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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:

Criação da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, curso de capacitação de
Proteção e Defesa Civil, Curso de Capacitação dos Núcleos Comunitários de
Proteção e Defesa Civil, Curso de Meteorologia para Defesa Civil, analise trimestral
de previsão climática em parceria com SIPAM gerando o boletim climático da
Amazonia, recebimento de avisos Meteorológicos em parcerias com SIPAM e
CENAD.  

Documentos de referência
      > boletim climático da Amazonia (2013)
      > Alerta meteorologico (2013)
  

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:

Parcerias com as associações de moradores de áreas de risco, com a formação de
15(quinze) núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Instalação de
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Pluviômetros nas comunidades localizadas em áreas de risco sob a guarda dos
próprios comunitários. Parceria com os grupos de voluntários para as ações
preventivas e de proteção para minimização de risco coordenados pela defesa civil,
com os grupos: GAVIAM - Grupo de Amigos Voluntários Independentes da Amazônia,
GBSCAM - Grupo de Busca e Salvamento Civil do Amazonas, Associação de
Bombeiros Civis do Amazonas, Grupo Suçuarana e grupo ALFA. Parceria com o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com repasse de Pluviômetros. Parceria
com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia para o formulação do
Mapeamento da área de risco geológico da zona urbana de Manaus. Parcerias com
Sistema de Proteção da Amazonia - SIPAM, com alertas e boletim de meteorologia.
Parcerias com Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais- CPRM, também
conhecido como serviço geológico do Brasil, responsável pelo acompanhamento da
subida/descida dos rios da Amazônia.  

Documentos de referência
      > convite de previsão hidrologica (2013)
      > alerta de cheias em Manaus. (2013)

Indicador central 1.2
Recursos específiicos e adequados estão disponíveis para implantar planos de
redução de risco de desastres e atividades em todos os níveis administrativos.
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe o acesso de recursos federais destinados para redução de risco, onde o
governo local participa com apresentação de proposta para transferência de recurso.
*colocar portarias e diários oficiais que contemplam através de projetos recursos para
redução de risco.  

  

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

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

Destaque orçamentário para as ações de Proteção e Defesa Civil. * auxilio moradia -
SEMASDH, portaria * limpeza de igarapé e dragagem - SEMULSP * recuperação de
erosão pela SEMINF no bairro do mauazinho.  

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:

Participação da comunidade local em seminários, criação do Núcleo Comunitário de
Proteção e Defesa Civil, que serve de fórum para debate proposta para redução de
risco, participação da comunidade no orçamento participativo do governo local,
participação da comunidade no ordenamento da cidade(Plano Diretor Municipal).  

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Curso Básico em Proteção e Defesa Civil; Curso de Capacitação dos Núcleos
Comunitários de Proteção e Defesa Civil; Treinamento dos professores da rede
escolar sobre procedimento de saída de emergência; Curso de Análise de risco
geológico; Curso de Meteorologia; Seminários sobre redução desastres;  
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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

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

* limpeza e orientação a comunidade proximas a igarapé mara não jogar lixo no leito
do igarapé. * facebook da Defesa Civil para Prevenção em : alagação, deslizamento e
desabamento.  

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:

* conferencias Municipal * conferencias Estadual * conferencias Nacional * forum
*seminarios  
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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:

* Com o Mapeamento da Área de Risco da Zona Urbana de Manaus, foi levantado os
risco de alagação, desabamento e deslizamento, o governo local realiza *quais são
as vulnerabilidade da SEMSA, SEMASDH, SEMULSP,  

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações de risco são regularmente atualizadas em uma base bi-anual.  

  

De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?
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Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

*Plano diretor de Defesa Civil *Plano diretor de resíduos sólidos *Plano diretor de
Ambiental e urbana *Plano de contingência para chuva *Plano de Contingência para
enchente *Plano de Prevenção de Defesa civil *algum plano de na área de saúde?  

  

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:

*Através dos planos da questão (De que maneira as avaliações de risco de desastres
estão incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local relevante de uma
forma consistente?), sendo escolas e hospitais construidas em áreas seguras.  

  

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: 1

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:
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* Nenhuma escola do governo local é grande suficiente para se manter operacionais
durante as situações de Desastres.  

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:

* Central de atendimento do 199 com plantão 24hs * central de atendimento do SAMU
192 com plantão 24hs  

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

*Os alertas são emitidos para as comunidades através dos núcleos de proteção e
Defesa civil, como também são realizadas alertas através da ferramente como o
Facebook.  
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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:

* Conferência do governo local, estadual e nacional.  
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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:

Constantemente através da ferramenta Facebook, emitindo alertas, conscientização e
orientação.  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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O Projeto Defesa Civil na Escola, atua de forma moderada nas escolas de ensino
fundamental, atuando na capacitação dos jovens para percepção de risco,
principalmente nas áreas de vulnerabilidade.  

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo Local dispõe estratégias de desenvolvimento do Município e regulamento
de uso e ocupação do solo tanto rurais e urbanas para redução do risco de desastres.
 

  

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: 5

Habitação Sim

Comunicação Não

Transporte Sim
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Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo Local dispõe de estratégias de acesso a moradia, onde amplia a oferta de
habitação social e o acesso a terra, assim como prevenir e corrigir os efeitos gerados
por situações e práticas que degradam o ambiente urbano e comprometem a
qualidade da vida da população, meios de transporte e equipamentos sociais na
localização de novos empreendimentos de habitação social, reassentamento da
população de baixa renda sujeita a situação de risco, mantendo as populações
reassentadas, preferencialmente e desde que cessado o risco, no mesmo local ou
nas proximidades, garantindo maior segurança e melhor condição de acesso ao
trabalho, ao lazer, à saúde e à educação.  

  

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:

O Governo Local dispõe condições adequadas de habitabilidade, principalmente no
que se refere à segurança e a salubridade dos espaços construídos, por meio da
definição de normas e procedimentos para elaboração de projetos, licenciamento,
execução, utilização e manutenção das obras e edificações, públicas ou privadas, em
todo território do governo local.  

  

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:

O Governo Local dispõe de 91 códigos de obras, onde segue as diretrizes de
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subordinação do interesse particular ao interesse público, primazia das condições de
segurança, saúde, higiene, salubridade e qualidade ambiental nas edificações,
garantia de condições de acessibilidade, circulação e utilização das edificações,
especialmente as de uso público, com autonomia e segurança para uso de cidadãos
com deficiência e mobilidade reduzida, promoção da boa estética arquitetônica,
urbanística e paisagística da cidade e garantia de condições de proteção às
edificações integrantes do patrimônio cultural de Manaus, de forma a evitar a sua
destruição, descaracterizado, degradação ou ocultação.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo Local possuis estratégias de qualificação ambiental do território tem como
objetivo geral tutelar e valorizar o patrimônio natural do Município de Manaus,
priorizando a manutenção dos espaços especialmente protegidos, a resolução de
conflitos e a mitigação de processos de degradação ambiental decorrentes de usos
incompatíveis e das deficiências se saneamento.  

  

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?
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Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo Local possui 15 pluviômetros espalhados pela cidade, onde as
comunidades locais são os principais usuários e gestores dos desse serviço
ambiental para desempenhar na redução de risco de desastre.  

  

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:

Sim, temos empresas que fornecem o meio de comunicação local que participa na
gestão ambiental do governo local.  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Lei 1.666 que dispõe o aluguel social em residências de área de risco. Temos um
programa chamado "Bolsa Família", que estimula as crianças em idade escolar
frequentar as salas de aula.  
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo Local possui programa de auxilio moradia pós-desastre que auxilia as
famílias afetadas, minimizando o sofrimento em conseqüência de um desastre. Auxilio
a cesta básica para as famílias afetadas.  

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Os resultados são poucos e há poucos sinais de planejamento ou de medidas para
melhorar a situação.  

  

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:
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Os resultados são poucos e há poucos sinais de planejamento ou de medidas para
melhorar a situação.  

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

De acordo com o mapeamento da área de risco do governo local, não possuímos
equipamentos públicos e infra-estrutura localizadas em áreas de risco alto.  

  

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Nenhuma medida está sendo tomada para proteger instalações públicas e de infra-
estrutura críticas, pois não possuímos infraestrutura localizadas 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 )?
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Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

As medidas para redução de risco de desastre estão integradas as ações de
recuperação pós-desastre, através do plano de contingência os órgãos serão
acionados para trabalhar na reabilitação da área afetada.  

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: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo Local possui um plano diretor ambiental e urbano da cidade de Manaus,
onde através do código de obra do municio, estabelece os parâmetros para as
construções de escola e hospitais, com relação ao controle regular dos níveis de
manutenção, são realizados pelas secretarias de educação e saúde.  
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

No ano de 2013, o governo local realizou capacitação dos agentes de defesa civil,
com simulado de desastre. No ano de 2014, o governo local está em processo de
planejamento para sua primeira simulado com a comunidade civil, porém anualmente
realizamos simulados em parceria com a INFRAERO e outros órgãos em acidentes
aéreos.  

  

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?
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Nível de progresso alcançado: 4

Estoques de suprimentos de emergência Não

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:

Possuímos edificações públicas que podem ser usados como abrigos de emergência
em situação de desastre. O governo local possui mapeamento de área de risco
indicando todas as vias de acesso das áreas de risco, que podem ser usados para
evacuação identificadas. O Governo Local possui plano de contingência para os
seguintes risco de desastre: deslizamento, desabamento, alagação e enchente.  

  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Governo local possui um gabinete de gestão integrada municipal que integra as
informações em caso de uma catástrofe. Existe um projeto para captação de recursos
financeiros para criação de um sistema de comunicação de emergência.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Local Progress Report 2013-2014 20/22



Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local tem o mapeamento de área de risco, plano de contingência, tem os
NUPDEC'S, está no planejamento para a realização do simulado.  

  

Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local possui o plano de contingência onde os todos os órgãos do município
como: Infraestrutura, saúde, assistente social, limpeza pública, concessionárias de
água e de luz, estarão prontas para integrar suas ações estabelecendo anormalidade
nas áreas do desastres.  

  

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: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo Local possui um projeto em andamento de evacuação escolar, e
futuramente irá ser estendido para hospitais e centro de saúde.  

Indicador central 5.3
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Reservas financeiras e mecanismos de contingência estão em vigor para apoiar uma
resposta eficaz e ações de recuperação quando necessárias.
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Está sendo providenciado a lei que cria o Fundo Municipal de Emergência e Defesa
Civil, que tem como finalidade captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de
modo a garantir a execução de ações preventivas, de socorro e de assistência
emergencial às populações atingidas por desastres.  

  

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:

Governo Local através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Recursos
Humanos, possui Psicólogos e Assistentes Sociais que acompanham os eventos de
desastres que acontecem no município de Manaus em parceria com a Defesa Civil.  

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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