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

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade de Vinhedo implantou em fevereiro de 2010 a Defesa Civil Municipal e criou
o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, criou uma rede de monitoramento
em parceria com REDEC I5 Campinas (Região Metropolitana), Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil (São Paulo) e instituições e órgãos do Estado e Federais
como IPT, CPTE, USP UNESP, IAC, Aeronautica, e SOMAR Meteorologia. Criou
Rede de Alerta e Alarme, Plano de Chama e Sobreaviso, Mapeamento de Áreas de
Risco, Plano de Ação Preventiva e Contingêncial. A cidade hoje é monitorada 24
horas por dia durante todos os dias do ano. Estão sendo possíveisaplicar soluções de
prevenção e mitigação frente aos eventos adversos, sobretudo, alagamentos,
deslizamentos, seca e queimadas.  

Documentos de referência
      > Lei de Criação da Defesa Civil (2010)
      > Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2011)
  

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

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

Programa Defesa Social nas Escolas com ação de educação preventiva na área de
segurança pública, meio ambiente, e defesa civil através do PAE - Patrulheiro Amigo
da Escola, levado ao seio da comunidade escolar e extendido a comunidade do
entorno atingindo a célula familiar.  

Documentos de referência
      > PAE (2013)
      > PAE 2 (2013)
      > PAE 3 (2013)

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 orçamento do Município de Vinhedo, por força da lei de Diretrizes Orçamentárias -
LDO - N° 3429/2012, em seu artigo 13°, contém Reserva para Contingências no
valor de R$ 1.136.485, 00 (reais) Outro dispositivo legal que ampara o Município em
casos de emergências é o artigo 41 da Lei Complementar Municipal 4.320 de 1964
que autoriza a abertura de Créditos Adicionais Extraordinários por meio de Decreto
do Executivo.  

Documentos de referência
      > Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Vinhedo (2012)
  

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: 4
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Descrição de Progresso e Resultados:

Além dos valores já explicitos na LDO, as Secretárias Municipais que compõe o
Sistema Municipal de Defesa Civil, reservam 0,1% de seus orçamentos para
aplicações de ações de prevenção , mitigação e resposta frente a eventos adversos.
A normatização dessa prevenção está sendo inserida na nova lei municipal de
Proteção e Defesa Civil ainda em fase de elaboração, dentro do escopo do Fundo
Municipal de Proteção e Defesa Civil de Vinhedo.  

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:

Programas de saúde familiar, saúde da mulher, ação social e humanitária, assistência
humanitária.  

Documentos de referência
      > Programa de saúde da mulher (2013)
      > Saúde dos Idosos (2013)
      > Saúde do Escolar (2013)
  

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:

Reuniões com comunidades sob risco e ameaça, campanhas de prevenção da
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Operação estiagem e da Operação Verão. Programa Defesa Social nas escolas com
o PAE - Patrulheiro Amigo da Escola da Guarda Civil Municipal (Polícia)  

Documentos de referência
      > Operação Estiagem 2012 (2012)
      > Operação Verão 2012 / 2013 (2012)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Diversos programas e politicas publicas aplicados durante o ano. Ação Integrada para
Operação Estiagem em 2013 é um exemplo. Patrulheiro Amigo da Escola PAE -
Defesa Social nas Escolas, é outro.  

Documentos de referência
      > Assistencia Social e a Escola (2013)
      > PAE e a Semana da Pátria (2013)
      > Saúde do Escolar (2013)

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: 5
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Descrição de Progresso e Resultados:

Adoção da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, adoção do Sistema Municipal
de proteção e Defesa Civil, inserção na Câmara Temática de Proteção e Defesa Civil
da Região Metropolitana de Campinas para desenvovimento de ações conjutas de
proteção e defesa civil no âmbito regional.  

Documentos de referência
      > Lei Federal 12 608 Politica Nacional de Proteção e Defesa Civil (2012)
      > Resolução Casa Militar para a Região Metropolitana de Campinas (2012)
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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:

Foi realizado em 2009 um levantamento preliminar e empírico de áreas de risco no
Município e foram apontadas 30 áreas entre alagamentos e deslizamentos. Em 2010
foi criada a Defesa Civil Local e novamente mapeada a cidade com a indicação de 34
áreas de risco. Em 2011 foi criado o Plano de Ação Preventiva e Contingencial de
Vinhedo e iniciadas ações de prevenção e mitigação frente aos riscos, inclusive com
execução de obras. Em 2012, o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Paulo , mapeou a cidade e apontou sete áreas entre alto risco e muito alto risco para
alagamentos e deslizamentos. Obras já foram planejadas e/ou iniciadas para
enfrentamentos dessas situações.  

Documentos de referência
      > Plano de Ação Preventiva e Contingêncial de Vinhedo (2012)
      > Relatório IPT 2012 Vinhedo (2012)
  

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:
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As áreas apontadas como de risco no Mapeamento são vistoriadas dioturnamente
365 dias por ano. O Mapa de Riscos passa por reavaliação todo os anos no período
que antecede a Operação Verão que vai de 31 de dezembro de um ano até o dia 31
de março do ano seguinte. Está sendo possível o planejamento e a execução de
obras de prevenção e mitigação frente os eventos adversos e redução das áreas me
alto risco e muito alto risco ja baixou de cerca de 30 em 2010 para 7 em 2012,
conforme relatório do IPT.  

  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As ações de defesa civil no Município de Vinhedo compõe o Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil e todas as Secretárias Municipais e a Autarquia de águas e
esgotos SANEBAVI participam do colegiado do Sistema. Ações coordenadas e
articuladas entre as Secretarias componentes do Sistema otimizam as ações
desenvolvidas no Município. Cada Secretaria tem suas responsablidades com o
Sistema definidas em lei.  

Documentos de referência
      > Lei que cria o Sistema Municipal de Defesa Civil (2010)
  

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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Avaliação anual. Reformas e adequações conforme necessários. Predios reformados
ou construidos para melhor atender a comunidade.  

Documentos de referência
      > NOvas Unidades Médicas (2012)
      > Saude e Educação (2012)
  

Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e unidades
de saúde em relação a desastres de forma que tenham capacidade
de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Inclusos no Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil como abrigos e referências
de atendimento humanitário.  

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?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Secretaria Municipal de
Transportes e Defesa Social - SETRANDES atuando 24 horas por dia. Equipes de
Proteção e Defesa Civil e Plano de Chamada e Sobreaviso. Criado inicialmente para
atender demandas de vulnerabilidade social frente a segurança pública, atua também
na proteção social e defesa civil Garante monitoramento com tecnologia e pessoal 24
horas por dia o ano todo.  

Documentos de referência
      > Centro de Inteligência e Monitoramento 24 horas (2011)
      > Operação Estiagem 2013 onde o CICOM é utilizado (2013)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Contato pessoal e por celular com moradores das áreas sob ameaça e risco, e visitas
constantes e diárias das equipes de proteção e defesa civil com pessoal 24 horas por
dia. Conforme citado no Relatório Técnico do IPT, é visível a integração da Defesa
Civil com a comunidade e como esta recebe bem a instituição. Maior troca de
informações, credibilidade, e agilidade nas relações comunitárias e na atuação de
prevenção e reposta frente ao evento adverso.  

Documentos de referência
      > Relatorio IPT Vinhedo Mapeamento de Riscos (2012)

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
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planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações feitas em 2009 de forma empírica foram baseadas en entrevistas feitas
junto a comunidade local onde foram observadas vulnerabilidades. Em 2011 com o
Mapeamento de Áreas de Risco, todas as áreas passaram a ser monitoradas 24
horas por dia e a população sempre visitada e mantendo contato com a defesa Civil.
Mesmo com o Relatório do IPT reduzindo as áreas de muito alto risco e alto risco
para 7 , continuamos monitorando todas as áreas do mapeamento Municipal. A
Defesa Civil se mantém próxima e em constante diálogo com a comunidade.  

Documentos de referência
      > Defesa Civil e IPT vistoriam áreas de risco junto com a comunidade (2012)
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Prioridade de Ação 3
Utilize conhecimento, inovação e educação para criar uma cultura de segurança e
resistência em todos os níveis

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As informações sobre as ações, os alarmes, alertas, os esclarecimentos para a
população, são feitos através de rede social Facebook, na pagina oficial da prefeitura,
e jornais locais de mídia impressa e televisiva. Também são realizadas visitas
constantes as comunidades pelas equipes da prefeitura. a População melhor
informada participa mais das ações. Exemplo está na Ação Integrada da Operação
estiagem 2013, contrra queimadas , realizada em 2013.  

Documentos de referência
      > Ação Integrada da Operação Estiagem 2013 (2013)
      > Ação Integrada da Operação Estiagem 2013 (2013)

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Escolas da rede municipal de ensino possuem matérias transversais inseridas nos
seus conteúdos aplicando como base o livro da Secretaria nacional de Defesa Civil -
Defesa Civil nas Escolas.  

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

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

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

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Todas as ações apontadas e executadas pelo Sistema Municipal de Defesa Civil são
divulgadas e compartilhadas entre todas as Secretarias Municipais de Governo e
realizadas por cada uma na sua área de atuação. Dentre estas está a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo que contempla o município junto ao
Governo do Estado de São Paulo com o Selo Município Verde Azul. Por 4 anos
consecutivos Vinhedo é eleito Município verde Azul pelo Estado de São Paulo.  

Documentos de referência
      > Certificação Município Green (2012)
      > Município Verde Azul (2012)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4
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Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Plano Diretor, plano de mobilidade urbana, plano municipal de habitação. A aplicação
dos Planos e suas organizações tem permitido melhorar o ordenamento urbano e o
desenvolvimento sustentável na cidade.  

Documentos de referência
      > Código de Posturas do Municiípio de Vinhedo (1984)
      > Plano Diretor Atualização (2002)
      > Plano Diretor Atualização (2002)
      > Código de Posturas (1989)
  

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:

Plano Diretor, Código de Posturas, Código de Obras, Plano Municipal de Saneamento
Básico. A aplicação dos Códigos tem ordenado os espaços urbanos na cidade.  

Documentos de referência
      > Plano Diretor (1984)
      > Plano Municipal de Saneamento Basico (2012)
  

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?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Plano Diretor Código de Obras Código de Posturas  

Documentos de referência
      > Código de Obras de Vinhedo (1986)
      > Código de Obras de Vinhedo (1986)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A política ambiental de Vinhedo se preza na sustentabilidade com a parceria entre
desenvolvimento economico e a proteção do meio ambiente. Crescimento economico
respaldado em comércio e indústria fortes e estáveis , alinhado a certificação de
municipio com qualidade ambiental como o Selo Município Verde Azul.  

  

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Campanhas regulares de conscientização ambiental e sustentabilidade. Jogue Limpo
com Vinhedo, Semana do Meio Ambiente, Ação Integrada da Operação Estiagem.  

Documentos de referência
      > Meio Ambiente e Oficinas Pedagócias (2013)
      > Plantando Sustentabilidade e Consciencia Ecológica (2013)
      > Cidadania e Meio Ambiente (2013)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA - representa a
sociedade civil, e traz parcerias de ONGS como a Elo Ambiental. Auxiliam o governo
na manutenção das políticas públicas de meio ambiente e sustentabilidade  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Hoje os acessos financeiros necessários das populações em situação vulnerável são
acolhidos conforme demanda, dentro dos programas sociais coordenados pela
Secretaria Municipal de Promção e Assistência Social.  
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Documentos de referência
      > Assitencia Social e financiamentos públicos (2012)
      > Conselho Municipal de Prmoção e Assitência Social (2012)
  

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:

Ainda não houve em Vinhedo o enfrentamento de evento adverso de tal magnitude,
mas as políticas de Promoção e Asist~encia Social prevém amparo a população
vulnerável e a LDO permite a utilização de Créditos Adicionais Extraordinários  

Documentos de referência
      > LDO Vinhedo (2012)

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

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Existem políticas públicas de isenções fiscais e/ou incentivos que buscam atrair
recursos e fomentar a Economia. Parque Industrial competente e economia estável e
ativa.  
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Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Existem políticas públicas de isenções fiscais e/ou incentivos que buscam atrair
recursos e fomentar a Economia. Parque Industrial competente e economia estável e
ativa.  

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

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Avaliação anual com base no Código de Obras e Código de Posturas do Município.
Postos de Saúde e escolas em todo Município foram reformados ou construído em
todas as regiões da cidade nos últimos 5 anos. Foi aplicado o Questionario da
Organização Sulamericana de Saúde, Seu Hospital é Seguro? Melhor qualidade de
atenção e atendimento as comunidades.  

Documentos de referência
      > Escolas em Vinhedo (2012)
      > Postos de Saúde e Hospital (2013)
      > Posto de Saúde (2013)
  

Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para
proteger instalações públicas e de infra-estrutura críticas aos danos
provocados por desastres?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Obras de prevenção e mitigação das áreas de risco focadas no entorno da
comunidade sob risco, e das instalações publicas locais.  

Documentos de referência
      > Saude e Educação (2013)

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:

Projetos de recomposição e reconstrução com base no Plano Diretor. Projetos e
ações realizadas com base em dados apontados no Mapeamento de Riscos e no
Plano de Ação Preventiva e Contingencial  

Documentos de referência
      > Plano de Ação Preventiva aponta áreas onde se deve desenvolver ações (2013)

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
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códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Prefeitura Municipal como Código de Obras do Municípal. Plano de Ação Preventiva e
Contingencial da Defesa Civil  
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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:

Ao menos 3 vezes ao ano no âmbito da Região Metropolitana de Campinas.
Realizados junto com a Regional de Defesa Civil de Campinas - REDEC I 5 - alinhada
na Camara Temática de Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas - RMC,
atrave´s da AGEMCAMP- Agencia Metropolitana de Campinas. Como exemplo, o
simulado de soterramento em 2012.  

Documentos de referência
      > Simulado de Soterramento Campinas Redec/Agemcamp (2012)
  

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 Sim

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura mantém estoques mínimos dentro do Sistema Municipal de Defesa Civil.
Em Vinhedo, estão sob responsabilidade na Secretaria de Esportes, Secretaria de
Promoção e Assistência Social, Secretaria de Educação, e Fundo Social de
Solidariedade.  

  

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:

No CICOM - Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Secretaria
Municipal de Transportes e Defesa Social - SETRANDES, conforme a Lei de criação
da Defesa Civil Municipal, se instala o Centro de Gerenciamento de Crises com a
efetivação do Gabinete de Gerenciamento de Crises, um colegiado deliberativo
composto pelas Secretarias Municipais de Transportes e Defesa Social; Governo;
Negócios Jurídicos; Obras; Serviços Municipais, Promoção e Assistência Social;
Saúde; e Corpo de Bombeiros.  

Documentos de referência
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      > Operação Estiagem 2013 inclui ações do CICOM (2013)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Nas situações de ameaça e risco , as populações locais são visitadas diariamente
pelas equipes de campo que aproveitam a vistoria para contato com a comunidade e
o treinamento das observações e evacuações necessárias. Ação prevista nas
Operações Verão e Estiagem de cada ano.  

  

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:

Plano de Ação Preventiva e Contingêncial. Reserva de investimentos em
contingencias (Fazenda)  

Documentos de referência
      > LDO preve recursos orçamentários (2012)
  

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
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Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Anual em unidades isoladas dentro das proprias comunidades locais.  

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:

O orçamento do Município de Vinhedo, por força de Lei na Lei de Diretrizes
orçamentárias, 3429/2012, e na Lei Complementar 4320/1964, dispõem de recursos e
créditos adicionais extraordinários para respostas ativas. Exemplo na obra contra
alagamento na região do bairro Barra Funda em execução.  

Documentos de referência
      > LDO (2012)
      > Obras no bairro Barra Funda contra Alagamentos (2013)
  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Psicólogos, treinamentos e amparo dados pela prefeitura, (SEPRAS) Defesa Civil  

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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