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

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Defesa Civil é composta pelo Sistema Municipal de Defesa Civil -
SIMDEC, através de Lei municipal. O Secretário responde diretamente ao Prefeito. A
Secretaria de Defesa Civil é responsável por formular políticas de cooperação e
integração na área de defesa civil no município. Deve promover a ação conjunta de
setores ligados aos assuntos de defesa civil: Poder Judiciário, Ministério Público,
Polícias Civil e Militar, além das entidades governamentais, não governamentais e a
sociedade civil.  

Documentos de referência
      > Lei de Criação (2013)
      > Lei de Criação (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:

O Sistema Municipal de Defesa Civil prevê a participação e parceria com setores da
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iniciativa privada, comunidade, participam do sistema todas secretarias municipais, na
legislação municipal permite a criação de núcleos de defesa civil criados e
organizados pela própria comunidade  

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

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município dispõe de dotação orçamentária própria, dentro de cada Secretaria que
compõe o Sistema Municipal de Defesa Civil e, se necessário for suplementá-la a
qualquer tempo, a fim de dar resposta efetiva a situação de desastres e recuperação.
 

  

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:

As Secretarias da cidade de Monte Mor dispões de dotação orçamentária própria,
podendo ser suplementada caso haja necessidade; utiliza-se também de recursos
Estatais e Federais para inesperados eventos que venham a ocorrer.  

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
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(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 Fundo Social de Solidariedade é formado por um Conselho Deliberativo com
membros da administração pública, iniciativa privada e entidades sociais. É composto
de presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, além de sete ou oito membros
auxiliares. O governo municipal através do referido fundo apoia as comunidades
vulneráveis e atendem as famílias carentes, crianças deficientes, idosos e crianças
com carência alimentar. As doações vão desde cestas básicas até fraldas
descartáveis e cadeiras de rodas especiais. O Fundo ajuda os pacientes com
tratamento fonoaudiológico e psicológico em cidades da região. A verba cobre
despesas com transporte municipal. Uma outra ação contempla a compra de
aparelhos ortopédicos para quem não pode pagar. Os cursos de capacitação
resultaram em fonte de renda para ser revertida à população carente.  

  

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:

As Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Segurança Pública,
constantemente, promovem a seus profissionais treinamentos específicos no
atendimento de urgências e emergências. São realizadas reuniões com comunidades
sob risco e ameaça, bem como campanhas de prevenção como Operação estiagem e
da Operação Verão  

  

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?
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Nível de progresso alcançado: 2

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As Secretarias da Educação promove dentro da rede projetos que objetivam orientar
crianças e adolescentes de todas as idades a reciclar lixo, amenizar o aquecimento
global, economizar água e luz , dentre outros tópicos de proteção dos recursos
naturais do planeta. E existe por Meio da Secretaria Municipal de Segurança projetos
que como FUNAM e PROERD que atendem alunos de toda rede educacional e
implantaremos, em breve, projeto acerca de Defesa Civil como prevenção e redução
de desastres. A cidade de Monte Mor participa efetivamente de eventos realizados
pela regional de Campinas REDEC-5 como:o Dia Internacional para a Redução de
Desastres, em 13 de outubro com a presença das cidades da Região Metropolitana
de Campinas – RMC, SAMU, SANASA, Corpo de Bombeiros e de membros das
Defesas Civis.  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A prefeitura através da Defesa Civil em parceria com CPRM- Serviço Geológico do
Brasil, realizou o mapeamento das áreas criticas do município onde foram
identificadas e catalogadas como de risco de enchentes e inundações, apontando a
quantidade de residências e população vulnerável, bem como as intervenções
necessárias do poder público. Criação de uma programa de levantamento e
cadastramentos de pessoas habitantes nas referidas áreas de risco, dentre elas
crianças, idosos e deficientes físicos. Instalação de dispositivo medição e de alarme
sonoro para monitoramento do nível de água Rio Capivari. Instalação de pluviômetro
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para aferição do índice pluviométrico e monitoramento climático da região através do
Ipmet.  
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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:

Através do Serviço Geológico do Brasil -CPRM, empresa do Governo Federal ligada
ao Ministério de Minas e Energia, Em maio de 2013, realizou a Delimitação de Áreas
em Muito e Alto Risco a Enchentes, inundação e Movimentos de Massa no município
de Monte Mor, destacando-se 05(cinco) setores em situação de alto risco;
Implantação de pluviômetros as margens do Rio Capivari que serpenteia nosso
município; Firmamos convênio com a cidade de Campinas esta cooperação entre
cidades prevê o fornecimento de dados pluviométricos emeteorológicos para o plano
preventivo de Defesa Civil, capacitação de servidores públicos e cooperação de
assistência humanitária em casos de desastres. A parceria faz parte das ações de
integração dos municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC),
estabelecidas pela câmara temática de Defesa Civil. Instalação equipamentos provido
de sensores, no Rio Capivari, para em caso de aumento do volume de água, acione
automaticamente um dispositivo sonoro de alerta, a fim de subsidiar futuras remoções
evitando que desastres naturais acometessem as famílias Firmado parcerias com
Instituto de Pesquisas Meteorológicas -IPMet e O Centro Nacional de Monitoramento
e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN, o qual visa introduzir a cultura da
percepção de riscos de desastres naturais no Brasil, envolvendo a população que
vive em áreas de risco  

Documentos de referência
      > CPRM (2013)

Link relacionados
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      > Convênio Monte Mor e Campinas
  

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 são continuas e sistemáticas efetivadas pela Coordenadoria de Defesa
Civil em conjunto com o setor de Engenharia e Secretaria de Planejamento e Obras
da Prefeitura Municipal; Os locais de riscos são monitorados mensalmente, em
situação norma, já em períodos críticos se necessário diariamente, somos apoiados e
trabalhamos em parcerias com Instituto de Pesquisas Meteorológicas -IPMet e O
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN.
Agimos preventivamente nos períodos: Operação Verão e Estiagem, possibilitando-
nos planejar a execução de obras e medidas que visem a prevenção e mitigação ante
a eventos adversos.  

  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Através da LEI n.º 1777 de 09 de setembro de 2013, que dispões sobre a criação do
Sistema Municipal de Defesa Civil (SIMDEC), o Conselho Municipal de Defesa Civil
(COMDEC) o Fundo Municipal de Defesa Civil (FUMDEC) e a Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil (COOMDEC) no município de Monte Mor-SP, todas as
Secretárias Municipais, Organizações Governamentais ou não, entidades de classe
participam, efetivamente, metas e planos de desenvolvimento. Promovendo ações
coordenadas e articuladas entre as Secretarias e demais órgãos que a compõe
otimizando-as e minimizando a vulnerabilidade diante de catástrofes e situações
adversas que eventualmente ocorram.  

Documentos de referência
      > Lei de criação do Sistema (2013)
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      > Lei de criação do Sistema (2013)

Link relacionados
      > Planos de desenvolvimento
  

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: 2

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Defesa Civil tem a atribuição de supervisionar as ações de
planejamento junto aos demais Departamentos e Secretarias que compões Sistema
Municipal de Defesa Civil - SIMDEC quanto à necessidade de serviços,
armazenamento e distribuição de produtos, espaços de alocação a desalojados,
visando reduzir significativamente a vulnerabilidade das comunidades afetadas,
antes, durante e após os desastres. As unidades de educação não estão localizadas
em área de risco. A cidade de Monte Mor, é integrante da campanha "Construindo
Cidades Resilientes", e segue os moldes de Planos Preventivos e de Contingências
sugeridos e ensinados pela Defesa Civil do Estado para os municípios; Estão
previstas ações de integração com Secretarias de Educação e Saúde, a fim de
desenvolvermos projetos como: simulados quanto a uma possível adversidade,
conforme previsão nos planos de evacuação com segurança dos enfermos e alunos
em locais afetados.  

  

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: 2

Escolas Sim
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Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

De acordo com a classificação da anormalidade, e, considerando o número de vítimas
e/ou o quanto da estrutura do hospital foi prejudicada, mantêm-se, restringe-se ou
evacua-se essas unidades. Para as escolas ainda não há um plano padronizado de
atuação; Não sendo padronizada a forma de agir antes, durante ou após a
emergência. Quando da implantação do Plano de Contingenciamento de Defesa Civil
- PCDC conterá em sua redação ações que visam o auxílio de todo o Sistema
Municipal de Defesa Civil, incluindo empresas particulares, cujo objetivo é o de cuidar
destas situações de emergência.  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

É disponibilizado, pelos Órgãos Públicos Estaduais, os serviços de meteorologia,
enviando boletins e alertas de níveis, dos rios e chuvas por e-mail e SMS, com todas
as informações de cada região, para que saibamos como agir e operacionalizar
planos ao receber os alertas 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

Local Progress Report 2013-2014 10/27



cidades da região de Campinas. Os integrantes da Defesa Civil , trabalham no
sistema de sobreaviso com atendimento 24h, e em casos específicos de situação de
anormalidade é acionado o Sistema Municipal de Defesa Civil que compreende todas
as Secretarias da COMDEC  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Campinas, Estado de São Paulo, através de Convênio firmado com
esta cidade de Monte Mor, nos transmite em tempo real, o índice pluviométrico de sua
cidade, sendo que o estado de alerta de 80 mm, o que nos deixa alerta, desta forma o
mesmo fazemos para as cidades que possam ser afetadas por inundação, devido ao
aumento do nível de água do Rio Capivari. Temos um bem-sucedido sistema de
alertas que através de sensores eletrônicos instalados em pontos pré-determinados,
aferem o nível de água do Rio, emitindo aleta sonoro à população das adjacências
dos locais de risco, este equipamento é um multiplicador de ações preventivas e
contingenciais. Existe a participação das comunidades no plano de chamadas da
Defesa Civil, quando de um evento adverso, permite que sejam repassadas
informações sobre o ocorrido, servindo de base para monitoramento das áreas com
iminência de ser afetada.  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Foram realizadas avaliações em 2013, em locais considerados de risco e vulneráveis,
onde foram qualificados e orientados, que em caso de eventual adversidade, dos
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mecanismos procedimentos a serem adotados, todos catalogados em banco de
dados próprio(CMAR) da Secretaria de Defesa Civil. A Coordenadoria de Defesa
Civil, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Obras e Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, promovem controle e contenção de ocupações,
parcelamentos clandestinos e danos ambientais no município. O Sistema Municipal
de Defesa Civil – SIMSEC em trabalho conjunto a Coordenadoria de Defesa Civil
Regional REDEC I5, bem como junto ao PCDC- Plano de Contingenciamento de
Defesa Civil do Governo do Estado e desenvolve ações visem estar em consonância
com o estabelecido pelo Governo Federal.  

Documentos de referência
      > CMAR (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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Através do CEMADEM e IPMet é possível desenvolver um trabalho preventivo e
divulgá-lo, diariamente, às Secretarias envolvidas no Sistema Municipal de Defesa
Civil e a toda população pelos diversos meios de comunicação, informando e se
necessário alertando acerca dos índices pluviométricos da Região Metropolitana de
Campinas. O Departamento de Defesa Civil realizou as seguintes atividades de
prevenção: Operação Estiagem, contemplando mais 600 pessoas residentes no
entorno de matas. Equipes da Secretaria de Planejamento e Obras juntamente com
agentes da Defesa Civil, constantemente, visitam áreas consideradas de risco
orientado as pessoas e aferindo a real necessidade de interdição ou remoção dos
alocados.  

Documentos de referência
      > Operação Estiagem (2013)

Link relacionados
      > IPMet
      > CEMADEN
      > Arrastão limpeza nos bairros
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Através Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a Secretaria Estadual de
Educação, com o disponibilização do “Vídeo Aventura” objetiva ensinar crianças do
ensino médio e fundamental, levando maior segurança e conhecimento para o
ambiente escolar e consequentemente multiplicando nas famílias. Hoje não há
programas que visem um trabalho nesse sentido, mas Monte Mor através da Defesa
Civil compromete-se a buscar soluções para que esse ponto seja sanado.  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Nos treinamentos recebidos através da Defesa Civil do Estado e cursos realizados
pela rede EAD( Universidade Federal de Santa Catarina) o foco é a redução de risco
de desastres, como objetivo principal, incentivando a participação da população e
órgãos e empresas locais ao programa construindo cidades resilientes. O Governo do
Estado de São Paulo contempla o município Monte Mor com o Selo Município Verde-
azul, programa este que , está , paulatinamente, avançando em suas políticas
ambientais. A Secretaria Meio Ambiente, e Agricultura, bem como a Ronda Rural da
Gurda Civil Municipal buscam cuidar dos recursos naturais existentes e que também
ajudam na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.
 

  

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
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Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A partir do ano de 2010, com a implementação do "Plano Diretor" (Lei Complementar
n.º 16/2010) e da Lei Complementar de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo
Urbano (Lei n.º 17/2010) e do Código de Obras, foram determinantes para direcionar
a expansão urbana do município, levando em consideração, os aspectos físicos e
ambientais e das políticas públicas aplicáveis;  

Link relacionados
      > Lei de Uso e Ocupação do Solo
      > Plano Diretor
  

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:

Através da Secretaria de Planejamento e Obras realiza vistorias, interdições e
demolições quando necessário, caso haja a remoção das famílias de área
consideradas de risco, estas são incluídas em programas Assistenciais através da
Secretaria de Assistência Social; A Lei de uso e ocupação do solo, O Plano Diretor e
planos integrados, Código de Obras formam legislação de total aplicabilidade no
município inclusive em áreas rurais.  

  

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?
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Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Planejamento e Obras, por intermédio da Lei de uso e ocupação do
solo, O Plano Diretor e Código de Obras defini e implementa programas e projetos de
desenvolvimento voltados ao município, abrangendo as áreas de riscos, mapeadas
pelo CPRM, com total enfase a proteção ao meio ambiente, visando minimizar os
impactos ambientais; A aplicabilidade de tais Leis envolve a participação da
sociedade e legaliza qualquer que seja suas atividades.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Sim

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A política ambiental Montemorense pauta-se na sustentabilidade promovendo o
desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente, visando através da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , a conscientização e educação ambiental
nas escolas municipais, bem como outros programas voltados à participação popular.
 

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Projetos de intervenção em comunidades já estão sendo realizados com gestão
participativa, sendo um bom exemplo o Programa realizado pela ONG Pingo D'Água,
através do plantio de árvores às margens do Rio Capivari, que serpenteia nossa
cidade, recuperando o desejo Socioambiental e promovendo campanhas regulares de
conscientização ambiental  

  

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:

Todo empreendimento privado, principalmente as empresas, através de Lei
municipal, bem como o próprio do Estatuto Florestal e Leis Ambientais estão,
coativamente, inseridos no sistema, a fim de contribuir, neste sentido, na manutenção
das políticas públicas de meio ambiente e sustentabilidade  

Indicador central 4.2
Políticas e planos de desenvolvimento social estão sendo implantados para reduzir a
vulnerabilidade das populações de maior risco.
  

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo, esquemas
de poupança e crédito, macro e microsseguro) disponíveis para as
famílias vulneráveis ??e marginalizadas instaladas em áreas de
risco?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:
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Em caso de Emergência e Calamidade Pública, o Sistema Municipal de Defesa Civil -
SIMDEC, através da Secretaria de Promoção Social disponibiliza várias modalidades
de acesso a recursos financeiros necessários às populações em situação vulnerável
como Programas de transferência de Renda, inclusão em benefícios
Socioassistenciais; Banco do Povo, Bolsa Família, Posto de Atendimento ao
Trabalhador – PAT, Erradicação do Trabalho Infantil e Aluguel Social que podendo
perdurar por um período de doze meses.  

  

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:

Nosso município participa de programas Estaduais e Federais que auxiliam famílias
de baixa renda atingidas ou não por eventos danosos, para que possam recuperar-se
de adversidades e reorganizar-se para inserção no convívio social.  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -SABESP tem
trabalhado na realização e execução de obras voltadas ao saneamento básico,
visando minimizar os impactos sociais, sendo assim uma prática de redução e risco
de desastres. Existem ainda políticas públicas de isenções fiscais e incentivos que
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buscam atrair recursos e fomentar a Economia Local.  

  

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:

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 segmento, porém a cidade compromete-se a buscar
parcerias para que haja essa integração.  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações de risco, que causam ameaças, tipo desmoronamento de encosta do
solo, erosões, assoreamento em mananciais, comprometendo a segurança e as
condições ambientais, são passíveis de interdições, como construções de novos
sistemas de drenagem, recuperação de áreas ambientais degradadas e recuperação
de nascentes, que alimentam os mananciais hídricos. Para isso, são tomadas
medidas e ações administrativas, com envolvimento de todos os setores da
administração municipal (setores técnicos, defesa civil, Saúde, promoção social, etc
... ), nos locais previamente avaliados;  

  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A avaliação das medidas, são acompanhadas pela defesa civil. Em caso de resultado
insatisfatório ou parcialmente insatisfatório, medidas alternativas ou planejadas para
novos investimentos de proteção necessária, são aplicadas para uma resposta
satisfatória.  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Todos os programas desenvolvidos atualmente, na cidade de Monte Mor, vinculados
a estruturas de construção ou reconstrução em locais afetados, tem sido realizados
seguindo parâmetros do Plano Diretor; Os Projetos e ações são realizadas com base
em dados apontados no Mapeamento de Risco. Cabe a Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente promover acões preventiva de remoção dos entulhos, e promover a
recuperação ambiental da área afetada promovendo um desenvolvimento
sustentável.  

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
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unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 2

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Cabe às respectivas Secretarias (Saúde e Educação) levantar e avaliar as
necessidades de aquisição de materiais para construção; Identificação de áreas para
implantação de novas unidades educacionais; Gerenciar e fiscalizar contratos e
serviços de reparo ou manutenção; Buscar junto aos órgãos Federal e Estadual e
Municipais ligados às respectivas pastas, subsídios mínimos para atendimento e
funcionamento destas.  
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil – SIMDEC, através de seus agentes,
participa dos exercícios simulados disponibilizado em âmbito estadual,
principalmente, regional, na condição de convidados, com participação de outros
órgãos públicos e da população e representantes de diversos seguimentos da
sociedade.  

  

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: 2

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:

Os diversos setores da Administração Pública como Saúde, Assistência
Social,Segurança, Obras , Trânsito, dentre outros, possuem plantões, equipamentos
e suprimentos emergenciais para um situação adversas.  

  

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:

O Centro de Operações de Inteligência, operado e gerenciado pela Guarda Civil
Municipal, do município foi implantado há pouco tempo, compreendendo
monitoramento de segurança por câmeras. Este monitoramento é realizado de modo
a manter em alerta uma rede de servidores em acionamento,constante, para
atendimento de emergências em trânsito, segurança pública, produtos perigosos,
acidentes, desordem social entre outros.  

  

Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?
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Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil Municipal vem realizando ações de prevenção e de orientação nas
escolas e em áreas de risco, como o CMAR, cujo objetivo é cadastrar os moradores e
orientar sobre eventual evento que possa ocorrer. Nas áreas de risco os moradores
locais possuem possibilidade desocupação imediata e acionamento dos órgãos
responsáveis em caso de emergências. Faz-se necessário ainda ampliar o número de
Núcleos de Defesa Civil de forma a sensibilizar a população sobre a necessidade de
reduzir os riscos por meio da mudança de cultura.  

  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O Sistema Municipal de Defesa Civil - SIMDEC está organizado de maneira que
possibilita a execução de planos preventivos de Defesa Civil e de contingência, com o
apoio de equipes especializadas capazes de avaliar os cenários afetados e as
necessidades efetivas pós-desastres; Em casos Situação de Emergência ou Estado
de Calamidade Pública através do “Cartão de Defesa Civil, Monte Mor, dispõe de
condições socorrer com rapidez e eficácia vítimas atingidas, bem como o
acompanhamento das famílias afetadas na recuperação de bens e normalidade.  

  

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 Sim
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Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Não existe em nosso município tal atividade, porém dentro das possibilidades e em
parcerias com órgão como o Corpo de Bombeiros Militar, serão realizados cursos de
Prevenção de a Acidentes, e Primeiros Socorros, nas escolas, principalmente.  

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

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Durante alguma emergência os municípios, contemplados com o Cartão de Defesa
Civil, tem acesso a recursos do Estado ou da União, sem contrapartidas, além do
pagamento de Auxílio Moradia Emergencial -AME, custeado pela Secretaria de
Habitação para os moradores que estão desabrigados. A Defesa Civil do Estado
disponibiliza de imediato produtos de primeira necessidade a fim de apoiar as
pessoas atingidas, como: material de limpeza, alimentação, roupas, abrigo etc..
Monte Mor através da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, dispõem de recursos e
créditos adicionais extraordinários para respostas ativas.  

  

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 Assistência Social possui em seu corpo de servidores profissionais
como psicólogos, médicos e terapeutas; Disponde de recursos para atendimento em

Local Progress Report 2013-2014 26/27



casos de emergência, proporcionando toral apoio Socioassistencial as pessoas
atingidas por eventos adversos. A Secretaria de Defesa Civil promove ações de
planejamento e organização, produzindo, sistematizando e analisando informações
acerca de situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e
indivíduos, através de banco de dados próprios (CEMAR) e CPRM.  

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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