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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

No ano 2005, a Prefeitura realizou um Estudo de Prospecção de Cenários para um
período de 10 anos, com missão de analisar o estudo “ Defesa Civil na redução de
desastres”. Esse estudo gerou toda uma reorganização do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil que passou a ser ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito
que assumiu a responsabilidade pela coordenação e planejamento das ações
relacionadas com a redução de desastres e investiu muito em mapeamento de área
de riscos e principalmente capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos para
o cumprimento de metas estabelecidas no Estudo de Prospecção de Cenários.
Implantação do Sistema de Alerta de Desastres de Campinas O município reformulou
todo o “Sistema de Alerta de Desastres”, ampliando a rede de monitoramento
climático e meteorológico, com a utilização de 42 sensores e a utilização de
informações de 2 radares meteorológicos e ampliando o quadro de servidores de 35
para 72 e atualmente se utiliza das seguintes ferramentas de Sistema de Alerta de
Defesa Civil que realiza a adaptação e transmissão de dados para o TerraMA2,
desenvolvido pelo INPE. Para manter todo essa estrutura em pleno funcionamento,
foi estruturado desde de 2005, um Programa de Capacitação Continuada de
Servidores e da Comunidade em geral, realizamos Cursos gratuitos e com vagas
disponibilizadas que foram disponibilizadas para 32 municípios do Estado de São
Paulo, com seguintes temas: Curso de Formação de Agente de Defesa Civil – CFA,
Curso de Formação de Gestores de Defesa Civil, Curso Jogos de Desastres e o
Curso de Proteção Comunitária, que é destinado aos Núcleos de Defesa Civil e a
comunidade em geral.  
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Documentos de referência
      > SECRETARIA DO VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (2013)
      > COMITÊ DA CIDADE RESILIENTE DE CAMPINAS (2013)
      > PROTEÇÃO COMUNITÁRIA (2013)
      > 1° REUNIÃO DO COMITÊ DA CIDADE RESILIENTE (2013)
      > CIDADE RESILIENTE - MODELO (2013)
      > NOTICIAS (2013)
      > ECOPONTOS (2013)
      > 1° REUNIÃO DO COMITÊ DA CIDADE RESILIENTE Fotos (2013)
      > SENSOR DE ENCHENTE COMUNITÁRIO (2013)
      > AÇÕES DA SECRETARIA DO VERDE (2013)
      > SOLENIDADE CIDADE MODELO (2013)

Link relacionados
      > Observatório da Cidade Resiliente
      > VIDEO CIDADE RESILIENTE CAMPINAS
      > ONU reconhece liderança de Campinas na redução do risco de desastres
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO O Poder público municipal, tem buscado
parcerias junto às comunidades, realizando reuniões informativas e de orientações;
bem como efetivando monitoramento das áreas passiveis de ocupações visando
prevenir novos adensamentos nas áreas de risco. Também efetiva parceria junto as
entidades representativas das famílias como associação de moradores, sociedade
amigos de bairros para que estes colaborem para que não ocorram novas ocupações.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA E INCLUSÃO SOCIAL A
equipe técnica da SMCAIS participa dos treinamentos e ações promovidas e
mobilizadas pela defesa civil, comunidades, setor privado e autoridades locais no
sentido de orientar e prevenir riscos de desastres.  

Documentos de referência
      > HABITAÇÃO (2013)
      > CONSELHO DE HABITAÇÃO (2013)
      > CONSELHOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE CAMPINAS (2013)
      > AÇÕES DE REDUÇÃO DE DESASTRES EM CAMPINAS (2013)
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Indicador central 1.2
Recursos específiicos e adequados estão disponíveis para implantar planos de
redução de risco de desastres e atividades em todos os níveis administrativos.
  

Até que ponto o governo local tem acesso a recursos financeiros
adequados para realizar as atividades de redução de risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

SANASA Visando atender as expectativas da população de Campinas referentes às
demandas voltadas ao Saneamento, a SANASA tem cumprido seu papel na
ampliação dos serviços prestados para o tratamento e abastecimento de água,
tratamento e afastamento de esgoto dos quais estão alocados seus recursos
financeiros. As atividades realizadas para a redução de risco de desastres tem a
participação de seus técnicos perante a Administração Direta, sendo assim, já existe
um programa em que a SANASA atende inúmeros órgãos da Prefeitura Municipal de
Campinas com o apoio técnico e operacional (equipamentos) quando necessário,
tanto para ações preventivas com o objetivo de minimizar os riscos, quanto para
ações emergenciais quando acionada. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Os recursos financeiros são advindos de recursos próprios do município e tambem de
recursos do FUNDAP e do Fundo Municipal de Habitação SECRETARIA MUNICIPAL
DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL O governo municipal aloca
recursos financeiros da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão
Social, através de mobilizações que são realizadas pelas equipes técnicas nos
territórios, no sentido de realizar redução de riscos. SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA Em função do baixo volume de recursos próprios para
investimento em atividades de redução de risco, a Secretaria Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública tem buscado a realização de
convênio junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça-
SENASP/MJ, para viabilizar melhor e maior infraestrutura para realização de
atividades de segurança pública.  

Documentos de referência
      > RECURSOS FEDERAIS (2013)
      > ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CAMPINAS (2013)

Link relacionados
      > VACINAÇÃO DE IDOSOS
      > DEFICIENTE
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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

Descrição de Progresso e Resultados:

Segue anexo as ações desenvolvidas pelas secretarias municipais, a saber:
Secretaria Municipal de Habitação Visando a redução de risco de desastres o Poder
Público realiza vistorias preventivas e emergenciais, monitoramento sistemático de
prevenção, e quando há necessidade de remoção imediata às famílias são incluídas
no Programa Auxilio Moradia, encaminhadas aos empreendimentos habitacionais.
Quando da remoção das famílias de área de risco, para os Programas Habitacionais
como o PAC a área remanescente é objeto de recuperação ambiental. Secretaria
Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. A SMCAIS está elaborando
um plano de Ação, o qual será o norteador das Ações do Núcleo, bem como será
encaminhado ao MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no
sentido de solicitar cofinanciamento federal para o Serviço de Proteção em Situações
de Calamidades Públicas e Emergenciais, de acordo com a Resolução do CNAS 12
de junho de 2013;  

Documentos de referência
      > Recursos financeiros para resposta e recuperação (2013)
      > FUNDAP (2013)
      > AUXILIO MORADIA (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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Secretaria de Habitação O governo local, através de diversas ações tem apoiado os
grupos vulneráveis, em suas resoluções como a prioridade da titularidade das
mulheres quando do recebimento de unidades habitacionais, também no Programa
Auxilio Moradia Lei Municipal 13.197/2007 em seu Artigo 2º são modalidades do
Programa Auxilio Moradia para mulheres vítimas de violência de gênero gestão da
cidadania e também, o auxilio moradia para área de risco onde a titularidade do
Auxilio deve prioritariamente estar em nome da mulher chefe de família. As
comunidades são chamadas a participarem da formulação de políticas públicas e de
sua implantação através dos conselhos nos quais possuem representatividades, ou
seja, Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, Conselho Municipal de
Habitação na Cidade de Campinas e Conselho Consultivo do FUNDAP (Fundo de
Apoio de Sub-Habitação Urbana). Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão
Social. O Município de Campinas disponibiliza serviços preventivos de apoio em
comunidades que se encontram em situação de risco, em especial aos grupos ou
indivíduos que se encontram mais vulneráveis (mulheres, crianças, idosos, e
crianças) através dos serviços nas Proteções Básica e Especial, a saber: • DAS-
Distrito de Assistência Social, • CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social
(existentes nas cinco regiões administrativas) • CREAS – Centro de Referencia
Especializado de Assistência Social, , contando também com Serviço de Acolhimento
Institucional para atendimento da população; A SMCAIS também disponibiliza todos
os serviços de Proteção Especial em situações emergenciais e de calamidades,
visando sempre à proteção integral em especial á este segmento mais vulnerável da
população.  

Documentos de referência
      > Apoio as comunidades vulneráveis (2013)
      > PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2013)
      > ENTIDADES COFINANCIADAS (2013)
      > AÇÕES DAS SECRETARIAS - 3 (2013)

Link relacionados
      > SORTEIO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

SANASA Como parte dos Programas da empresa junto a líderes comunitários o tema
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e conteúdo destes programas estão sempre ligados às atividades chave da empresa,
sendo assim a sua contribuição referem-se às questões do saneamento básico.
Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável Esta Secretaria não
oferece treinamento em redução de riscos de desastres porém, coloca seus técnicos
à disposição para colaborar nas ações programadas por outros setores e/ou
secretarias da Prefeitura Municipal. Campanha Construindo Cidades Resilientes
Neste ano foi realizado exercício simulado de abandono de área de risco, na Vila
Brandina, Campinas. A simulação envolveu diversos órgãos públicos municipais e
estaduais e contou com a participação de aproximadamente 300 moradores.  

Documentos de referência
      > SIMULADO VILA BRANDINA (2013)
  

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:

A Prefeitura de Campinas, por meio Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida e do Departamento de Defesa Civil promoveram
nesta terça-feira, 8 de outubro, o seminário “Viver com Deficiência e Desastres”, no
auditório do Centro de Conhecimento da Água. O evento é ligado ao Dia Internacional
para a Redução de Desastres, em 13 de outubro e contou com a presença do Samu,
da Sanasa, dos Bombeiros e de membros das defesas civis das cidades de Atibaia,
Americana, Catanduva, Cajamar, Limeira, Louveira, Monte Mor, Mogi Guaçu, Nova
Odessa, Paulínia, Santa Bárbara d'Oeste e São Paulo SANASA Os Programas que a
SANASA conduz a respeito de conscientização sobre a Redução de Riscos de
Desastres estão ligados diretamente às atividades chave da empresa, como por
exemplo o Plano de Segurança da Água (PSA) que engloba uma série de ações
preventivas, além disso a empresa mantem outros programas de conscientização
juntamente as comunidades, porém voltados ao Saneamento. Secretaria Municipal do
Verde e Desenvolvimento Sustentável Esta Secretaria não tem programado ações de
conscientização e educação sobre riscos de desastres porém, coloca seus técnicos à
disposição para colaborar nas ações programadas por outros setores e/ou secretarias
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da Prefeitura Municipal  

Documentos de referência
      > Seminário discute atendimento a pessoas com deficiência em desastres (2013)
      > CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (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

Descrição de Progresso e Resultados:

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC é constituído pelos órgãos
e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades públicas e privada de atuação significativa na área de
proteção e defesa civil, sob a centralização da Secretaria Nacional de Defesa Civil,
órgão do Ministério da Integração Nacional: Órgão consultivo, Conselho Nacional de
Proteção e Defesa Civil - CONPDEC Órgão central, Secretaria Nacional de Defesa
Civil do Ministério da Integração Nacional, responsável por coordenar o planejamento,
articulação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil.
Órgãos regionais de proteção e defesa civil responsáveis pela articulação,
coordenação e execução do SINPDEC em nível regional. Órgãos estaduais e do
Distrito Federal de proteção e defesa civil responsáveis pela articulação, coordenação
e execução do SINPDEC em nível estadual. Órgãos municipais de proteção e defesa
civil responsáveis pela articulação, coordenação e execução do SINPDEC em nível
municipal. Órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de governo abrangem os órgãos,
envolvidos na ação da Defesa Civil. O SINPDEC poderá mobilizar a sociedade civil
para atuar em situação de emergência ou estado de calamidade pública,
coordenando o apoio logístico para o desenvolvimento das ações de proteção e
defesa civil.  

Documentos de referência
      > CARTÃO PAGAMENTO (2013)
      > S2ID (2013)
      > MANUAL DE CONVÊNIOS (2013)
      > AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL (2013)
      > ADESÃO AO CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL (2013)
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      > RESOLUÇÃO OPERAÇÃO VERÃO DA REGIÃO DE CAMPINAS (2013)
      > APOIO DE CAMPINAS AO FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL (2013)
      > CAMPINAS PARTICIPA DE EVENTO EM CUBA (2013)
      > CAMPINAS PARTICIPA DA COMISSÃO ORGANIZADORA NACIONAL (2013)
      > CIDADES RESILIENTES VIRA EIXO TEMÁTICO NA 2°CNPDC (2013)
      > CAMPINAS PARTICIPA DE CICLO DE DEBATES NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS EM BRASILIA (2013)
      > CAMPINAS MINISTRA PALESTRA NO X FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL (2013)
      > CAMPINAS PARTICIPA DE EVENTO DO CEPAM (2013)
      > CAMPINAS PARTICIPA DE EVENTO NO RIO DE JANEIRO (2013)
      > CAMPINAS PARTICIPA DO RIO BONSAI - RIO DE JANEIRO (2013)
      > CAMPINAS PARTICIPA DA MERCOCIDADES - PORTO ALEGRE (2013)

Link relacionados
      > SIDEC 
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Em maio de 2013 o Serviço Geológico do Brasil -CPRM, empresa do Governo
Federal ligada ao Ministério de Minas e Energia, realizou a Delimitação de Áreas em
Muito e Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa no município de Campinas,
foram destacados 18 setores em situação de risco alto, não foi apresentado nenhuma
em muito alto.Desde 18 setores,correspondem a 29 áreas de risco, sendo que em
2003, eram mapeados 75 áreas de risco. SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO Estudo das áreas foram efetivados em parceria com Universidades,
sendo estes sistemáticos e aprofundados. Também foram efetivados estudos de
mancha de inundação dos córregos e dos rios do município, para subsidiar futuras
remoções evitando que desastres naturais acometessem as famílias.  

Documentos de referência
      > PLANO SISNOV (2013)
      > MACROZONAS (2013)
      > PLANO OPERAÇÃO VERÃO 2012/2013 (2013)

Link relacionados
      > MAPA DE RISCO DE CAMPINAS
      > RESTRIÇÕES AEROPORTUÁRIAS
      > PROJETO PAI
  

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente

Local Progress Report 2013-2014 10/38

http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/a555fb36b9368110ede0f043dfc3b9a0
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/0a750b4b5b3575e19c6c28910cf165eb
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/898c823ce97aab66b5ef0fd1ca661b4c
http://http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?palavra=campinas&pesquisar=Pesquisar
http://http://mapserver.campinas.sp.gov.br/restricoes_/map.phtml
http://http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/pt-br/site.php?secao=paiservico


atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO As avaliações são continuas e
sistemáticas efetivadas pelas coordenadorias descentralizadas pela SEHAB, em
conjunto com o setor de engenharia desta Secretaria. DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE DEFESA CIVIL Realiza, anualmente, a atualização de áreas de riscos. Conta com
o apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT e Serviço Geológico do
Brasil/Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. A Companhia de
Habitação Popular de Campinas (Cohab-Campinas) entrega em dezembro o
documento de registro oficial para 1.430 donos de imóveis no DIC 6. A partir desse
documento, eles poderão obter a escritura definitiva de suas propriedades junto ao
cartório. O empreendimento foi implementado pela Cohab na década de 90.  

Documentos de referência
      > REMOÇÃO DE FAMILIAS (2013)
  

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:

Através do Plano Diretor Municipal e das ações integradas do Sistema Municipal de
Proteção de Defesa Civil de Campinas. A Prefeitura instalou um totem interativo
mudou a rotina do atendimento ao público do Departamento de Informação,
Documentação e Cadastro (DIDC) da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano (Seplan). O equipamento, instalado no 18º andar do Paço Municipal e contém
os aplicativos online utilizados pelos técnicos da área e podem ser acessados pelo
cidadão. O totem é mais um passo dado pela Administração municipal em direção à
modernização do serviço público, agilizando o acesso à informação e garantindo a
transparência nos processos. Com um simples toques na tela o cidadão faz consultas
visuais no mapa da cidade com a possibilidade de localizar as informações de seu
interesse. O novo equipamento substituiu os mapas de papel que ficavam colados
nas paredes da recepção técnica e eram utilizados pelo contribuinte para encontrar
um endereço ou outra informação necessária para desenvolver o seu projeto. Dentre
os aplicativos disponíveis estão zoneamento online, restrições aeroportuárias, número
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de quarteirão e da Planta de Referência Cadastral (PRC), mapa geoidal, marcos
geodésicos, consultas visuais de mapas e demais informações técnicas pertinentes
ao planejamento urbano. O Zoneamento Online pode ser acessado por meio do
endereço eletrônico: http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/ ou clicando no banner
que está disponível no Portal da Prefeitura.  

Documentos de referência
      > LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (2013)

Link relacionados
      > CÓDIGO DE OBRAS
      > CONSULTA DE ZONEAMENTO DE CAMPINAS
      > GAPE
  

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:

O Departamento de Apoio à Escola tem a atribuição de supervisionar as ações de
planejamento junto aos demais Departamentos quanto à necessidade de serviços,
aquisição, armazenamento e distribuição de produtos, transporte, manutenção,
reforma e construção de Unidades Educacionais, assim como gerenciar as relações
de trabalho dos profissionais da Educação e supervisionar as ações relacionadas ao
Programa de Alimentação Escolar.  

Documentos de referência
      > GUIA SAUDE (2013)
      > REQUISITOS MÍNIMOS PARA EDUCAÇÃO (2013)
      > REQUISITOS MÍNIMOS PARA EDUCAÇÃO EM EMERGÊNCIA (2013)

Link relacionados
      > MAPA SAÚDE
      > MAPA SERVIÇOS EDUCAÇÃO
      > CONSULTA DE ESCOLAS
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      > CONSULTAS DE SERVIÇOS
  

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:

A Coordenadoria de Arquitetura Escolar tem como funções a avaliação,
encaminhamento e acompanhamento de ações de manutenção em geral, além de
elaborar projeto e memorial descritivo de novas unidades educacionais e
reforma/ampliação das escolas existentes.  

Documentos de referência
      > MANUAL RESILIENCIA COMUNITÁRIA (2013)
      > MANUAL ESCOLA SEGURA (2013)

Link relacionados
      > DEFESA CIVIL AVENTURA - CEDEC

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.
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Implantação do Sistema de Alerta de Desastres de Campinas O município reformulou
todo o “Sistema de Alerta de Desastres”, ampliando a rede de monitoramento
climático e meteorológico, com a utilização de vários sensores e a utilização de
informações de 2 radares meteorológicos e ampliando o quadro de agentes de 35
para 75 e atualmente se utiliza das seguintes ferramentas de Sistema de Alerta de
Defesa Civil que realiza a adaptação e transmissão de dados para o TerraMA2,
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE e que provê
serviços para busca de dados atuais através da internet e sua incorporação à base de
dados do sistema de alerta. O Centro de Gerenciamento de Desastres de Campinas –
CGD trabalha integrado com o Centro de Gerenciamento de Emergência do Estado
de São Paulo, emitindo boletins climatológicos e meteorológicos de alerta para 90
cidades da região de Campinas.O CGD está instalado no Centro Integrado de
Monitoramento de Campinas – CIMCAMP, que funciona 24 horas e integra diversos
órgãos públicos relacionados com segurança pública.trânsito,Saúde,Fiscalização e
Defesa Civil e opera com mais de 300 câmeras de monitoramento espalhadas em
pontos estratégicos da cidade. Ferramentas: SIADEC Sistema de Alerta de Defesa
Civil Realiza a adaptação e transmissão dos dados para o Terra MA GODC –
Gerenciamento de Ocorrências da Defesa Civil Criação de um novo sistema de
atendimento de ocorrências em arquitetura web que permite o acesso dos dados de
forma descentralizada. Segue anexo as ações desenvolvidas pelas secretarias
municipais, a saber: CIMCAMP EMDEC Secretaria Municipal de Segurança Pública
Serviços Técnicos Gerais - SETEC  

Documentos de referência
      > Pontos de centros de alerta (2013)
      > CIMCAMP (2013)
      > REVISTA EMERGÊNCIA (2013)
      > MOBILIDADE URBANA (2013)
      > AÇÕES DA SECRETARIAS (2013)
      > NOVAS VIATURAS DA DEFESA CIVIL (2013)
      > NOVAS VIATURAS DA DEFESA CIVIL (2013)
      > MONITORAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS (2013)

Link relacionados
      > ATENDIMENTO 156
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Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

CIMCAMP Atualmente a comunidade somente tem participação ativa no sistema de
alarmes e apenas por telefone, através do callcenter local da Guarda Municipal, do
Samu e da Emdec e, remotamente, da central de atendimento da Defesa Civil. A
CIMCamp quer disponibilizar em Campinas um bem sucedido sistema de alertas que
integram os cidadãos como sensores e multiplicadores de ações preventivas e
contingenciais nas situações de risco. Esse modelo de alertas, já implantado no Rio
de Janeiro, permite que as populações sejam alertadas por sirenes e painéis
eletrônicos instalados em semáforos, prédios públicos e rodovias, bem como envio
regionalizado de SMS e interação nas redes sociais. Parte importante do sistema é o
mapeamento de voluntários e líderes comunitários que atuam como multiplicadores
tanto dos alarmes quanto das decisões dos gestores de crise. Abrigos, centros de
atendimento emergencial e rotas de fuga são estabelecidos nos protocolos acima
mencionados e disponibilizados para a população tão logo ocorra a emergência.  

Documentos de referência
      > SISTEMA DE ALERTA DE DEFESA CIVIL DE CAMPINAS (2013)
      > COOPERAÇÃO CAMPINAS/MONTE MOR (2013)
      > LOCALIZADOR DE SERVIÇOS (2013)

Link relacionados
      > REDE DE ALERTA

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: 4
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Descrição de Progresso e Resultados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO As avaliações são realizadas pelas
coordenadorias descentralizadas e pelo grupo de controle e contenção de ocupações,
parcelamentos clandestinos e danos ambientais no município de Campinas em
parceira com os representantes de outros departamentos do Poder Público, tais
como: Administração Regional, Defesa Civil, Secretaria do Verde e do
Desenvolvimento Sustentável e outros, estas são realizadas de forma continua e
sistemática; Considera-se ainda os conhecimentos das lideranças do território e dos
representantes das associações de moradores. SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA Tem buscado ocupar com ativa participação as
representações em conselhos municipais e estaduais. Dentre eles estão os
Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEG'S, que abrem a oportunidade de
colher as demandas locais no que tange a segurança pública. Esse esforço em
estreitar o relacionamento com as comunidades locais, está entre uma das diretrizes
presentes na composição do Programa Nacional de Segurança Pública Com
Cidadania (PRONASCI), o que assegura melhor integração entre as políticas públicas
orientadas a partir das diretrizes nacionais e as demandas regionalizadas no que se
refere a segurança pública. Também realizamos panejamento e ações no sentido
integrar as gestões entre municípios e até mesmo do Estado através do Gabinete
Metropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública (GAMESP), que foi
oficializado através de resolução assinada em Campinas no dia 27 de fevereiro. O
comitê foi criado após as tratativas da Administração Municipal com o Governo do
Estado para integração de ações de segurança pública.  

Documentos de referência
      > RESILÊNCIA E EMERGÊNCIAS (2013)
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Prioridade de Ação 3
Utilize conhecimento, inovação e educação para criar uma cultura de segurança e
resistência em todos os níveis

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Departamento de Defesa Civil realizou as seguintes atividades de prevenção;
Operação Verão 2011/2012 = 18.338 famílias visitadas Operação Estiagem 2013 =
7.800 famílias visitadas no entorno de Matas  

Documentos de referência
      > OPERAÇÃO ESTIAGEM (2013)
      > OPERAÇÃO VERÃO (2013)
      > OPERAÇÃO VERÃO (2013)
      > OPERAÇÃO DE LIMPEZA (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
(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
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currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

SANASA Como parte do programa de educação ambiental, a SANASA mantém o
“Programa Minha Escola na SANASA” o qual atende estudantes do ensino
fundamental e médio das escolas da rede Municipal e Estadual do Município de
Campinas, tendo como base a importância do Saneamento, incluindo a visita em
suas Estações de Tratamento de Água (ETA´s). O Programa “SANASA na
Comunidade” atende a população de Campinas por meio de visitas às Estações de
Tratamento de Água além palestras educativas, ressaltando a importância da
execução correta das ligações de água e esgotos evitando a poluição dos corpos
hídricos e o risco de possíveis enchentes. Secretaria Municipal de Educação As
Escolas Municipais, em ações curriculares específicas – abordam a questão, mas não
de modo sistematizado. Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento
Sustentável SVDS através do Setor de Educação Ambiental, realiza junto à
Secretaria de Educação, várias ações educativas como visitas à Mata Santa Genebra
e palestras na Estação Ambiental em Joaquim Egidio. As visitas são agendadas e
ofertadas durante todo o ano letivo. A mesma integração ocorre com as faculdades
tanto de Campinas como da nossa região.  

Documentos de referência
      > EDUCAÇÃO AMBIENTAL (2013)

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 --

Local Progress Report 2013-2014 18/38

http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/a6c374f805b45c3cb19b3e30270bb5eb


Local Progress Report 2013-2014 19/38



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:

Campinas salta de 220ª para 14ª posição no Programa Município VerdeAzul
Campinas registrou um avanço nas políticas ambientais no ano de 2013 e conquistou
na manhã desta terça-feira, 10 de dezembro, pela primeira vez, o selo VerdeAzul,
concedido pela 6ª edição do Programa Município VerdeAzul, da Secretaria Estadual
do Meio Ambiente. Com a nota 89,5, o município ficou em 14º lugar no ranking ; no
ano passado, Campinas ficou em 220º lugar. Ao todo, 67 municípios atingiram nota
superior a 80 e receberam o selo Município VerdeAzul. Os 10 melhores colocados em
suas respectivas UGRHIs (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos)
também foram homenageados, e receberam o Prêmio Franco Montoro. Os municípios
recebem uma nota ambiental, que avalia o seu desempenho em dez diretivas que
regem o Programa Município VerdeAzul. Foram avaliadas ações como esgoto
tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental,
cidade sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura ambiental e
conselho ambiental. O certificado de Município Verde Azul garante à administração
municipal a prioridade na captação de recursos junto ao Governo do Estado, por meio
do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP). Sociedade de
Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA As políticas de Redução de
Risco de Desastre e os planos de gestão e desenvolvimento ambiental estão
implantados e totalmente integrados, além disso, a SANASA ao longo dos anos tem
participado de maneira proativa na gestão dos recursos hídricos junto ao Comitê PCJ,
ASSEMAE, ANA entre outros.  
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Documentos de referência
      > Políticas de Redução de Riscos (2013)
      > ÁREA PRESERVADA (2013)
      > DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (2013)
      > AÇÕES DA SECRETARIA DO VERDE (2013)

Link relacionados
      > MAPA DA SAÚDE AMBIENTAL
      > Defesa Civil divulga balanço parcial da Operação Estiagem 2013
  

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

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

SETEC A SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS é uma Autarquia do Município
de Campinas, criada através da Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,
com autonomia financeira e administrativa, sendo responsável pela Fiscalização do
Uso do Solo Público, pelo Serviço Funerário Municipal, pela Administração dos três
Cemitérios Públicos Municipais, Administração do Mercado Municipal de Campinas,
além de outras atividades previstas na Lei de criação e legislações supervenientes.
Atua na administração e fiscalização do comércio e da publicidade em Solo Público, e
para autorizar os equipamentos são consideradas as condições dos locais,bem como,
os equipamentos são autorizados após análise da SETEC, EMDEC e Departamento
de Parques e Jardins (quando em área de praças). DEPARTAMENTO DE
CONTROLE URBANO (DECON), da Secretaria de Urbanismo é responsável pela
fiscalização de obras e de atividades comerciais em solo privado, emissão de alvará
de uso e eventos, certidão de uso do solo, realização de estudos específicos para
grandes empreendimentos e emissão de diretrizes urbanísticas. DEPARTAMENTO
DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (DUOS) Responsável pela aprovação de
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loteamentos, anexação/subdivisão de lotes, levantamento panialtimétrico e
cadastramento de glebas; aprovação de edificações em solo privado e emissão de
alvarás de aprovação e execução e certificado de conclusão de obras (habite-se).  

Documentos de referência
      > RESUMO DO MAPEAMENTO DE RISCO (2013)
  

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Secretaria Municipal de Habitação Total de vistorias, interdições e demolições: ano
2013 = 124. Quando ocorre a remoção das famílias da área de risco, estas são
incluídas em empreendimentos que seguem toda a legislação edilícia e sanitária
vigente no município. SETEC As determinações legais quanto às autorizações de
equipamentos que competem a SETEC levam em consideração as condições do
local, não autorizando instalações dos equipamentos em área de risco.  

Documentos de referência
      > Regulamentos de Uso e Ocupação do Solo (2013)
      > CÓDIGO DE OBRAS (2013)
      > AÇÕES DO URBANISMO DE CAMPINAS (2013)
      > PLANEJAMENTO URBANO (2013)
      > AÇÕES DA SECRETARIA DO VERDE (2013)
      > SECRETARIA DO VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (2013)
  

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
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Definir e implementar programas e projetos de desenvolvimento do município,
abrangendo as áreas de meio ambiente, desenvolvimento físico-territorial e
urbanístico; Promover a integração metropolitana e o fomento ao desenvolvimento
econômico; Estudar e propor áreas de proteção ambiental e de recomposição de
vegetação ciliar no âmbito do Município; Avaliar as políticas públicas com influência
no Município, em especial quanto ao impacto ambiental; Formular e propor um
Código Ambiental Municipal; Sugerir, no planejamento do uso do solo municipal,
instrumentos de melhoria da qualidade ambiental; Promover a articulação e a
integração dos diversos órgãos da administração nos três níveis de governo, no que
concerne às ações de defesa do meio ambiente; Promover estudos, normas e
padrões de planejamento ambiental e urbano; Desenvolver os planos locais de
Gestão Urbana, conforme as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor do Município;
Sistematizar as informações da Prefeitura Municipal na área de sua atuação;
Formular e propor alterações e normas quanto a Estudos de Impacto Ambiental - EIA,
Relatórios de Impactos Ambientais - RIMA e Estudos de Impacto de Vizinhança -
RIVE; Estabelecer os termos de referência dos aspectos ambientais para os planos,
programas e projetos de outras áreas da administração municipal.  

Documentos de referência
      > CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES (2013)
      > AÇÕES DA HABITAÇÃO (2013)
  

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 Sim

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento sustentável ? Florestas: A SVDS

Local Progress Report 2013-2014 23/38

http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/721a427b22b69757b37c150e2fe24caa
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/8f8161d3a6bdf6a3ba5b28fd35725356


prioriza a proteção de nossos maciços florestais através da criação de unidades de
conservação, elaboração de planos de gestão e manejo destas unidades,
licenciamento ambiental de atividades impactantes, exigência de obtenção de
autorização para corte de árvores e intervenção em APP, inscrição de áreas no BAV
e elaboração de Termos de Compromisso Ambiental. ? Zonas úmidas: Além das
ações de proteção florestal, as zonas úmidas recebem proteção especial por parte da
SVDS através da Lei Orgânica do Município em seu artigo 190 e do Plano Diretor
Municipal, artigo 36, inciso 6, que preconizam a necessidade de proteção das áreas
de várzea. ? Recursos hídricos: A SVDS possui o Plano Municipal de Recursos
Hídricos, voltado especificamente para a proteção deste bem. Além disso está sendo
desenvolvido o Grupo de Trabalho de Geoprocessamento que irá mapear os
córregos, rios e nascentes no território. ? Bacias fluviais: Além das ações acima
elencadas, esta Secretaria participa do Consórcio PCJ que estuda, regulamenta e
protege as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.  

Documentos de referência
      > SELO VERDE AZUL (2013)

Link relacionados
      > MUNICÍPIO VERDE AZUL
  

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:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável. A SVDS estimula a
participação popular através dos conselhos municipais ambientais – O Conselho
Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA e do Conselho Gestor da APA de
Campinas – CONGEAPA. O COMDEMA foi instituído através da Lei Municipal
n°10.841/01 que em seu artigo 3° define as seguintes atribuições: I – Deliberar sobre
a Política Municipal de Meio Ambiente, formulada pelo Executivo, à luz do conceito de
desenvolvimento sustentável, em consonância com as definições da Agenda 21, e
oferecer contribuições para o seu aperfeiçoamento; II – Deliberar sobre planos,
programas e projetos intersetoriais, regionais e locais, de desenvolvimento do
Município em bases de equilíbrio social e ecológico, e oferecer contribuições para o
seu aperfeiçoamento; III – Propor diretrizes para a conservação, reabilitação e
recuperação do patrimônio ambiental do Município, em especial dos recursos
naturais; IV – Estabelecer normas, critérios e padrões com relação ao controle e
manutenção da qualidade ambiental no município de Campinas, com vistas ao uso
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racional dos recursos naturais; O CONGEAPA foi criado através do Decreto Municipal
n°13.835/02 e tem como objetivo garantir a participação autônoma e organizada da
comunidade nas definições de políticas para o desenvolvimento sustentado na APA e
também acompanhar a sua aplicação. O Conselho possui caráter deliberativo e
consultivo. A população também participa ativamente na proteção do meio ambiente
através das solicitações 156, onde as denúncias cadastradas são encaminhadas aos
setores competentes para a tomada de decisões e aplicação das medidas cabíveis.  

Documentos de referência
      > Gestão sustentável dos serviços dos ecossistemas (2013)
      > OPERAÇÃO ESTIAGEM (2013)

Link relacionados
      > CADERNO DO MEIO AMBIENTE
  

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:

Segue anexo as ações desenvolvidas pelas secretarias municipais, a saber:
Secretaria Municipal de Turismo Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável  

Documentos de referência
      > Planos de gestao ambiental (2013)
      > PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS (2013)
      > AÇÕES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (2013)

Link relacionados
      > TURISMO
      > CADERNO DO EMPREENDEDOR

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
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de poupança e crédito, macro e microsseguro) disponíveis para as
famílias vulneráveis ??e marginalizadas instaladas em áreas de
risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social O Município também
oferta em caso de Emergência e Calamidades, Programas de transferência de Renda
e inclusão em benefícios Sócioassistênciais; • Bolsa Família, • PETI – Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil, • BPC – Beneficio da Prestação Continuada; •
Renda Cidadã, trata-se de um programa de transferência de renda, de concessão
temporária, para famílias com renda familiar mensal per capita de até meio salário
mínimo nacional. Objetivando Promover ações complementares e conceder apoio
financeiro temporário direto à família, visando a autossustentação e a melhoria na
qualidade de vida da família beneficiária do programa. • Ação Jovem trata-se de um
programa que oferta bolsa aos jovens agregada à formação social e em cultura
digital, visando a preparação do bolsista para o atendimento a comunidade; • O
Município também disponibiliza serviços financeiros através de credito, macro e
microsseguro disponíveis para as famílias, A Secretaria Municipal de Cidadania,
Assistência, e Inclusão Social realiza articulações com as demais Secretarias garantir
o encaminhamento às linhas de credito disponível através do Banco Popular da
Mulher vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, e FUNDAP – Fundo de
Apoio à População de Subabitação Urbana, vinculado à Secretaria Municipal de
Habitação;  

Documentos de referência
      > Recursos financeiros para famílias vulneráveis (2013)
      > DIREITO DAS PESSOAS (2013)
      > ECONOMIA SOLIDÁRIA (2013)
      > AÇÕES DAS SECRETARIAS - 5 (2013)

Link relacionados
      > Prefeito entrega equipamentos às cooperativas de reciclagem
      > Padaria Comunitária da Vila Olímpia completa um ano - See more at
      > TRABALHO E RENDA
  

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?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Secretaria Municipal de Habitação A linha de crédito existente no FUNDAP tem sido
suficiente para o atendimento das demandas que são encaminhadas a este órgão.
Secretaria de Trabalho Renda A Secretaria apoia a concessão de micro-créditos
populares. O principal deles é municipal e disponibilizado pelo Banco Popular da
Mulher. O Banco Popular da Mulher é uma entidade solidária, sem fins lucrativos, que
oferece empréstimos para pessoas que desejam ampliar seu próprio negócio. São
linhas de crédito com taxas de juros reduzidas, para empreendedores que na maioria
das vezes não tem acesso ao sistema financeiro tradicional. É uma maneira de
proporcionar às famílias vulneráveis e marginalizadas, instaladas em áreas de risco, a
possibilidade de reiniciar seus meios de subsistência após desastres.  

Documentos de referência
      > Recursos financeiros- meios de subsistência (2013)
      > AÇÕES DA SECRETARIA DO VERDE (2013)

Link relacionados
      > Prefeitura estende parceria com unidades da Fundação Casa

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:

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA
Tem trabalhado na realização e execução de grandes obras voltadas ao saneamento,
quando necessário a empresa tem executado seus procedimentos de maneira correta
minimizando os impactos perante a sociedade, sendo assim a prática de redução e
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risco de desastres são constantes. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO São
realizadas vistorias para atendimento das demandas através das coordenadorias
descentralizadas da SEHAB e também consultoria técnica pela Coordenadoria de
Planejamento Físico Habitacional  

Documentos de referência
      > INTEGRAÇÃO COM EMPRESAS (2013)
  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Não há um plano de ação específico das
associações empresariais locais para o apoio durante e após os desastres, tais
associações tem sua ação reativa, de acordo com as especificidades de cada
pequena empresa diante de um desastre. Secretaria Municipal de Segurança A
Prefeitura firmou com o Itaú, em julho, um convênio que ampliou em mais 74 o
número de câmeras de monitoramento da cidade sem custos para a Administração
Municipal: trata-se do projeto 'Câmera Cidadã'. No início de 2013 Campinas contava
com apenas 120 câmeras funcionando. Atualmente, graças à recuperação dos
equipamentos e uma parceria com algumas agências bancárias, os pontos de
monitoramento foram ampliados e a cidade conta agora com 362 câmeras.  

Documentos de referência
      > AZUL LINHAS AÉREAS (2013)

Link relacionados
      > AJUDA AS VÍTIMAS DAS ENCHENTES NO RIO
      > POSTOS DE AJUDA
      > AJUDA EM SANTA CATARINA
      > MÃOS QUE AJUDAM

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.
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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:

Secretaria Municipal de Habitação A questão da avaliação de risco e da segurança
dos equipamentos públicos é realizada pela Secretaria, que é gestora do
equipamento. Secretaria Municipal de Verde e Desenvolvimento Sustentável A SVDS,
através do Setor de Fiscalização Ambiental, participa anualmente das ações da
Operação Verão e da Operação Estiagem. Estas ações fazem parte do escopo de
Fiscalização Preventiva da SVDS. Nestas operações ocorre a avaliação da situação
dos barramentos públicos e a definição da necessidade de manutenção dos mesmos.
Estes dados são compilados e serão georreferenciados em banco de dados da
fiscalização ambiental, que no futuro terá seus mapas de vulnerabilidade ambiental
do município de campinas. Realizam-se também vistorias preventivas avaliando o
grau de assoreamento dos córregos. Com base nestes dados é realizado um
cronograma de liberação de autorizações para intervenção em área de preservação
permanente para execução dos trabalhos de desassoreamento. Outro importante
instrumento de avaliação de risco dos equipamentos públicos é a necessidade de
solicitação de licenças ambientais para execução de obras públicas, emitidas pelo
Grupo de Trabalho de Apoio ao Licenciamento de Projetos de Serviços Municipais –
GTALPS.  

Documentos de referência
      > Equipamentos públicos críticos e infraestruturas - avaliações de risco (2013)

Link relacionados
      > MARCOS GEODESICOS
  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

CIMCAMP A diretoria da CIMCamp vem elaborando diversos projetos de ordem
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estratégica que preveem o monitoramento de todas as instalações municipais por
meio de fibras óticas e contingencialmente por links de rádio, por telefone ou
celulares. Uma série de protocolos será implementada onde cada evento terá
procedimentos predeterminados. Rececentemente a CIMCamp migrou seu sistema
de monitoramento de câmeras que disponibiliza a implantação desses protocolos que
são colocados em prática mediante acionamento de alarmes. Nesse software podem
ser integrados sensores pluviométricos, de incêndio predial, de incêndio florestal, de
invasão, de falta de energia elétrica, de rompimento de adutoras, de anormalidades
no trânsito, e tantas outras informações quantasse façam necessárias. Para o perfeito
funcionamento desses protocolos é necessária a implantação de um sistema de
comunicação que integre rádios, telefones e celulares. Essa tecnologia já existe e
está contemplada no projeto.  

Documentos de referência
      > MANUAL DE INFRAESTRUTURA CRITICA (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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Secretaria Municipal de Habitação Cabe a SEHAB a remoção das famílias de forma
preventiva, demolição das residências em risco, remoção dos entulhos, e promover a
recuperação ambiental da área em consonância com os projetos habitacionais tais
como o PAC1 e o PAC2 e projeto Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida
é um programa do governo federal que tem transformado o sonho da casa própria em
realidade para muitas famílias brasileiras. Em geral, o Programa acontece em
parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos.  

Documentos de referência
      > PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2013)
      > DONARE (2013)
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Link relacionados
      > Banco Municipal de Alimentos de Campinas

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: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Também são atribuições da Coordenadoria de Arquitetura Escolar: levantar
necessidades de materiais de construção para compra; identificar áreas para
implantação de novas unidades educacionais; gerenciar e fiscalizar contratos e
serviços de reparo/manutenção e visitar locais para locação. No que couber, a
CEB/DEPE coordenar as ações de atendimento de todas a Unidades Educacionais
de Município com insumos essenciais necessários  

Documentos de referência
      > GERADORES NO HOSPITAL MÁRIO GATTI (2013)
      > COLETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS (2013)

Link relacionados
      > HOSPITAL E ESCOLA SEGURA
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil realiza ao menos duas operações
simuladas ao ano. Em 2013, foram realizados dois simulados, sendo soterramento,
abandono de área e a participação no exercício simulado atendimento a múltiplas
vítimas envolvendo atendimento hospitalar.  

Documentos de referência
      > SIMULADOS ANUAIS (2013)
      > SIMULADO EXEAC (2012)
      > SIMULADO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE TRAGÉDIAS EM ESTADIO DE
FUTEBOL (2013)
      > NOTICIAS DO SIMULADO NA VILA BRANDINA (2013)
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Link relacionados
      > SIMULADO DE SOTERRAMENTO
      > SIMULADO DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO
      > SIMULADO DE SOTERRAMENTO NOTURNO
      > APOIO A CIDADE DE PEDREIRA
  

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:

Segue anexo as ações desenvolvidas pelas secretarias municipais, a saber:
Secretaria Municipal de Transportes/EMDEC Sociedade de Abastecimento de Água e
Saneamento S/A - SANASA Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e
Inclusão Social Serviços Técnicos Gerais - SETEC  

Documentos de referência
      > Recursos chave para resposta e planos de contingência (2013)
      > Recursos chave pra resposta eficaz (2013)
      > AÇÕES DAS SECRETARIAS (2013)
  

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: 5
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Descrição de Progresso e Resultados:

CIMCAMP O serviço tecnológico desenvolvido no CIMCamp auxiliará na prestação
de serviços públicos municipais, pelos órgãos e entes competentes, da seguinte
forma: I – detecção de ocorrências, permitindo atuação de forma integrada e ágil
frente aos eventos relacionados à segurança do cidadão, sejam eles patrimonial ou
físico, respeitadas as competências de cada órgão ou ente; II – disponibilidade para
contato direto entre a Administração Municipal e o munícipe, prestando informações e
esclarecimentos sobre os serviços prestados pelo CIMCamp; III – oferta de
atendimentos de urgência e emergência, por via telefônica; e IV – promoção de
encaminhamentos de solicitações e/ou reclamações, relativas aos serviços prestados
pelo CIMCamp, aos órgãos e/ou entes competentes, por meio de sistemas
informatizados, respeitadas as competências de cada um.  

Documentos de referência
      > AGENTE DE MOBILIDADE URBANA (2013)
      > CIMCAMP (2013)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil Municipal vem realizando ações de prevenção e de orientação nas
escolas do município de Campinas, adotando a metodologia da Escola Segura.
Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável Esta SVDS não
executa plano de evacuação porém, disponibiliza seus técnicos para colaborar
quando necessário.  

Documentos de referência
      > ESCOLA SEGURA (2013)
  

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Campinas instituiu o PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE
ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA PARA SITUAÇÕES DE DESASTRES instituído pelo
decreto municipal n°17.851 de 23 de janeiro de 2013. O Plano Municipal Integrado de
Gerenciamento de Assistência Humanitária para Situações de Desastres consiste em
um conjunto de medidas planejadas pela Prefeitura de Campinas para socorrer com
rapidez e eficácia vítimas atingidas por Situação de Emergência ou Estado de
Calamidade Pública. Quando necessário, o conjunto de procedimentos é
desencadeado pelos órgãos que integram o Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil (SIMPDEC) dentre os quais estão: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”, Serviços Técnicos Gerais (SETEC),
Informática de Municípios Associados (IMA), Secretaria Municipal de Cidadania,
Assistência e Inclusão Social (SMCAIS), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) -
Departamento de Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal de Comunicação (SMC),
Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete (SMCG), Centrais de Abastecimento de
Campinas (CEASA), Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento
(SANASA), Corpo de Bombeiros e Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas (EMDEC).  

Documentos de referência
      > PLANO GETAH (2013)
  

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: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

No ano de 2012 a Defesa Civil participou de exercício simulado de acidente aéreo
que envolveu parte da Rede Médica Hospitalar e do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) de Campinas. os um exercício simulado envolvendo. Neste ano,
2013, outro simulado será realizado envolvendo a rede médica de Campinas, Hospital
de Clinicas da Unicamp e Hospital Municipal Dr. Mario Gatti. Realizamos simulação
em Escola Municipal da Cidade em conjunto com Guarda Municipal de Campinas.
Nas U.Es – foram ofertados cursos de Prevenção de Acidentes – Primeiros Socorros
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em parceria com o Corpo de Bombeiros.  

Documentos de referência
      > SIMULADO ÁREA DE SAÚDE (2013)
      > MODELO DE PLANEJAMENTO (2013)

Link relacionados
      > UNIVERSIDADES DA CIDADE DE CAMPINAS

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Campinas possui o Programa Auxílio Moradia, em suas modalidades, atenderá
pessoas ou famílias em situação de risco pessoal e/ou social e não estejam atendidas
nos seus direitos sociais básicos no que tange à integridade física, moral ou social,
nas seguintes modalidades: I - Auxílio Moradia emergencial destinado a pessoas de
baixa renda, em situação de vulnerabilidade ou risco social, residentes em áreas de
risco de enchentes e desabamentos, quando declarada situação de calamidade
pública pelo Chefe do Poder Executivo; II - Auxílio Moradia emergencial destinado a
pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade habitacional e de
vulnerabilidade ou risco social, residentes em áreas identificadas e monitoradas, onde
há indicação técnica e a necessidade de desocupação imediata das moradias; III -
Auxílio Moradia, voltado às mulheres vítimas de violência de gênero que se
encontram em situação de abrigamento e suas famílias, que foram vítimas de
violência de gênero com risco de morte, que após a cessação do risco e esgotadas
todas as possibilidades de retorno ao lar e à família extensa ainda se encontrem sem
autonomia financeira.  

Documentos de referência
      > PLANO DE HABITAÇÃO (2013)
      > FUNDAP (2013)

Local Progress Report 2013-2014 36/38

http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/071d8d62af7bea53c2bfa3c3009190c5
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/7091da5a0a374e4a92a9356c963e1690
http://http://www.campinas.sp.gov.br/sobre-campinas/universidades.php
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/f74b2f69b04f02d8f6c8ad399cb11645
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/82402ab814d4cca4478398b1baab2e8b


Link relacionados
      > CONSELHO DO IDOSO
      > CONSELHO DA CRIANÇA
  

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA E INCLUSÃO SOCIAL
possui o Departamento de Vigilância Socioassistencial responsável pelas atividades
de planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pela gestão e
pelos serviços, produzindo, sistematizando e analisando informações territorializadas
sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos
e, sobre os padrões de qualidade e oferta dos serviços e benefícios
socioassistenciais. A Coordenadoria de Transferência de Renda e Cadastro Social
realiza a gestão dos benefícios dos programas de transferência de renda municipais,
estaduais e federais, organizando e orientando as ações referentes ao cadastramento
de beneficiários, atualização dos bancos de dados e sistematização das informações
sobre o pagamento de benefícios. Responsável pelo planejamento e execução do
processo de cadastramento das famílias de baixa renda, utilizando o Cadastro Único
de Programas Sociais para conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias e
contribuir para o acesso aos serviços e programas sociais.  

Documentos de referência
      > PLANO GETAH (2013)
      > AÇÕES DA INCLUSÃO SOCIAL (2013)

Link relacionados
      > DONARE VIDEO

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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