção e Defesa
Civil e na II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil está sendo discutida.  

Link relacionados
      > Defesa Civis do Vale do Paraíba se Reúnem em Taubaté - SP
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http://noticias.band.uol.com.br/cidades/vale/noticia/?id=100000601821&t


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:

Em outubro de 2012, o Instituto Geológico de São Paulo (IG/SP) entregou dois
volumes de Relatório Técnico sobre áreas de risco no município de Taubaté. Foram
realizadas as investigações geológicas-geotécnicas entre agosto de 2010 a setembro
de 2011, resultando em 17 áreas-alvo, compreendendo 35 setores de risco,
associando-se a eles 538 moradias e 1300 metros de vias.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações dos locais de riscos que compõe a base de dados municipal são
contínuas, efetuadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Realizam-se, bi – anualmente, a atualização de áreas de riscos. O estudo realizado
pelo Instituto Geológico, porém, ainda não foi atualizado.  
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Através do Plano Diretor Municipal e das ações integradas do Sistema Municipal de
Proteção de Defesa Civil de Taubaté. A Prefeitura através da Secretaria de
Planejamento (SEPLAN) está estudando a viabilização de uma empresa
especializada em prestar serviços de geotecnologia e implantação de um sistema
SIG, com a tecnologia do geoprocessamento com a finalidade de promover e incluir o
desenvolvimento econômico municipal, subsidiar os processos de licenciamento e
aprovação de projetos urbanos, ambientais e de construções. Permitindo consultas
aos zoneamentos da cidade e do uso do solo, bem como localizações de
empreendimentos, plantas municipais e áreas de risco. Após a instalação deste
software na página da Prefeitura Municipal de Taubaté – SP, a mesma irá
disponibilizar um canal online interativo, assim permitindo realizar consultas,
verificações de zoneamento, mapas cadastrais, etc. Lei Complementar nº 259, de 26
de setembro de 2011. Cria a Zona de Especial Interesse Social para fins de
regularização de assentamentos urbanos. Lei Complementar nº 7, de 17 de maio de
1991. Dispõe sobre o Código de Ordenação Espacial do Município de Taubaté.  

Link relacionados
      > Lei Complementar nº 259, de 26 de setembro de 2011. Cria a Zona de Especial
Interesse Social para fins de regularização de assentamentos urbanos
      > Lei Complementar nº 7, de 17 de maio de 1991. Dispõe sobre o Código de
Ordenação Espacial do Município de Taubaté
  

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:
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http://www.camarataubate.sp.gov.br/library/download.php?path=../arquivo/legislacao/655e22fc6848ac7717da.pdf
http://www.camarataubate.sp.gov.br/library/download.php?path=../arquivo/legislacao/655e22fc6848ac7717da.pdf
http://www.camarataubate.sp.gov.br/library/download.php?path=../arquivo/legislacao/5d2db485c345ec3b1b2a.doc
http://www.camarataubate.sp.gov.br/library/download.php?path=../arquivo/legislacao/5d2db485c345ec3b1b2a.doc


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

  

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: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Educação tem como funções a avaliação, encaminhamento e
acompanhamento de ações de manutenção em geral, além de elaborar projeto e
memorial descritivo de novas unidades educacionais e reforma/ampliação das
escolas existentes. A Brigada de Incêndio vinculada à Secretaria de Segurança
Pública realiza periodicamente avaliação de riscos nos prédios da Administração
Pública Municipal. Não tendo escolas e hospitais em áreas de risco, eles se mantém
operacionais em caso de necessidade.  

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
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O município está ampliando sua rede de monitoramento. A Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil, que atua em regime de plantão (24 horas), trabalha integrada com o
Centro de Gerenciamento de Emergência do Estado de São Paulo, de quem recebe
boletins climatológicos e meteorológicos de alerta. Recebe ainda informações
passadas pela Sala de Situação do Departamento de Águas e Energia Elétrica –
DAEE – Diretoria Regional Taubaté. A COMDEC brevemente integrará o Centro de
Operações Integradas (COI), operando em conjunto com Polícia Militar, Bombeiros,
Guarda Civil e Trânsito. Nele, toda a infraestrutura de no breaks está prevista. Conta
com uma frota de 4 veículos, sendo um tipo sedan, uma caminhonete de pequeno
porte e duas motocicletas, sendo prevista ainda para 2014 a aquisição de 1
caminhonete grande. A criação de um novo sistema de atendimento de ocorrências
em arquitetura web que permite o acesso dos dados de forma descentralizada está
em fase de planejamento.  

Link relacionados
      > Prefeitura de Taubaté abre licitação para implantação do COI
      > COI de Taubaté (SP) terá investimento de quase R$ 7 milhões
      > DAEE inaugura sua quarta sala de situação, agora em Taubaté
  

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente a comunidade interage com a Defesa Civil exclusivamente através do
telefone 199, localizado na base do órgão. Planeja-se criar um sistema de alertas que
integram os cidadãos como sensores e multiplicadores de ações preventivas e
contingenciais nas situações de risco. Esse modelo de alertas, já implantado no Rio
de Janeiro, permite que as populações sejam alertadas por sirenes e painéis
eletrônicos instalados em semáforos, prédios públicos e rodovias, bem como envio
regionalizado de SMS ou através de aplicativo específico para celulares (app) e
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http://www.taubate.sp.gov.br/index.php/2012-01-17-18-40-44/noticias/612-prefeitura-de-taubate-abre-licitacao-para-implantacao-do-coi
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interação nas redes sociais (Facebook e Twitter, especificamente). Parte importante
do sistema é o cadastramento de voluntários e líderes comunitários que atuam como
multiplicadores tanto dos alarmes quanto das decisões dos gestores de crise.
Abrigos, centros de atendimento emergencial e rotas de fuga são estabelecidos nos
protocolos acima mencionados e disponibilizados para a população tão logo ocorra
uma emergência.  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A avaliação de riscos realizada pelo Instituto Geológico de São Paulo (IG), entregue
em 2012, contemplou estudos da área do Vale do Paraíba e arredores. Com base
neste estudo a COMDEC, estuda a implantação da 1° NUDEC em um bairro que
possui uma área de risco, ainda no 1° Semestre de 2.014.  
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Taubaté conta com diversas emissoras de rádio e duas emissoras abertas de
televisão e diversos jornais online. Sempre que necessário, a Defesa Civil se utiliza
destes meios de comunicação para emissão de alertas de eventos adversos. Para a
divulgação de ações de prevenção e redução de riscos de longo prazo, a COMDEC
utiliza-se também dos meios de comunicação impressos.  

Link relacionados
      > Defesa Civil alerta população do risco de fortes chuvas em Taubaté
      > Defesa Civil de Taubaté alerta sobre chegada de chuvas
      > Defesa Civil alerta população sobre risco de queimadas

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
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(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

As Escolas Municipais, em ações curriculares específicas – abordam a questão, mas
não de modo sistematizado. A COMDEC desenvolverá em 2014 o projeto “Defesa
Civil na Escola”, em que são passadas noções de proteção em defesa civil aos
alunos da rede municipal de ensino. Os grupos escoteiros contam com palestras
sobre o funcionamento da COMDEC, no âmbito do projeto “Defesa Civil para
Escoteiros”. A Secretaria de Meio Ambiente realiza ações educativas com alunos da
rede municipal de ensino que incluem visitas ao Viveiro Florestal de Taubaté do
Instituto Florestal (VFT/IF/SP). As visitas são agendadas e ofertadas durante todo o
ano letivo. A Defesa Civil incentiva as Universidades e Faculdades sediadas em
Taubaté a criarem laboratórios ou núcleos de estudos e pesquisas sobre desastres.  

Link relacionados
      > Alunos comemoram Semana do Meio Ambiente no Instituto Florestal de
Taubaté

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente Taubaté participa de dois programas de políticas ambientais. Um deles, o
Programa Município Verde – Azul, do Governo Estadual, onde Taubaté participa
desde 2009, sendo sua última nota 36,2. Até o momento Taubaté não conseguiu
efetivamente nenhuma avanço em relação a recursos, devido sua pontuação. O
Segundo Programa é o “Cidades Sustentáveis”, da Sociedade Civil. Taubaté foi uns
dos poucos municípios do Vale do Paraíba que aderiu a este, que tem como objetivo
contribuir para a sustentabilidade das cidades brasileiras, buscando melhorar a
qualidade de vida e o bem-estar da população em geral. O Programa Cidades
Sustentáveis oferece aos gestores públicos uma agenda completa de
sustentabilidade urbana, um conjunto de indicadores associados a esta agenda e um
banco de práticas com casos exemplares nacionais e internacionais como referências
a serem perseguidas pelos municípios. Através desse banco de dados Taubaté
levantou afundo os cem indicadores básicos que compõem o programa e com esses
dados em mãos estabeleceu metas em todos os eixos. Em relação às metas
estabelecidas nesse programa estamos aguardando a agenda que fechará em julho,
para poder assim estabelecer um quadro comparativo.  

  

Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
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levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?

Nível de progresso alcançado: 2

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A SESEP – Secretaria de Serviços Públicos é uma pasta da administração municipal
de Taubaté - SP, com autonomia financeira e administrativa, sendo responsável pelo
Serviço Funerário Municipal, pela Administração dos três Cemitérios Públicos
Municipais, Administração do Mercado Municipal de Campinas, além de outras
atividades previstas na Lei de criação e legislações supervenientes. Atua na
administração e fiscalização do comércio e da publicidade em Solo Público. Divisão
de Fiscalização de Obras Particulares (DFOP), da Secretaria de Planejamento é
responsável pela fiscalização de obras e de atividades comerciais em solo privado,
pela Fiscalização do Uso do Solo Público, emissão de alvará de uso e eventos,
certidão de uso do solo, realização de estudos específicos para grandes
empreendimentos e emissão de diretrizes urbanísticas. Área de Planejamento (AP)
Responsável pela aprovação de loteamentos, anexação/subdivisão de lotes,
levantamento planialtimétrico e cadastramento de glebas; aprovação de edificações
em solo privado e emissão de alvarás de aprovação e execução e certificado de
conclusão de obras (habite-se).  

  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:
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Quando ocorre a remoção das famílias da área de risco, estas são incluídas em
empreendimentos que seguem toda a legislação edilícia (Código de obra, Plano
Diretor, etc) e sanitária vigente no município (Código Sanitário). As determinações
legais quanto às autorizações de equipamentos que competem a SEPLAN levam em
consideração as condições do local, não autorizando instalações dos equipamentos
em área de risco.  

  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil possui um Plano de Contingência
Municipal, no qual é atualizado bi – anualmente. Este Plano tem com o intuito de
treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às
respostas de controle e combate às ocorrências anormais em todo o território
municipal. A município de Taubaté - SP, possui ainda códigos de ordenamento
espacial, uso do solo, código de obras, etc. Estes códigos direcionam aonde e como
serão executadas as construções dos imóveis, em todo o território municipal.  

Documentos de referência
      > Plano de Contigência - Parte I (2.013 - 2.014)
      > Plano de Contigência - Parte II (2.013 - 2.014)
      > Plano de Contigência - Parte III (2.013 - 2.014)
      > Plano de Contigência - Parte IV (2.013 - 2.014)
      > Plano de Contigência - Parte V (2.013 - 2.014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Florestas Sim

Zonas costeiras Não
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Zonas húmidas Sim

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Secretaria de Meio Ambiente – SEMA. Compete-lhe planejar e executar as políticas
públicas e gestão do meio ambiente do município e normatizar e controlar as ações
que visem à promoção das atividades ecológicas, visando garantir a qualidade
ambiental do município; coordenar estudos de controle, preservação e planejamento
ambiental; executar outras atividades afetas que venham a ser atribuídas.
Reciclagem: o município conta com legislação específica que trata do programa de
reciclagem de entulhos, desde 2012. Recursos hídricos: A SEMA possui o Plano
Municipal de Recursos Hídricos, voltado especificamente para a proteção deste bem.
Bacias fluviais: Além das ações acima elencadas, Taubaté integra o Comitê que
estuda, regulamenta e protege a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Lei
Complementar nº 286/2012. Institui a Política Municipal de Recursos Hídricos. Lei
Complementar nº 236/2010. Dispõe sobre a estrutura administrativa do município e
dá outras providências. Lei nº 4.712, de 15 de outubro de 2012. Cria no município de
Taubaté o Programa de Reciclagem de Entulhos e dá outras providências.  

Link relacionados
      > Lei Complementar nº 286/2012. Institui a Política Municipal de Recursos
Hídricos
      > Lei Complementar nº 236/2010. Dispõe sobre a estrutura administrativa do
município e dá outras providências
      > Lei nº 4.712, de 15 de outubro de 2012. Cria no município de Taubaté o
Programa de Reciclagem de Entulhos e dá outras providências
  

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Meio Ambiente estimula a participação popular através do Conselho
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Municipal do Meio Ambiente - COMDEMAT. O COMDEMAT foi instituído através da
Lei Complementar nº 165, de 23 de maio de 2007, que define como competências do
Conselho, dentre outras: I - propor as diretrizes da política municipal do meio
ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do Município em relação à
proteção e conservação do meio ambiente;II - propor normas legais, procedimentos e
ações, visando à defesa, conservação, recuperação e melhoria da qualidade
ambiental do Município, observada a legislação federal, estadual e municipal
pertinente; (...) IV - obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao
desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e a
comunidade em geral; (...) IX - identificar e informar à comunidade e aos órgãos
públicos competentes, federais, estaduais e municipais, sobre a existência de áreas
degradadas ou ameaçadas de degradação; (...) XI - acompanhar o controle
permanente das atividades degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-las
com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que
promova impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico; XII - acionar os órgãos
competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais
existentes no Município, para o controle das ações capazes de afetar ou destruir o
meio ambiente; XIII - opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do
solo urbano, posturas municipais, visando a adequação das exigências do meio
ambiente, ao desenvolvimento do Município; XVIII - responder as consultas sobre
matérias de sua competência. Lei Complementar nº 165, de 23 de maio de 2007.  

Link relacionados
      > Lei Complementar nº 165, de 23 de maio de 2007
  

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMAT - é um órgão colegiado,
deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. O
Conselho é formado por 38 membros, sendo 19 representantes do Poder Público e
19 da Sociedade Civil que inclui o Setor Privado. No momento está em estudo uma
parceira público privada para a gestão ambientais no município.  

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

Local Progress Report 2013-2014 19/28

http://www.camarataubate.sp.gov.br/library/download.php?path=../arquivo/legislacao/074880023e8520a53d3f.doc


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:

Bolsa Família, programa Bolsa Aluguel Social  

  

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:

A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação apóia a concessão de micro-créditos
populares. O principal deles é proveniente de recursos municipais e estaduais, sendo
disponibilizados pelo Banco do Povo. O Banco do Povo é uma entidade solidária,
sem fins lucrativos, que oferece empréstimos para pessoas que desejam ampliar seu
próprio negócio. São linhas de crédito com taxas de juros reduzidas, para
empreendedores que na maioria das vezes não tem acesso ao sistema financeiro
tradicional. É uma maneira de proporcionar às famílias vulneráveis e marginalizadas,
instaladas em áreas de risco, a possibilidade de reiniciar seus meios de subsistência
após desastres.  

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 ? 
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Nível de progresso alcançado: 2

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.  

  

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Não há um plano de ação das associações empresariais locais para o apoio durante
e após os desastres. A ação é reativa, de acordo com as especificidades de cada
pequena empresa diante de um desastre.  

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:

A questão da avaliação de risco e da segurança dos equipamentos públicos é
realizada pela Secretaria de Obras que é gestora do equipamento.  
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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

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Segurança Pública Municipal, através da Guarda Municipal realiza o
monitoramento de todas as instalações municipais por meio de sistema de alarmes. E
a COMDEC possui um plano de contingência, que é atualizado bi – anualmente.  

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:

Cabe à SEDIS – Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social a remoção das
famílias de forma preventiva. A demolição das residências em risco, remoção dos
entulhos, e promoção da recuperação ambiental da área em consonância com os
projetos habitacionais tais como o PAC1 e o PAC2 e projeto “Minha Casa Minha
Vida” compete à Secretaria de Planejamento – SEPLAN, à Secretaria de Obras,
Trânsito e Transportes – SEOTT, à Secretaria de Serviços Públicos – SESEP e
Secretaria de Meio Ambiente – SEMA. O Minha Casa Minha Vida é um programa do
governo federal que tem transformado o sonho da casa própria em realidade para
muitas famílias brasileiras. Em geral, o Programa acontece em parceria com estados,
municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos.  

Link relacionados
      > Secretaria da Habitação anuncia casas populares em Taubaté
      > CDHU construirá mais 433 casas em Taubaté
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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: 3

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade possui A Secretaria de Obras Públicas, que faz manutenção em prédios
públicos, 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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil participou, em 2013, da 18ª
edição da Operação “Agulhas Negras”, organizada pela 2ª Divisão de Exército. A
presença da Defesa Civil se deu no contexto de “não-guerra” da operação,
executando a evacuação de não-combatentes com a preparação da área de
recepção e centro de controle.  

Link relacionados
      > Operação Agulhas Negras 2013
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação identificadas Não

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Há estoque de suprimento de emergência em Taubaté, contudo o material é
vinculado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/SP). Não há abrigo de
emergência no município. Planeja-se, após a construção da base da Defesa Civil
municipal, a manutenção de estoque estratégico próprio do município bem como de
um abrigo temporário para vítimas de desastres anexo à base. O Plano de
Contingência municipal vigora e está atualizado.  

  

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:

Atualmente, encontra-se em fase de instalação o Centro de Operações Integradas,
que efetuará o monitoramento de 100 câmeras de vigilância no município, integrando
também ações da Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil, Trânsito e Guarda
Municipal. A Defesa Civil conta com rádios HT que possibilitam contato direto com a
Central da Guarda Municipal. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
tem ciência de que radioamadores podem formar uma Rede de Operações de
Emergência, em caso de necessidade.  
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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:

Até o momento, julgamos não estarem conscientes, os cidadãos, dos planos de
abandono ou exercícios de evacuação. A Defesa Civil Municipal realiza em 2014
ações de prevenção e de orientação nas escolas do município e para a população em
geral. Prevê-se que, em meados de outubro de 2014, sejam realizados exercícios
simulados de evacuação de escolas e de áreas de risco.  

  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Ação Social – SEDIS garante os direitos e o acesso a bens e serviços
a cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal em
Taubaté. 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 sociais – assistenciais.  

  

Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação
para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de
saúde?
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Nível de progresso alcançado: 1

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município se compromete a elaborar uma programação de treinamento específico
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.
  

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?

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 poderá solicitar recursos suplementares ao Estado e a
União.Além disso, a Defesa Civil municipal pretende aderir ao Cartão de Pagamento
da Defesa Civil (CPDC), do Ministério da Integração Nacional, facilitando a recepção
de recursos federais a serem distribuídos pela União em caso de desastres.  

Link relacionados
      > Cartão de Pagamento da Defesa Civil
  

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: 2

Local Progress Report 2013-2014 27/28

http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=990ccc44-fe98-4675-8558-e9c1558d86fb&groupId=10157


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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