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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:

Em 2013 realizamos a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil,
aumentamos o seu contingente. Dentre as missões do COMDEC, segue abaixo as
ações: Manter estruturada a área Operacional, de Gerenciamento de Desastres e
Administrativa com corpo permanente de funcionários; Capacitar recursos humanos
para as ações de Defesa Civil. Criação do Comitê de Gestão de Riscos. Articular-se
com a Coordenadoria Regional de Defesa Civil - REDEC I/5  

Documentos de referência
      > LEI N.º 7.996, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 - Criação da Coordenadoria
Municipal da Defesa Civil - COMDEC (2014)
      > DECRETO Nº 24.785, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013 - Criação do comitê de
Gestão de Riscos (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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O Poder público municipal, tem buscado parcerias junto às comunidades, realizando
reuniões informativas e de orientações; Monitoramento das áreas passiveis de
ocupações visando prevenir novas ocupações 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.  

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:

A Defesa Civil e as secretarias municipais da cidade possuem dotação orçamentária
própria. A Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Públicos tem como objetivo
abranger os serviços de manutenção da cidade, bem como a execução de obras
públicas, estão sempre em comunicação com as demais. A população faz uso dos
recursos da Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Públicos de diversas
formas, pois as mesmas estão presentes nas escolas, creches, postos de saúde,
praças, limpeza pública, novos loteamentos, indústrias e outros.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil junto com a FUMAS – Fundação Municipal de Ação Social realizam
vistorias preventivas e emergenciais nas áreas de risco visando a prevenção, e
quando há necessidade de remoção imediata às famílias são incluídas no Programa
de Auxilio Aluguel. Quando da remoção das famílias de área de risco, a área
remanescente é objeto de recuperação ambiental. A Secretaria de Obras realiza a
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execução de orçamento, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo de obras
e reformas públicas. Assistência de planejamento e execução de infraestrutura de
todos os eventos do município.  

Indicador central 1.3
A participação da comunidade e a descentralização são asseguradas por meio da
delegação de autoridade e de recursos aos níveis locais.
  

Quanto o governo local ??apoia comunidades vulneráveis locais
(especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a
participarem ativamente na tomada de decisão sobre redução de
risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Jundiaí possui a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social garantindo os direitos e o acesso a bens e serviços a
cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. As ações
desenvolvidas são voltadas para o atendimento integral às famílias, às crianças, aos
adolescentes, às mulheres, aos idosos, às pessoas em situação de rua e às pessoas
com deficiência, sempre priorizando os segmentos que se encontrem em situação de
maior vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: - Centros de Referência de
Assistência Social – CRAS; - Centro de Referência do Idoso de Jundiaí – CRIJU, -
Condomínio do Idoso; - Centro Público de Atendimento ao Idoso – CEPAI; - Centro de
Referência da Juventude – CREJUV; - Plantão Social; - Caminho Suave; - Inclusão
Social da Pessoa com Deficiência; - Escola Social; - CREAS - Centro de Referência
Especializado da Assistência Social.  

  

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:

A prefeitura de Jundiaí criou o Comitê de Gestão de Riscos, visando integração entre
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as Secretarias, bem como poder oferecer treinamento para todas as autoridades que
fazem parte deste Comitê. A Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Jundiaí
mantém contato permanente com os líderes dos bairros que ficam em áreas de risco,
com o intuito de estar sempre orientando os mesmos sobre as vulnerabilidades que a
região em que eles residem possuem.  

Documentos de referência
      > DECRETO Nº 24.785, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013 - Criação do comitê de
Gestão de Riscos (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Realizamos vistorias constantes nas áreas de risco do município, trabalho de
prevenção nessas áreas, entregando cartilhas educativas fornecidas pelo estado. A
Secretaria Municipal de Comunicação Social esta sempre presente divulgando as
nossas ações pelo portal da Prefeitura de Jundiaí.  

Link relacionados
      > Ação preventiva da Defesa Civil

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?
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Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Jundiaí está em processo de aquisição do Cartão de Pagamento de
Defesa Civil; Participou da 1ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil;
Possui cadastro no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID, que
integra diversos produtos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com o
objetivo de qualificar e dar transparência a gestão de riscos e desastres no Brasil, por
meio da informatização de processos e disponibilização de informações
sistematizadas dessa gestão. Além disso, há o Mapeamento de Risco realizado pela
Defesa Civil das áreas de Risco do Município.  
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Prioridade de Ação 2
Identifique, avalie e monitore os riscos de desastres e reforce o sistema de alerta e
alarme

 

Indicador central 2.1
Avaliações de risco locais e nacionais baseadas em base de dados sobre ameaças e
informações sobre vulnerabilidades estão disponíveis e incluem níveis de risco.
  

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de desenvolvimento
vulneráveis ??em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui o Mapa de áreas de risco e de localização de edificações
precárias. O Mapeamento foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas –
IPT. Foram elencadas 2 áreas de deslizamentos e 2 áreas de inundações.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações de risco são atualizadas anualmente, levando em consideração as
ocorrências registradas pela Coordenadoria de Defesa Civil. O registro de
ocorrências, assim como o monitoramento dos eventos que ocorrem no Município,
são realizados pelo Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal.  

  

De que maneira as avaliações de risco de desastres estão

Local Progress Report 2013-2014 7/23



incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Esta sendo elaborado um novo plano que deverá considerar estas áreas  

  

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:

Os centros de saúde e unidades de educação não estão localizados em área de risco
 

  

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:
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No município de Jundiaí as escolas, hospitais e unidades de saúde não estão
instaladas em locais que apresentem risco.  

Indicador central 2.2
Os sistemas existem para monitorar, arquivar e difundir dados sobre riscos chave e
vulnerabilidades .

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 2.3
Os sistemas de alerta estão em vigor para todos os grandes riscos, com divulgação
às comunidades.
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil possui atendimento de emergência 24 horas  

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil possui um sistema de mensagens via celular – SMS – para enviar
alertas para os moradores em áreas de risco.  
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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

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe o monitoramento hidrológico e pluviométrico da região por meio de
Pluviômetros do DAE e também por uma Estação Meteorológica, além de diálogo
com o aglomerado urbano.  
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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:

A Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Jundiaí em conjunto com a Secretaria
Municipal de Comunicação Social de Jundiaí realiza ações preventivas nas áreas de
risco do município, tanto na operação verão quanto na operação estiagem,
distribuindo cartilhas e folders educativos.  

Indicador central 3.2
Currículos escolares, material de educação e treinamentos relevantes incluem a
redução de risco de desastres e os conceitos de recuperação e práticas.
  

Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos,
educação ou treinamento na redução do risco de desastres
(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 1
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Descrição de Progresso e Resultados:

Não possuímos este projeto.  

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:

Limpeza e desassoreamento dos Rios e Córregos do Município, visando a redução
de enchentes e inundações.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Habitação Sim

Comunicação Não

Transporte Sim

Energia Não
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Descrição de Progresso e Resultados:

A lei de uso e ocupação do solo de Jundiaí prevê que as construções em áreas de
preservação permanente necessitem da anuência dos Órgãos Ambientais
pertinentes.  

  

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:

Os conjuntos habitacionais do município leva em consideração a segurança do local e
a distribuição leva em consideração a situação de risco das famílias.  

  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Esta em desenvolvimento um novo regulamento que contemple a redução de riscos.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Florestas Sim
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Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Sim

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Serviços Públicos por meio do Departamento de Parques e Jardins
regulamenta através de um Engenheiro Agrônomo o corte de árvores em áreas
particulares e determina uma compensação ambiental para cada árvore retirada.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No dia da árvore os alunos das escolas públicas municipais plantam árvores em
locais pré determinados.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As empresas instaladas no Município possuem parceria com Organizações Não
Governamentais para a Gestão Ambiental.  
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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:

A Prefeitura possui a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social -
SEMADS que contempla as famílias consideradas vulneráveis.  

  

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os meios
de subsistência após desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS contempla por meio do Auxílio
Aluguel as famílias de baixa renda que tem seus imóveis interditados por estarem em
situações de risco. Este auxílio permite que as famílias recomecem de forma segura
suas vidas, até que estas famílias sejam contempladas nos programas de habitação.  

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
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estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Projeto de incentivo em desenvolvimento.  

  

Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

não tem.  

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:

Não existem equipamentos públicos instalados em áreas de risco.  

  

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

Descrição de Progresso e Resultados:

Não existem equipamentos públicos instalados em áreas de risco.  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As obras realizadas após os desastres levam em conta a necessidade de tornar o
local mais seguro.  

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
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Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Vistorias regulares em Escolas, Hospitais e Centros de Saúde visando garantir a
integridade destes locais.  
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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:

O Plano de Contingência Municipal esta sendo elaborado, bem como exercícios
simulados.  

  

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: 3
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Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação identificadas Sim

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui abrigos cadastrados e estoque estratégico para suprimentos
básicos.  

  

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:

O município possui o Comitê de Gestão de Riscos que contempla o centro de
Operações de Emergência e de Comunicação de Emergência.  

Documentos de referência
      > Decreto Edição 3884 30-12-2013 - Criação do Comitê de Gestão de Riscos
(2014)
  

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:

Os moradores das áreas de risco atendem aos avisos de evacuação.  
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Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Plano de contingência esta em fase de elaboração.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Simulados estão programados para realização durante o ano.  

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

A Coordenadoria da Defesa Civil de Jundiaí tem dotação própria para compra de
materiais de distribuição gratuita e resposta a desastres. Cartão de Pagamento da
Defesa Civil - Federal em fase de aquisição.  

  

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui Assistentes Sociais e Psicólogos alocados na Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS, Fundação Municipal
de Ação Social - FUMAS, Secretaria de Saúde, Fundo Social de Solidariedade, que
atuam em situações de risco.  

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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