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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:

A cidade de Campo Limpo Paulista possui o Decreto 5.027, de 14 de fevereiro de
2007, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa Civil no
município. Foi criada a primeira Brigada de Incêndio coordenada pela Defesa Civil em
Campo Limpo. Dez funcionários da prefeitura, através da defesa civil, participaram do
curso de combate a incêndio em Itatiba. O município possui o mapeamento de áreas
de risco elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT  

Documentos de referência
      > Mapeamento de áreas de risco (2011)
  

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:

O município possui o Núcleo Comunitário de Defesa Civil - NUDEC. O município,
através do Departamento de Assistêncial Social atende as famílias em situação de
vulnerabilidade social, que necessitam de atendimento com cesta básica. Para
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receber o benefício as famílias participam de reuniões sócio educativas
quinzenalmente, com grupos de no máximo 30 pessoas em reuniões com no máximo
2 horas de duração.  

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 possui a Secretaria de Obras e Planejamento que tem por atribuição
realizar atividades visando a redução de riscos de desastres, possuindo algumas
atribuições tais como: Instituir e gerir o fundo para a preservação e recuperação do
meio ambiente, com o objetivo de captar recursos financeiros destinados à proteção e
recuperação do meio ambiente. Formular, propor e acompanhar planos, projetos e
programas visando o desenvolvimento urbano do município e planos viários;
Coordenar as atividades de elaboração de normas de controle de uso e ocupação do
solo, assim como de licenciamento de obras; Supervisionar tecnicamente a
fiscalização para cumprimento de edificações, de posturas e plano diretor e de
zoneamento; Participar da definição ou de critérios de avaliação de projetos de
investimentos e de desenvolvimento; Promover o levantamento de elementos e
informações de interesse do desenvolvimento das áreas de indústria e comércio;
Coordenar a elaboração de projetos urbanísticos e de edificação necessários à
implantação dos planos e programas da administração; Implementar programa e
projetos de proteção aos recursos naturais, de saneamento ambiental e de
fiscalização e controle dos processos produtivos, com vistas ao desenvolvimento
ecologicamente sustentado do município, consubstanciado no plano diretor de
desenvolvimento urbano; Articular-se com outros órgãos públicos e entidades
privadas nacionais e internacionais afeta às suas áreas de atuação, objetivando o
pleno desenvolvimento de suas atribuições; Acompanhar a execução dos planos
setoriais das demais secretarias, visando integrar a política municipal de meio
ambiente e desenvolvimento urbano; Elaborar planos e programas visando o
desenvolvimento urbano harmônico do município e da região.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui o Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC. Cada secretaria
possui dotação orçamentária própria que poderá ser suplementada em caso de
desastres.  

Documentos de referência
      > Cartilha de Pagamento de Defesa Civil (2013)

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 através de sua Secretaria de Assistência Social executa as seguintes
atividades: AÇÃO CIDADÃO Atende a pessoa desempregada, com cesta básica,
bolsa auxilio, curso profissionalizante, seguro e uniforme. AÇÃO JOVEM Atende
jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, através de bolsa auxÍlio no valor de R$ 60,00,
para jovens que estão fora da escola e querem retornar a estudar. AGENTE JOVEM
Atende jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, através de bolsa auxilio no valor de R$
65,00. BOLSA FAMÍLIA A partir de cadastro realizado nos núcleos de atendimento,
podem receber o benefício todas as famílias que possuem uma renda per capita
inferior a ½ salário mínimo e que tenha na sua composição familiar crianças e
adolescentes. GRUPO SÓCIO EDUCATIVO Atende as famílias em situação de
vulnerabilidade social, que necessitam de atendimento com cesta básica. OFICINAS
ARTESANAIS E PROFISSIONALIZANTES Desenvolve Oficinas artesanais,
profissionalizantes que ajudam as famílias a de mudar de situação sócio-econômica.
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Têm prioridade as famílias participantes do grupo Sócio Educativo. PLANTÃO
EMERGENCIAL Atende famílias necessitadas, residentes no município, em situações
de emergência e encaminha-las para os diversos programas ou projetos. RENDA
CIDADÃ O município atende 180 famílias, em situação de exclusão social, recurso
advindo da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Os
participantes recebem visitas domiciliares e participam de reuniões sócio-educativas
promovidas por técnicos especializados.  

  

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:

O município desenvolve programa de treinamento para as comunidades moradoras
em áreas de risco.  

  

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:

A Defesa Civil do município realiza campanha de prevenção destinada aos moradores
residentes em áreas de riscos. Essas ações são realizadas anualmente e visam
melhorar a conscientização e educação sobre a redução de riscos.  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A partir de 1º de fevereiro de 2013, as solicitações de reconhecimento federal de
Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública feitas pelos governos
estaduais e/ou municipais serão realizados somente por meio do Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres (S2ID).  
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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 mapeamento de áreas de riscos realizado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas - IPT. Os estão catalogados em 4 níveis conforme mapa
anexo.  

Documentos de referência
      > MAPA DE RISCO (2013)
      > MAPA DE RISCO 2 (2013)
  

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:

Anualmente, realizamos a atualização dessas áreas de riscos.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Obras e Planejamento acompanha a execução dos planos setoriais
das demais secretarias, visando integrar a política municipal de meio ambiente e
desenvolvimento urbano; Implementar as ações municipais relativas à implantação de
infra-estrutura de saneamento ambiental: água, esgoto, drenagem, coleta, tratamento
e disposição final dos resíduos sólidos; Promover ações de controle do ambiente
natural e construído, através de programas de fiscalização e vigilância; Gerenciar a
política de áreas verdes e arborização do município; Promover a educação ambiental
no âmbito municipal; Elaborar planos e programas visando o desenvolvimento urbano
harmônico do município e da região; Coordenar a implantação de Planos
Comunitários de Melhoramentos - PCM's, nos bairros do Município; Acompanhar e
fiscalizar os serviços prestados no município pelas concessionárias de serviços
públicos; Projetar e executar a abertura e manutenção de vias públicas, rede de
drenagem, praças e áreas de lazer; Executar, ou fiscalizar a execução por empresas
contratadas, de obras e serviços urbanos de drenagem, recapeamento,
pavimentação, manutenção de equipamentos.  

  

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 Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Secretaria de Saúde é responsável pelas ações preventivas na área da saúde. A
prefeitura possui um setor técnico que supervisiona a fiscalização e a manutenção
das edificações hospitalares e educacionais.  
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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: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas não constam no cadastro de abrigos temporários da cidade de Campo
Limpo Paulista. O ginásio de esportes do município encontra-se cadastrado como
opção mais viável, além de centro comunitários.  

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 Centro de Operações funciona na Guarda Municipal que aciona todo o Sistema
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Municipal de Defesa Civil. Possuindo gerador de energia com pessoal adequado para
atendimento de emergência.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O município vai receber equipamentos do governo federal atendendo ao projeto
"Pluviômetros nas Comunidades" visa introduzir a cultura da percepção de riscos de
desastres naturais no Brasil, envolvendo a população que vive em áreas de risco,
fortalecendo as capacidades locais de enfrentamento de eventos adversos. O projeto
prevê a distribuição de pluviômetros semiautomáticos (equipamento que mede a
quantidade de chuva) para serem instalados em áreas de risco e operados por
equipes da comunidade local, especialmente treinadas e, desta forma, promover o
engajamento e a conscientização dos moradores, completando a rede de
informações hidrometeorológicas que fazem parte da estrutura observacional do país
para o monitoramento e alertas de desastres naturais. O projeto será conduzido
mediante parceria entre o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais - CEMADEN, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e o
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD, do Ministério da
Integração Nacional (MI) , e busca identificar outros parceiros interessados em
receber e instalar pluviômetro(s) em áreas de risco dos municípios mais suscetíveis e
vulneráveis à ocorrência de desastres naturais, principalmente, deslizamentos.  

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:
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Até o momento só instalamos 01 Núcleo Comunitário de Defesa Civil. Existe o projeto
de ampliação de mais NUDECs.  

Local Progress Report 2013-2014 11/25



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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil informa a Assessoria de Comunicação Social sobre tendências de
ameaças climáticas. Essas informações são repassadas à comunidade através da
imprensa local.  

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 desenvolver projetos nessa área.  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Obras e Planejamento de campo Limpo Paulista realiza dentre outras
ações a implementação de programas e projetos de proteção aos recursos naturais,
de saneamento ambiental e de fiscalização e controle dos processos produtivos, com
vistas ao desenvolvimento ecologicamente sustentado do município, consubstanciado
no plano diretor de desenvolvimento urbano;executa programas de manutenção e
ampliação de áreas verdes; promove a educação ambiental no âmbito 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
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Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Campo Limpo Paulista através de sua Secretaria de Obras e
Planejamento coordena as atividades de elaboração de normas de controle de uso e
ocupação do solo, assim como de licenciamento de obras. Supervisionar
tecnicamente a fiscalização para cumprimento de edificações, de posturas e plano
diretor e de zoneamento; Participar da definição ou de critérios de avaliação de
projetos de investimentos e de desenvolvimento; Promover o levantamento de
elementos e informações de interesse do desenvolvimento das áreas de indústria e
comércio; Coordenar a elaboração de projetos urbanísticos e de edificação
necessários à implantação dos planos e programas da administração.  

  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Através dos serviços de fiscalização das secretarias de Obras, Meio Ambiente e
Serviços Públicos.  

  

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:

A Coordenadoria de Fiscalização é o órgão encarregado de coordenar os trabalhos
de campo, pertinentes à fiscalização de obras feitas por particulares ou por órgãos
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públicos, objetivando o cumprimento da legislação; fazer executar, em colaboração
com a área de aprovação dos projetos, levantamentos necessários para instruir os
processos de licenciamento de obras e edificações; empreender as vistorias finais
das obras e edificações para fins de concessão de habite-se; aplicar autos de
infração quando da constatação de irregularidades; coordenar as vistorias de
edificações sob suspeita de colocar em risco a segurança pública; cadastrar, controlar
e dar pareceres em processos para certidão de denominação e numeração de ruas;
controlar a manutenção das placas toponímicas e numerar os imóveis para a via
pública; fazer levantamento para acertos de numeração e emplacamento de vias;
oficiar aos órgãos públicos sobre denominações/ou alteração de numeração e realizar
a fiscalização de posturas municipais, notificando, autuando e procedendo de acordo
com a legislação vigente.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Florestas Não

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A política urbana da cidade de Campo Limpo Paulista promove o desenvolvimento
econômico local, de forma a estabelecer equilíbrio social e ambiental; promove o
equilíbrio entre a proteção e ocupação das áreas de mananciais, assegurando sua
função de produtora de água para consumo público; regula e conter a ocupação de
margens de rios, ribeirões e córregos protegendo as faixas de mata ciliar garantindo
revitalização dos cursos d’água e evitando a sobrecarga de sistemas de drenagem;
Campo Limpo Paulista também marcou presença no 1º Encontro dos Municípios com
o Desenvolvimento Sustentável organizado pelo Ministério de Meio Ambiente, em
março deste ano, em Brasília, com apresentação do projeto premiado na França. Por
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sua participação no evento, além das ações colocadas em prática no município,
Campo Limpo Paulista foi uma das 18 cidades escolhidas, entre as 92 participantes,
para apresentar seu projeto na Conferência “Rio+20”.  

  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que discute as ações de
preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Participam do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campo Limpo Paulista.  

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

A Diretoria de Assistencia Social desenvolve várias ações, tais como: AÇÃO
CIDADÃO Atende a pessoa desempregada, com cesta básica, bolsa auxilio, curso
profissionalizante, seguro e uniforme. AÇÃO JOVEM Atende jovens na faixa etária de
15 a 24 anos, através de bolsa auxÍlio no valor de R$ 60,00, para jovens que estão
fora da escola e querem retornar a estudar. AGENTE JOVEM Atende jovens na faixa
etária de 15 a 17 anos, através de bolsa auxilio no valor de R$ 65,00. Os jovens
atendidos participam de atividades na Estação Juventude. BOLSA FAMÍLIA a partir
de cadastro realizado nos núcleos de atendimento, podem receber o benefício todas
as famílias que possuem uma renda per capita inferior a ½ salário mínimo e que
tenha na sua composição familiar crianças e adolescentes. OFICINAS ARTESANAIS
E PROFISSIONALIZANTES Os voluntários recebem também cesta básica, vale
transporte entre outros benefícios. PLANTÃO EMERGENCIAL Atende famílias
necessitadas, sendo que os cadastrados recebem agasalhos, auxílio funeral, cadeiras
de rodas, carteira de medicamentos, 2ª Via certidão de casamento, cesta básica,
cobertor. RENDA CIDADÃ O município atende 180 famílias, em situação de exclusão
social, recurso advindo da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento
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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possuímos o financiamento, estamos comprometidos em discutir essas ações.  

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Vamos iniciar estudos de viabilidade para esses projetos.  

  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A associação Comercial de Campo Limpo Paulista, apoia as ações da Prefeitura em
ações humanitárias em caso de 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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Diretoria de Serviços Urbanos, executa ações de infra-estrutura e equipamentos
públicos para as áreas de risco.  

  

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

Local Progress Report 2013-2014 19/25



Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Departamento de Serviços Urbanos executa ações de manutenção e conservação
e reparação de equipamentos públicos.  

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:

Com a transferência de recursos financeiros em resposta ações de reconstrução e
recuperação de áreas danificadas e destruídas. Evitando a realocação de moradias
em áreas consideradas de riscos.  

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
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Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Com o cumprimento da legislação de uso de solo público e o Código de Obras. A
Prefeitura executa ações conservação e fiscalização dos hospitais e escolas.  
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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:

Estamos preparando o calendário de ações preventivas e programando 02 simulados
anuais no município.  

  

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 um cadastro de abrigos temporários que podem alojar pessoas
desabrigadas, utilizamos a estrutura de Centro Comunitários e o centro Esportivo da
Cidade.  

  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Centro de Operações funciona na Guarda Municipal, ficando 24 horas de plantão e
acionando todo o Sistema Municipal de 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:

Estamos preparando o calendário de ações preventivas e programando 02 simulados
anuais no município.  
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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 Operação Verão Municipal, estabelece ações em conjunto com a Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil de São Paulo. Isso poderá suplementar as ações
municipais. O Governo federal também poderá apoiar com recursos financeiros para
reconstrução.  

  

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 Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Estamos preparando o calendário de ações preventivas e programando 02 simulados
anuais no município.  

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:

Em caso de desastres o município pode decretar situação de anormalidade , sendo
elas Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. Poderá também
receber aporte financeiros do Estado e 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:

A Diretoria de Programas e Desenvolvimento Social orienta, dirige e faz executar a
política municipal de assistência social, em conformidade com os princípios da Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS) e do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). A diretoria trabalha para viabilizar o funcionamento dos conselhos municipais
de assistência social, dos direitos da criança e dos adolescentes, do idoso, da pessoa
portadora de deficiência e conselhos tutelares existentes. A Diretoria possui
profissionais capacitados para esse tipo de ajuda.  

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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