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

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Paulínia-São Paulo-Brasil, possui o Sistema Municipal de Defesa Civil
, pois; todas as secretarias estão integradas para atuarem em uma situação de
anormalidade. Em Paulínia a Defesa Civil é uma secretaria, ou seja; têm o acesso
direto ao gestor municipal e também possui uma verba própria. Todos os funcionários
possuem treinamento para atuarem nas áreas de atividade de Defesa Civil.  

Documentos de referência
      > DEFESA CIVIL-LEI ORGÂNICA (2014)
      > Lei de Criação da Secretaria Municipal de Defesa Civil (2014)
      > Sistema Municipal de Defesa Civil (2014)

Link relacionados
      > Sistema Municipal de Defesa Civil
      > LEI MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Paulínia possui o plano de Auxílio Mútuo - PAM, onde fazem partes as
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20 maiores empresas, este grupo atua em si, através de palestras, simulados e
efetivamente no combate aos sinistros que porventura venha a ocorrer, lembrando
que sempre que necessário, essas empresas apoiam as comunidades do município
que forem afetadas.  

Documentos de referência
      > PAM (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social foi criada através da
Lei 2.568/2002 como órgão que tem a responsabilidade de garantir a formulação e
implementação das políticas de assistência social no município de Paulínia.  

Link relacionados
      > Lei 2.568/2002 - atividades desenvolvidas - Promoção Social 
  

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta em processo de aquisição do Cartão de Pagamento de Defesa
Civil", atualmente participamos efetivamente das discussões da Conferência
Intermunicipal da Defesa Civil, realizamos o cadastro no S2ID.  

Documentos de referência
      > Portaria nº 526/2012 (2014)

Local Progress Report 2013-2014 3/23

https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/bb7272eafe90d1ea3a8dd6db76688ad1
http://www.paulinia.sp.gov.br/secretarias.aspx?id=15&Titulo=Secretaria+Municipal+de+Promo%u00e7%u00e3o+e+Desenvolvimento+Social
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/0a27d42aa8dba19f9cf326cf6620b29a


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

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Os recursos financeiros normalmente, são liberados sempre de forma a suprir as
necessidades dos problemas levantados pela secretaria especifica, isto ocorre
através de um planejamento relativo ha um determinado problema ou após o
surgimento de áreas novas afetadas, que ainda não tenha conhecimento da
administração.  

  

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:

O município esta em processo de aquisição do CARTÃO PAGAMENTO DEFESA
CIVIL, que poderá ser usado para situação de Emergência e Calamidade Pública , e
a secretaria de Defesa Civil possui orçamento próprio de R $ 3.107.307,50 para
atividades de treinamento, equipamentos, concientização do municípe e funcionários.
Esta secretaria esta cadastrada no governo federal através do S2ID. Cópia do Plano
Plurianual PPA 2014-2017 (Site Prefeitura de Paulinia). 01.20-SECRETARIA DE
DEFESA CIVIL 2.001.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.107.307,50 3.302.247,50 3.509.822,50 3.729.130,00 13.648.507,50
2.002.000-MANUTENÇÃO DE GASTOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 128.000,0  
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Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo, esquemas
de poupança e crédito, macro e microsseguro) disponíveis para as
famílias vulneráveis ??e marginalizadas instaladas em áreas de
risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui programas de ajuda para famílias de baixa renda, fornecendo
cestas básicas,medicamentos , bolsa amamentação e outros conforme link anexo
pagina nº8.  

Link relacionados
      > programa de auxílio as famílias  
  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

No município temos já instalado a agencia do Banco do Povo,o governo Federal
através documento comprovatorios faz a liberação do FGTS aos municípes afetados.
 

  

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: 2
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Descrição de Progresso e Resultados:

O nosso município é atípico, pois é uma cidade relativamente plana, e não possuimos
áreas de favelas ou empresas consideradas em áreas de risco.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Em nosso município existe o grupo Plano de Auxílio Mútuo-PAM, onde diversas
empresas se unem para apoiar o município e entre si em situações críticas (pós
desastre), ou de interesse assistencial.  
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Fundamento 3
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare as
avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e
tomdas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a
resiliência da sua cidade estão prontamente disponíveis ao público e totalmente
discutido com eles.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Paulínia possui o mapeamento realizado pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo-IPT, este ano estaremos licitando uma nova avalição dos
riscos existentes em nosso município, informamos que o risco do nosso município, é
pricipalmente tecnológico; uma vez que a cidade é plana e altamente industrial.  

Documentos de referência
      > mapa de risco (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Estaremos realizando bi-anual, atraves de avaliações in-loco e documental.  

  

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,

Local Progress Report 2013-2014 7/23

https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/34ac3eda8fbbf7841f5a8ece95fe1e26


por exemplo), incluindo avisos prévios de provável impacto de
risco?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Sempre que temos alteração no mapa de risco, informamos as comunidades
envolvidas nos locais de risco. exemplo: Acampamento Menezes.  

  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Utilizamos para a avaliação do nosso municipio, orgão qualificado, pois; é o mesmo
que o orgão estadual (CEDEC) ultilza para seus levantamentos.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Por termos como principal risco, o Tecnológico; os riscos de desastres naturais, são
pequenos não havendo até o momento,a necessidade de particpação desta
secretaria, junto a secretaria pertinente para elaboração dos plano de
desenvolvimento do municipio.  

Local Progress Report 2013-2014 8/23



Fundamento 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Sim. Todos os riscos citados acima; são levados em conta, no planejamento para
habitação e infra-estrutura de desenvolvimento do município.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O nosso municipio é plano, o que facilita a escolha do local para as instalações
públicas,e elas são preservada pela municipalidade, bem como as estradas e demias
itens fundamentais para a população.  
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As instalações municipais são construidas em local seguro, e a cidade tem uma boa
infra-estrutura em todas as áreas.  
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Fundamento 5
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais avaliações
conforme necessário.

  

Até que ponto as escolas, hospitais e unidades de saúde recebem
atenção especial para avaliações de risco para "todos as ameaças"
em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Todas as instalações estão em locais de fácil acesso e localização,o que prioriza a
segurança em todos os níveis.  

  

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:

Em um situação de emergência, estes locais serão utilizados como pontos de apoio,
porém; existe pré definido outros locais para utlização de abrigos temporários , para
não gerar transtornos aos municipes quanto a área educacional e saúde do nosso
município.  
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Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm
programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e
unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As Instituições são relativamente novas, sendo construidas dentro do padrão exigido,
conforme os codigos de obras e ambiental, respeitando as peculariedades de cada
atividade e as manutenções quando necessário, são solicitadas através de suas
respectivas secretarias.  

  

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: 2

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Não é habitual o exercício/simulado nas áreas educacionais e de saúde em nosso
municipio.  
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Fundamento 6
Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e
princípios de planejamento do uso do solo. Identifique áreas seguras para cidadãos
de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre
que possível.

  

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção? 

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O código de obras e uso de solo, julgamos estar adequado para o nosso município, e
sempre que necessario ele é novamente avaliado,informo que não é liberado
construções através da municipalidade em áreas de risco.  

  

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município libera as referidas construções, seja residencial ou industrial, conforme
os zoneamentos pre-estabelecidos, dificultando as construções
irregulares/clandestinas.  
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Fundamento 7
Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco
de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Esta secretaria participa com palestra de vários temas, (cerol, produtos perigos,
acidentes dommésticos, operação verão/estiagem e outros), estes temoas são
desenvolvidos em escolas,empresas(cipa) e entidades locais.A secretaria têm uma
cartilha para que seja trabalha com alunos do ensino médio, estamos em fase de
ajuste de carga horária com a secretaria de ensino.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

No momento temos apenas treinamento de brigadistas para os setores do comercio
(shopping) e alguns setores municipais (hospital e Paço municipal).  
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe escolas técnicas e faculdade que têm cursos relacionados ao meio ambiente.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Pelo o minicipio ser altamente tecnológico, é habitual o treinamento entre os
funcionarios das empresas, deste tipo de plano, na área pública já realizamos no
paço municipal e no teatro administrado pela municipalidade.  
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Fundamento 8
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e
outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à mudança climática por
meio da construção de boas práticas de redução de risco.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No município de Paulinia possui uma secretaria propria para a Defesa e
Desenvolvimento do Meio Ambiente, onde realizam trabalhos de plantio,educação
ambiental e de monitoramento da áreas de Preservação Permanente -APP,todas as
ações de grande porte, são acompanhadas pelos orgãos ambientais estaduais.
Segue os ultimos links de plantio.  

Link relacionados
      > Plantio de árvores
      > parceiras de plantio
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Sim

Recursos hídricos Sim
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Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Paulínia é altamente industrial; porém através da secretaria de Defesa e
Desenvolvimento do Meio Ambiente-SEDDEMA, apoia a restauração das mata e rios
do muncipío, porém; as empresas usufruem da água em seu processo industrial e
após devidamente tratados, são devolvidos aos rios,não havendo outro
beneficiamento como matéria prima de suas empresas.  

Link relacionados
      > plantio de árvores 
      > Parceria no Plantio 
  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Meio Ambinete realiza parceiros para fazer campanhas de
preservação e plantio de árvores,existe no município tambem, ong's que são
colaboradoras da secretaria ambiental e que apoia e faz sugestões para melhorar na
proteção e gestão sustentável dos serviços do ecosistemas.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O municípío participa através de parcerias com diversas empresas , no trabalho de
presenvação ambiental conforme anexo (página 8).  
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Link relacionados
      > Parceira para formação do Parque do Cerrado 
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Fundamento 9
Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de emergências em seu
município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.

  

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O Prefeito do nosso municipio, têm autoridade para liberação de recursos financeiros
,estamos em processo do "cartão Defesa Civil" e o FGTS poderá ser liberado quando
moradores estiverem em áreas afetadas e o local seja decretado situação de
Emergência ou Calamidade Pública.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Paulínia esta estruturado e qualificado com diversos treinamentos,
nossa sede ésta equipada com sistema de nobreak para equipamentos mais censveis
e geradores para o centro de gerenciamento de emergência,realizamos o
atendimento 24hs , aconpanhamento do radar, rede telemétrica e pluviometro público
e privado.  

Documentos de referência
      > Decreto n. 6318 (2014)
      > Lei Sistema Muncipal de Defesa Civil (2014)
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Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Não utilizamos os meios de comunicações citados, porém ; realizamos os contatos
com moradores que nos orientam da situação local e realizamos o monitoramento in-
loco.  

  

Até que ponto o governo local tem um centro de operações de
emergência (COE) e / ou um sistema de comunicação de
emergência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No municipío existe a central de emergência da secretaria de Defesa Civil, que
trabalha 24horas, e que esta ligada via rádio-base com o Corpo de Bombeiros ,
Polícia Militar e Orgãos Municipais e a entidade de emergência, o PLano de Auxílio
Mútuo-PAM, onde estão integradas as 20 mairoes empresas do município.  

  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Realizamos na área industrial trimestralmente com o Plano de Auxílio Mútuo-PAM e
toda vizinhaça é avisada do mesmo.  
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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

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 de Paulínia vários locais de abrigos e os mesmos foram indicados
estratégicamente conforme as suasm regiões , afim de dar o apoio em todo
municipío.existe um estoque para as familias com cesta básica , colchões, roupas e
material de limpeza para o primeiro atendimento. Segue o plano de Contigência do
Município de Paulínia e locais de abrigos.  

Documentos de referência
      > Plano Preventivo de Risco -Paulínia (2014)
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Fundamento 10
Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam
no centro da reconstrução, por meio do apoio direto e por suas organizações
comunitárias de modo a projetar e ajudar a implementar ações de resposta e
recuperação, incluindo a reconstrução de casas e de meios de subsistência.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A secretaria de Promoção Social é a responsável desta área, e conforme a
necessidade acionará os profissionais para atuarem no pós-desastre, com as vítimas
e seus familiares,conforme o Sistema Muncipal de Defesa Civil-SIMDEC.  

  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Não temos esta integração nas ações de recuperação pós-desastre.  

  

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?
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Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O Plano de Contingência ainda não contempla esquema para recuperação pós-
desastre e recosntrução.  
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