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Fundamento 1
Coloque em prática ações de organização e coordenação para compreender e
aplicar ferramentas de redução de riscos de desastres, com base na participação de
grupos de cidadãos e da sociedade civil. Construa alianças locais. Assegure que
todos os departamentos compreendam o seu papel naredução de risco de desastres
e preparação.

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município possui o Conselho Municipal de Defesa Civil de acordo com o Decreto
Municipal numero 4.840 de 02 de julho de 2013. Cabe ao Sistema Municipal de
Defesa Civil, integrar as ações dos órgãos públicos municipais, das empresas
privadas e da comunidade em geral.
De acordo com a Portaria n° 5.100 de 29 de janeiro de 2014, a Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil compõe a Comissão de Avaliação e Habitação de famílias
, regularmente cadastradas, junto a Divisão de Habitação do Município.
Nos dias 06 e 07 de maio de 2014 a Defesa Civil Estadual em conjunto com a
Defesa civil de Bragança Paulista sediou a 4° Oficina Regional de Redução de
Riscos, com o tema estiagem.

Documentos de referência
      > Conselho Municipal de Defesa Civil (2013)
      > Portaria 5.100 Pg. 1 (2014)
      > Portaria 5.100 Pg. 2 (2014)

Link relacionados
      > Oficina Operação Estiagem 2014
  

Até que ponto existem parcerias entre as comunidades, setor
privado e autoridades locais para reduzir o risco?
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Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Com a instituição do Conselho Municipal de Defesa Civil a legislação municipal
integra o envolvimento com setores da comunidade e as empresas privadas.
Instituímos no mês de julho a capacitação de Corpo de Voluntários de Defesa Civil
constituído por 38 membros da comunidade em geral.
Na data de 04 de outubro foi realizada a formatura de 40 Voluntários da Defesa Civil.
Em 26 de agosto de 2013 a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil firmou uma
parceria com o grupo de Jeepeiros "Bravo", sendo mais uma ferramenta na
integração com os órgãos de pronta resposta.
Estamos desenvolvendo o PAM - Plano de Auxilio Mutuo entre as empresas
privadas.
A Defesa Civil de Bragança Paulista realiza palestras em empresas que participam
do PAM - Plano de Auxilio Mutuo e também nos CRA'S do município com o intuito de
disseminar informações de como se prevenir em caso de desastres.
A Defesa Civil de Bragança Paulista em parceria com a Universidade São Francisco
(Campus de Bragança Paulista) estará fornecendo um curso de Extensão em
Defesa Civil aberto a comunidade. O curso terá seu inicio em 24 de meio de 2014.

Documentos de referência
      > Ciclo de Palestras (2014)
      > Edital curso de extensão em Defesa Civil (2014)

Link relacionados
      > Formatura Voluntários
      > Formatura Voluntários
      > Parcerias Jeepeiros e PAM 
      > Plano de Auxilio Mutuo - PAM
  

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:
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A Prefeitura Municipal possui Conselho Municipal do idoso que atua em conjunto
com a SEMADS. A Secretaria de Educação possui um projeto denominado Família e
escola: uma parceria pela vida, que visa estimular a participação dos pais na vida
escolar de seus filhos.
A Defesa Civil de Bragança Paulista na data de 21 de setembro participou do evento
Festa da Família na E.M. Prof. Orlando Pinto de Oliveira onde é realizado projeto
Agente Mirim de Defesa Civil.
Com o apoio da Secretaria de Educação Municipal, em 18 de dezembro de 2013 foi
realizada a formatura de mais de 120 alunos pelo programa Agentes Mirins da
Defesa Civil.
A Defesa Civil realiza palestras nos CRA's do município bem como realiza
campanhas de conscientização em eventos como o realizado em 01 de maio de
2014 no evento Ação Total.

Documentos de referência
      > Evento 01 de maio (2014)

Link relacionados
      > Família e Escola
      > Ação Contra a Violência ao Idoso
      > Festa da Família 
      > Formatura Agentes Mirins
  

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 Município possui cadastro no S2ID do Governo Federal e já adquiriu o cartão de
Pagamento de Defesa Civil CPDC, que visa dar agilidade as ações de resposta aos
desastres no Município. O Município possui cadastro no CENAD do Ministério da
Integração Nacional.

 

Local Progress Report 2013-2014 4/28

https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/96e9f517d4be3ec69d10cbd6c5707e30
http:braganca.sp.gov.br/v2/?p=2167
http://braganca.sp.gov.br/v2/wp-content/uploads/2013/06/Imprensa_oficial_08_06_2013.pdf
http://braganca.sp.gov.br/v2/?p=2414
http://braganca.sp.gov.br/v2/?p=3699


Fundamento 2
Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos
para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, comunidades,
empresas e setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam.

  

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:

Todas as secretarias Municipais possuem dotação orçamentaria própria, que podem
ser suplementadas em caso de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Publica. O Município também adquiriu o Cartão de Pagamento de Defesa Civil que
visa dar agilidade e transparência na transferência de recursos financeiros em caso
de decretação de anormalidade.

    

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:

Todas as secretarias Municipais possuem dotação orçamentaria própria, que podem
ser suplementadas em caso de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Publica. Os diversos setores da administração publica busca,m recursos financeiros
através do governo Estadual e Federal visando melhorar as atividades de redução
de riscos e desastres no Município de Bragança Paulista.
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município o programa Aluguel Social, destinado ao atendimento de famílias
desabrigadas atingidas por desastre, em especial as famílias desabrigadas e
desalojadas. A Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social possui ações que
visam atender as famílias mais vulnerareis e marginalizadas localizadas em áreas de
risco. Alem do SEMADS a Secretaria Municipal de Habitação também desenvolvem
ações com as famílias mais vulnerareis no Município.

    

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:

O Município possui o Banco do Povo que auxilia a população vitima de desastre com
empréstimos facilitados afim de que possam se reestruturar. A Prefeitura promove a
isenção do Imposto Territorial Urbano - IPTU - em caso de residencias afetadas por
desastres naturais.

    

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
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estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura promove a isenção do Imposto Territorial Urbano - IPTU - em caso de
residencias afetadas por desastres naturais. O Município esta estruturando o Plano
de Auxilio Mutuo visando integrar as ações de empresas privadas para atendimento
as emergências e também para investir na redução de riscos e 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:

As tratativas do Plano de Auxilio Mutuo - PAM - visa melhorar a integração das
associações empresariais.

 

Local Progress Report 2013-2014 7/28



Fundamento 3
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare as
avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e
tomdas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a
resiliência da sua cidade estão prontamente disponíveis ao público e totalmente
discutido com eles.

  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Em 2007 foi realizado o mapeamento de risco da cidade envolvendo a Defesa Civil e
a Secretaria de Planejamento. este mapeamento norteia as ações de redução de
risco de desastre no Município de Bragança Paulista. Atualmente a Defesa Civil do
Município esta atualizando o mapeamento de risco de desastres.
Em 2012 o CPRM este no município realizando vistoria nas áreas de risco do
município.

Documentos de referência
      > CPRM pag. 1 (2012)
      > CPRM Pag. 2 (2012)
      > CPRM Pag. 3 (2012)
      > CPRM Pag. 4 (2012)
      > CPRM Pag.5 (2012)
      > CPRM Pag. 6 (2012)
      > CPRM Pag. 7 (2012)
      > CPRM Pag. 8 (2012)
      > CPRM Pag. 9 (2012)
  

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

Nível de progresso alcançado: 2
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Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente o Município esta realizando a atualização do mapeamento de riscos de
desastres e se compromete a atualiza-lo anualmente.

    

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:

Neste ano de 2013 desenvolvemos palestras em Escolas Municipais, Fundação
Casa, Tiro de Guerra, Centro de Referencia de Assistência Social - CRAs. Os
enfoques das referidas ações de prevenção estão relacionadas a Operação Verão -
período com maior indicie pluviométrico - e Operação Estiagem - período com maior
foco de incêndios. A Assessoria de Imprensa da Prefeitura apoia na divulgação de
informações relativa a ações de prevenção de riscos de desastres do Município.

Link relacionados
      > Campanhas de divulgação 
      > Reunião Emergencial 
  

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:
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Nas ações de orientação recebemos da comunidade demandas visando minimizar
os riscos de desastre local. Essas informações comunitárias estão sendo inseridas
no novo mapeamento de risco do Município.

    

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:

O Município esta revisando o Plano Diretor da cidade, nela estão sendo avaliações
de risco de desastres visando atuar de forma mais consistente na redução de riscos
no Município.
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Fundamento 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

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: 2

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município esta realizando a revisão do Plano Diretor da Cidade e todos estes
aspectos estão relacionados com a nova politica do uso do solo e a atuação de
redução de áreas de riscos estão inseridas.

    

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:
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O Município vem realizando a limpeza de ribeirões e desobstrução de bueiros.
Também vem realizando projetos como Minha Casa Minha Vida visando a retirada
de famílias de 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?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Os Hospitais públicos, postos de saúde, possuem sistema de geração de energia
alternativa.
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Fundamento 5
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais
avaliações conforme necessário.

  

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 Municipal de Serviços realiza periodicamente reformas e manutenção
necessária nos órgãos públicos de saúde e Escolas.

    

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 Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Serviços realiza periodicamente ações de prevenção e
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manutenção para que tais órgãos possuam capacidade de se manter operacionais
durante as emergências.

    

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 Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Serviços periodicamente realiza manutenções nos
referidos órgãos e os responsáveis pelo local também informam a Secretaria de
Serviços referente a possíveis manutenções que se façam necessárias.

    

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 Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:
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O Serviço de Atendimento Médico de Urgência realiza simulados junto a população
local bem como nas escolas e hospitais.
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Fundamento 6
Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e
princípios de planejamento do uso do solo. Identifique áreas seguras para cidadãos
de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre
que possível.

  

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 um Código de Obras, Planejamentos e Posturas e atualmente
esta revisando o Plano Diretor do Município. A Prefeitura possui uma Divisão de
Projetos e Posturas que fiscalizam a ocupação de solo em áreas 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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município possui um Divisão de Projetos e Posturas que fiscalizam áreas de
ocupação irregular com o apoio da Guarda Civil Municipal. Com o intuito de reduzir
riscos de desastres.
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Fundamento 7
Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco
de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.

  

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município implantou o programa de Agente Mirim de Defesa Civil, Corpo de
Voluntários e realiza palestras em escolas, CRAs, Fundação Casa em parceria com
o SAMU, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e CONSEG. As ações de
prevenção da Defesa Civil tem maior enfoque nos períodos de Operação Verão e
Estiagem.
Na manhã de 18 de janeiro de 2014, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil,
realizou uma campanha de conscientização sobre os riscos da Operação Verão.
Esta campanha contou com o apoio dos Voluntários da defesa Civil e Guarda
Municipal.

Link relacionados
      > Campanha de Conscientização 
  

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

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

O Município realiza simulados através do SAMU e a Defesa Civil se compromete a
realizar dois simulados ao ano.

A Defesa Civil participou do Evento: 1º Encontro de Atendimento Pré Hospitalar
resultado da parceria entre as Prefeituras de Bragança Paulista e de Cambuí, além
das equipes do SAMU Regional Bragança, Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo e Minas Gerais, Defesa Civil de Cambuí, Bragança Paulista e Osasco, Polícia
Militar de Minas Gerais, Concessionária BrVida Atendimento Pré Hospitalar e
Concessionária Auto Pista Fernão Dias.

Link relacionados
      > Encontro de Atendimento 
  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município desenvolveu o Projeto de Agente Mirim de Defesa Civil nas escolas
municipais visando a educação e treinamento na redução de riscos e desastres.

Link relacionados
      > Agentes Mirins da Defesa Civil
      > Agentes Mirins da Defesa Civil
  

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

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

O Município vem desenvolvendo ações junto a Divisão de Imprensa no intuito de
conscientizar a população quanto a necessidade de abando ou evacuação de áreas
de risco quando necessário. O projeto Agente Mirim de Defesa Civil também aborda
tais ações junto as escolas.
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Fundamento 8
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e
outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à mudança climática por
meio da construção de boas práticas de redução de risco.

  

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 faz parte do programa Estadual Selo Verde e Azul, desenvolve a
Operação Estiagem e Verão e adota ações para o Desenvolvimento Sustentável. A
cidade possui um Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA - que visa
buscar ações integradas de Desenvolvimento Sustentável e redução de riscos de
desastres.

Link relacionados
      > Plano de Saneamento Básico 
  

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
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http://orsm.com.br/index.php/braganca-paulista/reuniao-de-partida-do-plano-de-saneamento-basico-acontece-dia-15/


Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município integra o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí, Criado pela Deliberação Conjuntas dos Comitês PCJ nº 008/04, de
01/06/04, e constituído pela Câmara Técnica de Planejamento.

Link relacionados
      > Bacia PCJ
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município possui o Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente - COMDEMA
- que integra diversos setores da sociedade civil e do poder publico para ações de
proteção ao Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável.

Link relacionados
      > COMDEMA
  

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:
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http:www.comitepcj.sp.gov.br/comitespcj.htm
http://comdemabp.blogspot.com.br/


Os setores privados participam do Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente.
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Fundamento 9
Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de emergências em
seu município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.

  

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:

O Município possui o cartão de Pagamento de Defesa Civil que agiliza a
transferência de recursos financeiros do governo Federal para atendimentos a ações
de socorro e assistência humanitária.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura possui um Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade
- CISEM - No Centro de Controle atuam 16 profissionais em turnos de 6 horas,
durante 24 horas por dia, sete dias da semana, monitorando as imagens que são
transmitidas pelas câmeras instaladas nas 14 entradas e saídas da cidade e outras
21 de fiscalização eletrônica de trânsito nas principais vias do município.
Os profissionais monitoram ainda as imagens das 30 modernas câmeras Speed
Dome, instaladas em pontos estratégicos da cidade, que são capazes de captar
imagens coloridas em 360 graus, com altíssima qualidade de definição. A Defesa
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Civil também possui um Sistema Pluviométrico onde monitora os índices de chuva,
umidade relativa do ar e velocidade do vento. Temos parceria com a UNESP que
disponibiliza em tempo real o mapa metateológico da região via radar.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil recebe os alertas emitidos pelo CENAD - Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e Desastres. Com isso encaminhamos estes alertas para
voluntários treinados e preparados que residem ou trabalham próximos à áreas de
risco ajudando a monitora-las.

    

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 Prefeitura possui um Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade
- CISEM. Neste complexo temos o CCO - Centro de Controle Operacional que
possuem câmeras de monitoramento. Através dessas câmeras auxilam a Defesa
Civil quanto ao monitoramento das áreas de risco em dias de forte precipitação
pluviométrica.

Link relacionados
      > CISEM
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http://braganca.sp.gov.br/v2/secretarias/transito-e-seguranca/cisem/


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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município realiza aproximadamente oito simulados ao ano envolvendo órgãos de
pronta resposta, lideres locais e voluntários relevantes.
Realizamos treinamento e oficinas preparatórias para operação verão/Estiagem.

Link relacionados
      > Simulado 
      > Treinamento
      > Oficinas
  

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

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:
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http://braganca.sp.gov.br/v2/%E2%80%8B%E2%80%8Bsamu-regional-braganca-defesa-civil-e-corpo-de-bombeiros-participam-de-simulado/
http://orsm.com.br/index.php/braganca-paulista/agentes-da-defesa-civil-de-braganca-paulista-participam-de-curso-de-rafting/
http://braganca.sp.gov.br/v2/%E2%80%8B%E2%80%8Boficina-de-estiagem-reune-mais-de-300-participantes/


A Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social possui estoque de
mantimentos, produtos de limpeza, colchões, cobertores, entre outros para fornecer
para as pessoas necessitadas.
Contamos com um ginásio de esportes que quando necessário é utilizado como
abrigo.
As rotas seguras para evacuação estão identificadas no mapeamento das áreas de
risco. Os órgãos de pronta resposta também possuem as rotas de evacuação já
utilizadas em caso de sinistro.
Possuímos Plano de Contingência bem como Plano Preventivo onde estão
destacadas as áreas de risco, plano de ação, entre planos de contingência de
alguns órgãos de pronta resposta.
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Fundamento 10
Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam
no centro da reconstrução, por meio do apoio direto e por suas organizações
comunitárias de modo a projetar e ajudar a implementar ações de resposta e
recuperação, incluindo a reconstrução de casas e de meios de subsistência.

  

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 Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social possui um quadro de agentes
sociais e psicólogos que prestam apoio psicológico e assistencial em caso de
desastre no Município.

    

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:

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Bragança Paulista faz
parte da Comissão de Avaliação e Habilitação de famílias regularmente cadastradas
junto a Divisão de Habitação do Município a serem indicadas ao sorteio de unidades
habitacionais. Com isso as famílias residentes em áreas de risco ou com
insalubridade em suas moradias poderão ser contempladas por unidades
habitacionais, fazendo com que as áreas de risco ocupadas, aos poucos, sejam
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extintas do município.

Após algum desastre, as áreas afetadas passam por vistorias de profissionais da
própria prefeitura e, quando necessário, dos órgãos públicos do estado e/ou federal
para que se tomem medidas afim de restabelecer a normalidade do local.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Como Plano de Contingência o Município possui o Conselho Municipal de Defesa
Civil através da portaria n° 4.840 de 02 de julho de 2013, nomeando representantes
de todas as secretárias municipais. Possuímos também o Sistema Municipal de
proteção e Defesa Civil que envolve tanto o Conselho quanto empresas publicas e
privadas através do PAM - Plano de Auxilio Mutuo. Na ocorrência de sinistros o
Sistema Municipal é acionado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e as
ações são desencadeadas.

Para casos de catástrofes o município está cadastrado no S2ID - Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres da Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil.
Possuímos também o Cartão de Pagamento de Defesa Civil que deve ser utilizado
pelo município em caso de Situação de Emergência ou Estado de calamidade
Publica , sobre a transferência de recursos para ação de socorro , assistência às
vitimas , restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas
por desastres.

Documentos de referência
      > Portaria Conselho Municipal Defesa Civil Pag. 1 (2013)
      > Portaria Conselho Municipal Defesa Civil Pag. 2 (2013)
      > Gestor Cartão de Pagamento Defesa Civil (2013)
      > Gestor Cartão de Pagamento Defesa Civil Pg. 2 (2013)
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https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/0400414f524731dbd9c2e70b9d042495
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/b791d74d3f40b71f77b9c9df9927ed5a
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/33769ddfe7d275adfcacc149fe886c75
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/2e38d4f95cd6935a92ef1f5e332ff63d
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