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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 criou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil junto ao Gabinete do
Prefeito, através do Decreto nº. 4.844/2010. diretamente subordinada ao Prefeito
com a finalidade de coordenar todas as ações de Defesa Civil, nos períodos de
normalidade anormalidade. Em fevereiro de 1998 criou a Comissão Municipal de
Defesa Civil, através do Decreto nº. 4.546/98, que visa integrar as ações dos órgãos
públicos municipais, ONGs e da comunidade em geral, a Comissão está sendo
estruturada para ser Sistema Municipal de Defesa Civil. O Município possui o Plano
Municipal de Proteção e Defesa Civil que está sendo atualizado no ano de 2014. Em
maio de 2014 através da Lei 5.277/14, a Defesa Civil recebe a nomenclatura de
Proteção e Defesa Civil, a COMPDEC participa constantemente de oficinas, cursos,
palestras para melhor atender a população na prevenção e redução de riscos de
desastres. A COMPDEC também realiza palestras educativas nas escolas, grupos
de atletas mirins e ONGs. Dentre as atribuições da Coordenadoria Municipal está o
de coordenar o Sistema Municipal de Defesa Civil que é o órgão responsável pela
execução de ações de redução de riscos de desastres no município de Porto Feliz.

Documentos de referência
      > Criação da Coord. Municipal de Defesa Civil - 1º parte (Lei 4.844/2010)
      > Criação da Coord. Municipal de Defesa Civil - 2º parte (Lei 4.844/2010)
      > Nova nomenclatura da Defesa Civil, passando para Proteção e Defesa Civil
(Lei 5.277/28/05/2014)

Link relacionados
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      > Porto Feliz/SP adere a Campanha Cidades Resilientes
      > Defesa Civil de Porto Feliz recebe certificado de cidade resiliente em evento
estadual
  

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 município criou a COMPDEC, instrumento de coordenação, esforços dos os
órgãos municipais, privados, associações, religiosas e voluntários como forma de
integração e melhor aproveitamento dos recursos existentes. Conta conta com uma
radio comunitária que auxilia na propagação das informações de prevenção. Há
Programas e Projetos socioassistenciais desenvolvidos pela Prefeitura e Entidades
socioassistenciais, com Programas de Transferência de renda (Bolsa Família, Ação
Jovem, Renda Cidadã, Progr. Habitação MCMV). Há um Plano de Contingência da
dengue durante todo o ano realizado casa a casa com orientando e remoção
mecânica de possíveis criadouros. Na época endêmica da doença profissionais da
saúde continua realizando o trabalho de orientação e remoção mecânica de
criadouros, e os Agentes de Vetores realizam bloqueio e nebulização. Os comercios
de produtos alimentícios são fiscalizados pela Vigilância Sanitária obedecendo o
Código Sanitário. O município conta com um projeto de Revitalização do Ribeirão
Pinheirinho, parceria com Empresa Privada e ONG Refloresta, com objetivo de
restauração florestal. Há também Convênio com a Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo – CETESB, muitas empresas são licenciadas pelo município, havendo
sempre uma vistoria técnica na área. É realizado "A semana do Meio Ambiente”
envolvendo as Secretarias, comunidade, escolas, o foco é na geração de renda,
educação ambiental, plantio de árvores e caminhada ecológica, o tema de 2014 foi
“Plantando o futuro”. No mês de março a Prefeitura em parceria com ONGs,
empresa Privada, participa da Semana das Águas, cujo objetivo é direcionado a
educar e conscientizar a população, quanto à valorização e economia da água, que
é um bem finito.

Documentos de referência
      > Normas para construção dentro de APA (Lei 5.258/19/03/2014)
      > PROJETO DE ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA NO
ANTIGO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO (ABRIL DE 2014)
      > DISPÕE SOBRE O DESPEJO DE EFLUENTES SANITÁRIOS NA REDE
PÚBLICA PROCEDENTES DA UTILIZAÇÃO DE FONTES ALTERNATIVAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (LEI Nº. 4.785 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009)
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      > CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (LEI 3.211 DE
26/08/1992)
      > DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, 3º E 4º, DA LEI Nº. 3.211,
DE 26 DE AGOSTO DE 1.992 (LEI 4.807/08/03/2010)
      > DISPÕE SOBRE CORTE DE ÁRVORES (LEI 4.805/08/03/2010)
      > PLANO AMBIENTAL DE PORTO FELIZ (AGOSTO DE 2008)
      > PLANO AMBIENTAL DE PORTO FELIZ (AGOSTO DE 2008)
      > PLANO AMBIENTAL DE PORTO FELIZ (AGOSTO DE 2008)

Link relacionados
      > Saúde desenvolve plano de ação contra a Dengue para o verão 2013-2014
      > Secretaria Municipal de Saúde reúne autoridades religiosas para reforçar
combate à dengue
      > Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Porto Feliz 
      > Atividades da Semana do Meio Ambiente reúnem milhares de pessoas em
Porto Feliz
  

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 conta com os Conselhos Municipais de Assistência Social, Direitos da
Criança e do Adolescente, do Idoso. Conta com dois CRAS Centro de Referência de
Assistente Social que atendem as famílias em situação de vulnerabilidade social. A
Diretoria de Desenvolvimento Social mantem ações de atenção às famílias de baixa
renda ou a indivíduo que estão em situação de vulnerabilidade de risco pessoal e
social.

Documentos de referência
      > Fica instituído no Município de Porto Feliz o Fundo Municipal do Idoso como
instrumento de captação e aplicação de recursos com o objetivo de fornecer os
meios financeiros para a implantação, manutenção e desenvolvimento de
programas, projetos e ações voltadas aos idosos do município. (LEI Nº. 5.061 DE
29/05/2012.)
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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:

O Município possui cadastro no S2ID do Governo Federal e está em processo de
aquisição do cartão de Pagamento de Defesa Civil CPDC, que visa dar agilidade as
ações de resposta aos desastres no Município. A coordenadoria de Defesa Civil e o
Gabinete do Prefeito (órgão ao qual a Coordenadoria é subordinada) se esforçam
em atualizar o Sistema de acordo com as diretrizes da politica nacional de Defesa
Civil. A Defesa Civil Municipal participa ativamente de cursos, fóruns, debates,
seminários. Participou da I Conferencia Intermunicipal. Mantem parceria com o
Instituto de Pesquisa Meteorológicas em Bauru, nos dias 28 e 29 de maio /14
profissionais da Defesa Civil realizou treinamento para Utilização de Informações
Meteorológicas disponibilizadas pelo Instituto de Pesquisa Meteorológicas IPMet.

Documentos de referência
      > Solicitação de parceria com o IPMET -Bauru (2013)
      > Termo de Declaração de parceria com o IPMET -Bauru (2013)

Link relacionados
      > Fotos da Equipe de Proteção e Defesa Civil no curso do IPMet
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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:

O Município não possui fonte de recursos específicos para desastres naturais,
porém, todas as Secretarias possuem dotação orçamentária própria que poderá ser
suplementadas em caso de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Publica. Em 2014 o Município adquiriu o Cartão de Pagamento de Defesa Civil que
visa dar agilidade e transparência na transferência de recursos financeiros em caso
de decretação de anormalidade.

    

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 não possui fonte de recursos específicos para desastres naturais,
porém, todas as Secretarias possuem dotação orçamentária própria que poderá ser
suplementadas em caso de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Publica.
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município, em 2011 doou 60 casas e em 2012 mais 60 casas do programa Minha
Casa Minha Vida para famílias que moravam em dois Bairros com riscos de
enchentes, e em 2014 está em andamento a construção de mais 50 casas que irá
beneficiar moradores que moram em outras áreas de risco de alagamentos. O
município conta com Programas de transferência de renda como Programa Bolsa
Família, Renda Cidadã, Ação Jovem, conta ainda com benefícios eventuais como
cestas básicas, PAA (Programa de aquisição de alimento) e aluguel social para
famílias vítimas de desastres. Conta com o Banco de dados referente a habitação,
cadastro das famílias definindo os casos de prioridade.

Link relacionados
      > Porto Feliz é a primeira do Estado a entregar casas do Minha Casa, Minha
Vida
      > Porto Feliz entrega mais 60 casas na segunda fase do `Minha Casa, Minha
Vida'
  

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:

O Município conta com o Banco do Povo Paulista que é um Programa do Governo
do Estado de São Paulo que tem objetivo de gerar emprego e renda. Existem linhas
de créditos para eventuais desastres com empréstimos facilitados para a
reestruturação. A Prefeitura isenta o Imposto Territorial urbano IPTU em caso de
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residencias afetadas por
desastres naturais. As famílias são atendidas pela Defesa Civil em conjunto com a
Diretoria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Obras. De acordo com a
necessidade as famílias são colocadas em casas de aluguel social, são incluídas em
programas de habitação (Minha Casa Minha Vida) e em alguns casos, mais
vulneráveis, as casas são reconstruídas pela Prefeitura.

Documentos de referência
      > Isenção ou Remissão de Imposto Predial (LC 124 de 11/07/2011)
      > Isenção ou Remissão de Imposto Predial - contunuação (LC 124/10/07/2011)

Link relacionados
      > Banco do Povo de Porto Feliz faz mutirão na comemoração dos dez anos
  

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A oferta de serviços adequados a microempreendedores de baixa renda tem efeito
positivo na economia e nas condições sociais nos municípios contemplados com o
Programa. O Banco do Povo Paulista possui linha de credito a juros reduzidos para
incentivar o empreendedor, seja ela vítima de perdas ou não, para aquisição de
materiais destinado ao seu negócio.

    

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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O município está estudando a hipótese de se criar o Plano de Auxílio Mútuo (PAM)
visando melhorar a integração das associações empresariais.
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Em 2010 foi criado o Plano Municipal de Defesa Civil, este plano estabelece um
conjunto de ações a serem adotados em situação de desastres. Em 2014 esse
Plano está passando por atualizações.

    

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:

Em 2014 o Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil está sendo atualizado, uma
vez que famílias foram beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida,
deixando as áreas de risco de enchente. Todas as anormalidades são lançadas no
Sistema Integrado de Defesa Civil - SIDEC.
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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:

No ano de 2013 foi realizado palestras em ONGs e Escolas Municipais com
distribuição de material informativo. Em 2014 as palestras continuam, porém está em
planejamento estender as palestras para as Escolas particulares e Empresas. A
Defesa Civil mantém parceria com a EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e
Energia) que avisa quando o Rio Tietê está em regime de controle de cheias. A
Defesa Civil mantém parceria com o IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas).
A Assessoria de Imprensa da Prefeitura apoia na divulgação de informações relativa
a ações de prevenção de riscos de desastres do Município.

    

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:

A comunidade Portofelicense, no momento, não está inserida para contribuir nas
avaliações de risco locais, mas a Defesa Civil está criando vínculos com os CRASS
dos bairros para inserir a comunidade nas ações.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município tem investido em áreas de encostas próximos a afluentes onde há
construções (antigas) próximas. Não é aprovado pela Prefeitura projeto próximos a
Ribeirões. Periodicamente é realizado a limpeza nos córregos, galerias, bocas de
lobo, para diminuir ocorrência de enchentes. Em 2014 aprovada a Lei 5.252/14 que
Dispõe sobre a Regularização de construções clandestinas e irregulares no
Município. Sancionada a Lei 5.253/2014, Dispõe sobre Outorga Onerosa do Direito
de Construir nas zonas discriminadas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, o valor arrecadado é investido nos projetos de regularização fundiária,
execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, na proteção de
áreas de interesse ambiental. A Diretoria de Meio Ambiente fiscaliza as
irregularidades existentes no município, poluição sonora, dos corpos d’água,
queimada, deposição de lixo inadequado, preservação Áreas de Proteção Ambiental
e Preservação Permanente através das Leis das APAs existentes no município e
Código Florestal, muito utilizado para determinar a metragem que deve ser
respeitada nos corpos d’água (nascentes, cursos d’água, dentre outros) e
remanescente de Mata Atlântica; São Promovidas ações de controle do ambiente
natural e construído pelos fiscais de saneamento ambiental. Foram substituídos as
redes de ferro fundido, por PVC. Construído o Sistema de Tratamento de Esgoto,
contemplando o tratamento da totalidade de esgoto coletado, O SAAE entrou com o
pedido de pleito junto ao Fehidro solicitando um plano de drenagem para realização
das ações. Tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares –
“Elaboração de Investigação Confirmatória no Antigo Aterro Sanitário do Município
de Porto Feliz, SP”

Documentos de referência
      > Dispõe sobre a Regularização de Construções clandestinas e irregulares no
Município (Lei 5.252/fev/2014)
      > Dispõe sobre a Outorga Onerosa do Direito de Construir (Lei 5.253/03/2014)
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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: 4

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Antes de ser executado qualquer tipo de obra próximo desses locais precisa ser
passado para aprovação na Prefeitura e caso apresente algum tipo de risco não é
liberado o alvará sem o comprometimento do proprietário em estar executando
algum tipo de obra para melhoria ou se não for possível não é liberado e caso exista
alguma obra sendo iniciada de modo clandestino (sem alvará) o município pede o
embargo e dependendo da situação aplica-se multa.

    

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Em estradas, córregos e Ribeirões são realizados periodicamente a limpeza,
desassoreamento e manutenção.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Nos prédios públicos é realizado reformas conforme solicitado pelas Secretarias.
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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:

As unidades escolares e Centros de Saúde não estão localizadas em áreas de
riscos, porém todos estão aptos a atender numa eventual necessidade.
A Secretaria de Obras Públicas, Planejamento Urbano e Habitação é responsável
pela reforma, conservação, manutenção, limpeza e adequações dos edifícios
municipais, e são realizados periodicamente.
Quando há reforma, ampliação ou obra nova, é realizada por empresa contratada
por meio de licitação, no setor de educação e saúde, existe um corpo técnico de
obras públicas que realiza semanalmente visitas no local da obra afim de
acompanhar a qualidade do serviço e o andamento da obra. Quando são obras
prontas e há a necessidade de realizar alguma pequena reforma a própria prefeitura
executa.

    

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
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Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Sem exceção, todas unidades de saúde, Santa Casa e escolas municipais não estão
em área de riscos, e todas estão aptos a atender e se manter em qualquer situação
de emergência.

    

Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm
programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e
unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Sempre atuando na forma preventiva e buscando passar as orientações necessárias
a todos os integrantes e participantes que estão ligados aos programas
competentes.

    

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
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Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil do Município está sendo estruturada nesta gestão, e umas das
prioridades da COMPDEC são os exercícios e simulados de preparação para
desastres. A COMPDEC, sabendo da importância dos exercícios e simulados, está
em tramitação com demais secretarias e Corpo de bombeiros para realização, ainda
no ano de 2014, de exercícios e simulados.
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

É realizada a fiscalização nesses locais e conforme a necessidade é realizada
alguma obra ou o proprietário recebe as orientações do que precisa ser executado.
O Município possui Normas Técnicas e Administrativas referente ao Código de
Obras e Edificações, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, Plano Diretor
Ambiental de diretrizes para preservação e valorização do patrimônio cultural e
paisagístico.

Documentos de referência
      > Plano Diretor de desenvolvimento Integrado (LC 78 15/12/2006)
      > Normas Técnicas e Adm de Obras e Edificações (LC 123 de 30/05/2011)
      > Plano Diretor Ambiental de Porto Feliz (2008)
  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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É realizado um cadastro das famílias que residem nos locais de risco, e há
regularmente uma fiscalização para acompanhá-los até conseguir tirá-los desses
locais para outro mais seguro.
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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:

A Defesa Civil ministra palestras nas escolas e ONGs com distribuição de materiais
educativos recebidos pela Defesa Civil do Estado e Secretaria de Meio Ambiente.
Em 2014 foram treinados 23 Brigadistas de diversos segmentos em parceria com o
Corpo de Bombeiros e Técnicos da Segurança do Trabalho. A Defesa Civil mantem
uma página nas redes sociais onde trata de assuntos exclusivos sobre prevenção de
riscos de desastres. Em parceria com a Rádio Comunitária as orientações são
repassadas por técnicos da Defesa Civil. Nos períodos que antecedem a Operação
Verão e Estiagem a Defesa Civil tem maior enfoque nas informações repassadas a
população.

Link relacionados
      > Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - Dicas de prevenção 
  

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

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

A Base de Corpo de Bombeiros Misto (Estado e Município) realiza treinamentos
como: palestras em Empresas (SIPAT), Planos Particulares de Intervenção em
locais públicos e privados em vegetação natural. E no ano de 2014 o Município
formou Equipe de Brigadistas visando dar maior agilidade nos atendimentos.

    

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

Descrição de Progresso e Resultados:

Não está incluído no currículo de educação das Escolas Municipais e Faculdades do
Município a redução de riscos e desastres, mas o Município trabalha para implantar
essas ações.

    

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:

As Empresas do Município participam do treinamento anual oferecido pelo Corpo de
Bombeiro.
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município está aderindo o Programa Município Verde Azul. A vantagem em
participar do programa é a tentativa de buscar financiamentos e máquinas junto ao
FECOP (Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição) e outros fundos,
tendo sempre como meta o aumento anual da pontuação do município no
programa.O princípio fundamental de atuação do Programa é a proposição de
parâmetros que sejam comuns a todos os 645 municípios do Estado de São Paulo,
de forma que o poder público local seja estimulado a planejar e executar ações que
promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município (Bruno Covas –
PMVA 2013); As ações de desenvolvimento sustentável nas quais o município está
inserido anualmente são a Semana do Meio Ambiente e Semana das Águas as
quais apresentam atividades de educação ambiental voltadas à conscientização da
população em geral.
O município no ano de 2013 teve a Gincana Ecológica que contou com a
participação das escolas da rede municipal de ensino, na intenção de arrecadar o
maior número de garrafas PET e latas de alumínio possíveis, além de conscientizar
os alunos e toda a população envolvida a respeito da importância da reciclagem e a
prática da educação ambiental no município. O evento contou com a parceria da
Cooperativa de Coleta Seletiva Monções de Porto Feliz, Diretoria de Meio Ambiente
e Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. O Projeto repercutiu nas redes
sociais apresentando grande aceitação por parte dos alunos e funcionários da
escola, com a possibilidade de se tornar anual. O município apresenta um Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Documentos de referência
      > Diretoria de Meio Ambiente revitaliza praças com plantio de árvores nativas
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(2014)
      > Porto Feliz participa do Programa Munípio Verde e Azul (2014)

Link relacionados
      > Porto Feliz tem nota satisfatória no "Selo Verde"
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Não

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Não

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O principal Rio Avecuia que abastece o município é considerada área de
conservação ambiental por reunir remanescentes florestais, cursos d’água e,
principalmente, por abrigar o manancial de abastecimento público do município. De
acordo com a Lei Complementar nº. 72/2006, artigo 2º, dentre as atribuições do
Fiscal de Saneamento Ambiental está a de efetuar a fiscalização em geral,
levantamentos e avaliações nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e nas Áreas
de Preservação Permanente (APPs) do município. Os fiscais de saneamento
ambiental que trabalham na Diretoria de Meio Ambiente realizam a fiscalização às
margens do Rio Tietê uma vez ao mês.

Documentos de referência
      > Área de Preservação Ambiental (Lei 5258/2014)
      > Área de Preservação Ambiental (Lei 5258/2014)
      > DISPÕE SOBRE CORTE DE ÁRVORES (LEI Nº 4.805 DE 08 DE MARÇO DE
2010)
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Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Instituto ONG Refloresta realiza Projetos na área ambiental no município de Porto
Feliz. O Projeto de Revitalização do Córrego Pinheirinho, realizado em parceria com
Empresa privada e ONG Refloresta, tem por objetivo a restauração florestal de uma
área verde urbana pública. Resumidamente, o Projeto apresenta orientações
técnicas para a restauração a ser alcançada por meio da interrupção da ação dos
fatores de degradação que incidem sobre a referida área, plantio de espécies
florestais e estímulo à regeneração natural.

Documentos de referência
      > PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PINHEIRINHO (Setembro de
2013)
      > PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PINHEIRINHO PARTE 2
(Setembro de 2013)
      > PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PINHEIRINHO PARTE 2
(Setembro de 2013)
      > PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PINHEIRINHO PARTE 2
(Setembro de 2013)
      > PROJETO SOCIAL MEIO AMBIENTE E GRUPO ALFHA (2014 )
  

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:

A Associação Comercial participa do COMDEMA representando todos os centros
comerciais do município. A Companhia Piratininga de Força e Luz doou mudas de
árvores nativas ao Viveiro Municipal de Mudas de Porto Feliz.
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Documentos de referência
      > CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (LEI
3211/1992)
      > ALTERAÇÃO DA LEI DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (LEI
Nº. 4.807 DE 08 DE MARÇO DE 2010)
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município possui o cartão de Pagamento de Defesa Civil. Todas as Secretarias
possuem dotação orçamentária própria, que em caso de desastres poderá ser
suplementadas para dar pronta resposta e recuperação rápida em caso de Situação
de Emergência ou Estado de Calamidade Publica.

    

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, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, através dos
telefones de emergência com três dígitos, tem pessoal capacitados para seguir o
Esquema de Acionamento de Emergência que corresponde a “Fase, Detecção,
Acionamento e Comunicação”, conforme o Fluxograma de Acionamento. A Defesa
Civil possui Pluviômetro Digital instalado na Base da Guarda Municipal e Corpo de
Bombeiro onde é monitorado os índices de chuva e temperatura. O município possui
parceria com a UNESP/IPMet, com profissional capacitado que monitora em tempo
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real a previsão do tempo.

Link relacionados
      > Defesa Civil instala equipamento para medir quantidade de chuvas
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Uma régua de nível de água instalada no pilar do Rio Tietê acusa quando está em
perigo de enchentes no Bairro próximo, a comunidade local foram instruídas a
monitorar o índice de cheia. A Defesa Civil tem um acordo com a EMAE Empresa
Metropolitana de Águas e Obras Públicas que toda vez que Reservatório de Rasgão
– localizado em Pirapora – entrar em regime de controle de cheias, a Defesa Civil é
avisada, a partir daí a Defesa Civil tem aproximadamente dez horas para avisar a
comunidade.

Documentos de referência
      > Acordo entre a Defesa Civil de Porto FEliz com a EMAE (2006)

Link relacionados
      > Pintura da régua que mede a cheia do Rio Tietê 
  

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:

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil trabalha em conjunto com a
Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros, através de Centro de Comunicação
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e Monitoramento que funcionam 24 horas e recebe as ligações do 199 ou 193 e
aciona o Sistema Municipal de Defesa Civil.

    

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:

O Corpo de Bombeiro misto (Estado e Município) existente no Município realiza
treinamentos, simulados e palestras em Empresas, Planos particulares de
Intervenção em locais públicos e privados e em vegetação natural.

    

Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência,
rotas de abandono dentificadas e planos de contingência
permanentes?

Nível de progresso alcançado: 4

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Sim

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:
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A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil em conjunto com a Diretoria
de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação possui cadastro das Escolas e
Igrejas que são destinados a Abrigo Provisório. A Diretoria de Desenvolvimento
Social mantem estoque estratégico para assistência humanitária. O Município possui
o Plano Municipal de Defesa Civil
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Diretoria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde mantem profissionais
de Assistentes Sociais e Psicólogas, que prestam apoio psicossocial as famílias
vitimas de desastres

    

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:

Técnicos da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil em ação conjunta
com Engenheiros e Arquiteta da Municipalidade realiza vistorias e avalia as
necessidades de remoção de famílias em áreas de risco. Na necessidade, é
realizada a remoção dessas famílias, pela Diretoria de Desenvolvimento Social, para
aluguel social ou casas de parentes. Constatando a necessidade essa habitação é
demolida pela Secretaria de Obras Públicas, a fim de evitar que novas famílias
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façam ocupação.

    

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município conta com o Plano Municipal de Defesa Civil, que está sendo
atualizado. As Secretarias de Habitação e Obras Públicas, Desenvolvimento Social,
Meio Ambiente e Defesa Civil desenvolve ação conjunta no pós-catástrofe e
reconstrução.
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