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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:

Após o maior desastres ocorrido em Pernambuco no ano de 2010, uma serie de
medidas estruturais e não estruturais foram tomadas, em nível federal, estadual e
municipal. Do ponto de vista municipal com a novo governo assumido em 2013 foco-
se no reaparelhamento e treinamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e
defesa civil possibilitando que a mesma aumentasse sua capacidade técnico-
operacional na redução de risco de desastres e adaptação à mudança climática.
Diante do exposto uma serie de ações começaram a serem desencandiadas tendo
como eixo central a gestão do conhecimento. Internamente a COMPDEC -
PALMARES investiu na sensibilização e no nivelamento do conhecimento dos órgãos
que compõe o governo municipal na gestão de risco e de desastres. Dentre as
medidas não estruturais destacamos a elaboração e atualização do plano de
contingência municipal para eventos hidrometeorológico bem como ajuste na
legislação das atribuições da COMPDEC.  

Documentos de referência
      > Coordenadoria Municipal (2014)
      > Capacitação em Defesa Civil para vigilância ambiental (2014)

Link relacionados
      > Capacitação dos Secretários de governo
      > Bombeiros
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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:

Com relação as comunidades no final de 2013, a Coordenadoria municipal de
Proteção e Defesa Civil criou o 1° Núcleo de Proteção de Defesa Civil Comunitário
da Mata Sul de Pernambuco, capacitando aproximadamente 18 Voluntários do Bairro
Newton Carneiro, bairro esse com risco Geológico. No setor privado, temos fechado
parceria com Cursos de Bombeiros Civis, onde colaboramos na formação dos
mesmos com treinamentos e noções de Proteção e Defesa Civil.  

Documentos de referência
      > Município promoveu 1º Curso de Proteção e Defesa Civil (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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente esta sendo elaborada legislação que permita a criação de um fundo
municipal de proteção e Defesa civil, através do qual mensalmente tenhamos
recursos financeiro para Preparação, prevenção e mitigação,e quando necessários
resposta a desastres. Até que tenhamos o fundo municipal de proteção e defesa civil,
a prefeitura vem adquirido diversos equipamentos utilizados no dia a dia da defesa
civil. O governo federal forneceu um kit de fortalecimento a defesa civil de palmares, o
que aumento nossa capacidade técnico e operacional.  

Documentos de referência
      > Defesa Civil de Palmares recebe diversos equipamentos (2014)
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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:

Os recursos financeiros alocados atualmente pelo governo local, ainda não são
suficientes paras todas as ações de redução de risco, podemos destacar, no entanto,
como ponto relevante e diferencial o investimento na preparação dos Agentes de
Proteção e Defesa Civil, que estão participando de diversos simulados e capacitações
no estado.  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, vem de
maneira gradual incluindo a participação e controle social da sociedade civil
organizada, convidando as mesmas para reuniões e palestras, desta forma
democratizando ações de redução de risco e desastres. Um exemplo prático, é a
inclusão da comunidade da Zonal Rural nas ações de redução de risco de desastres.
 

Documentos de referência
      > reuniões de sensibilização com a comunidade (2014)

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A gestão do conhecimento para a redução de risco de desastres tem sido uma
prioridade e eixo central, considerando a necessidade de aumentar a rede de
colaboradores na formulação de soluções bem como ações práticas. Nos últimos
meses foram realizadas diversos capacitações e simulados de preparação para
desastres, nivelando o conhecimento sobre o assunto.  

Documentos de referência
      > Capacitação com secretários (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil,
considerando algumas limitações de recursos financeiros e humanos ainda não
conseguiu abranger todos os bairros / comunidades, considerando que existiam
algumas prioridades a serem contempladas nos primeiros anos de gestão, mas tais
ações estão na pauta de prioridades nos próximos meses, inclusive considerando
questões de diversidade local e gênero.  

Documentos de referência
      > Capacitação na Comunidade (2013)
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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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Ainda não nos foi dada a oportunidade de integrarmos ações de planejamento em
nível nacional de maneira sistematizada, mas temos levado nossas boas práticas
para diversos outros municípios do nosso estado e fora dele, de uma certa replicando
nossos bons exemplos.  

Link relacionados
      > Conferencia 
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Em 2012 o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), realizou mapeamento de áreas de
risco geológico no município de Palmares, gerando mapas com níveis de risco
hierarquizados que ainda hoje servem como base para monitoramento e outras
tomadas de decisões. Além dos mapas do CPRM, realizamos inventários de casas
em áreas de risco, utilizando ferramental em que detalhava informações de cada
residência, inclusive sendo utilizado como um dos critérios para programas de casas
populares do Governo Federal.  

Documentos de referência
      > apresentação do Mapeamento (2012/2013)
      > Mapeamento 01 (2012/2013)
      > Mapeamento 02 (2012/2013)

Link relacionados
      > Visita jica
  

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

Nível de progresso alcançado: 2
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Descrição de Progresso e Resultados:

Acreditamos que as ultimas avaliações de riscos, como 1 ou 2 anos no máximo, ainda
retratam o cenário atual, nos servindo de base para tomada de decisões, mas no 2º
semestre do ano corrente iniciaremos a reavaliação destas áreas de risco,
considerando outras demandas demandas que temos ao longo ano.  

Documentos de referência
      > Plano de Contingencia (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações de risco de desastres ainda não estão devidamente incorporadas em
todos os planos de desenvolvimento local, mas após os desastres de 2010 e 2011,
através de programas de casas populares, muitas famílias foram relocadas de áreas
de ribeirinhas para pontos mais altos no município. Este mesmo critério está sendo
utilizado para outros empreendimentos.  

  

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 Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O autoridade local, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, destaca
como ponto de atenção especial, entre outras ações desenvolvidas, o simulado de
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evacuação de emergência (desastre tecnológico), realizando no mês de junho do
corrente com a comunidade escolar (professores, alunos e funcionários). Está
programado para o 2º semestres, após o inverno, várias palestras nas escolas do
município.  

Link relacionados
      > Simulado em escola
      > Simulado de emergênica 
  

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 Não

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Está programado para o 2º semestres, após o inverno, várias palestras nas escolas
do município. No entanto, já existe no nosso plano de contingência as atribuições da
secretaria de saúde para se manter operacional na iminência ou impacto de um
desastre.  

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
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pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc )
o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Palmares é composta por
07 (sete) integrantes, que trabalha em regime de expediente, mas durante previsão
de chuvas fortes entra de SOBREAVISO ou PRONTIDÃO. Além disso, existe uma
equipe TÁTICA, que atual em qualquer dia da semana em qualquer horário, para
situações de URGÊNCIA e EMERGÊNCIA. Todos os 07 (sete) membros da
COMPDEC, tem formação de Defesa Civil em Defesa Civil, e alguns são socorristas,
técnico em segurança do trabalho e etc.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No bairro que implantamos o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa a
participação da comunidade é total, já que existe um plano de chamada e treinamento
para que os mesmos possam apoiar a Defesa Civil Municipal. Pretendemos nos
próximos meses, conforme programação, ampliar a quantidade de bairros com
Núcleos Comunitários de proteção e Defesa Civil, ampliando a participação da
comunidade.  

Documentos de referência
      > NUPDEC (2013)

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
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apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Isso é um ponto que temos que avançar em paralelo com outras prioridades que
existem no momento.  

Local Progress Report 2013-2014 11/26



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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Quando assumimos a gestão da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil uma das
primeiras medidas foi a criação de um perfil no facebook contendo informações de
utilidade pública tais como previsão do tempo, divulgação de palestras e informações
uteis. Além do facebook, também utilizamos o site da Prefeitura dos Palmares para
informações de utilidade pública, bem como frequentemente estamos nas rádios da
cidade em entrevistas. Como resultado deste trabalho de marketing institucional,
percebemos fortalecemos nossa imagem institucional e ganhamos mais credibilidade
junto a população.  

Documentos de referência
      > Facebook da Defesa Civil de Palmares (2013)

Link relacionados
      > Link da Defesa Civil no site da Prefeitura dos Palmares

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Apesar da nossa insistência, ainda encontramos algum dificuldade de para incluir o
debate no meio acadêmico.  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Diante das inúmeras demandas prioritárias que existentes no território do município, a
redução de risco de desastre através de estratégias e planos de implantação
integrados com o desenvolvimento ambiental e gestão de recursos naturais ainda não
é uma realidade. Temos entre nossas prioridades para os próximos meses atender
esta demanda por considerarmos essencial na redução de 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: 3

Habitação Sim

Comunicação Não
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Transporte Não

Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Foram iniciadas as obras de saneamento e calçamento no bairro de Novo Horizonte,
um dos mais carentes de Palmares. Esta ação é de grande importância, e vai trazer
benefícios aos moradores do local, que tanto necessitavam desta pavimentação.
Além disso, o Governo Municipal também segue executando a construção do
calçamento de diversas ruas nos bairros Newton Carneiro e Nova Palmares, dando
mais qualidade de vida à população, além do início da reforma das escadarias do
bairro São Francisco. É a Prefeitura trabalhando forte para a melhoria das condições
de vida de nosso povo.  

Link relacionados
      > Habitação
      > Habitação 2
  

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:

A secretaria de Infraestrutura tem sido uma importante parceira nas ações de redução
de risco, através de seus engenheiros e técnicos tem elaborado laudos definitivos
sobre áreas de risco e edificações. A integração da secretaria de Infraestrutura e
Defesa Civil municipal tem promovido ações, cada um utilizando sua expertise, que
repercutem sobre o usos e ocupação do solo e segurança em áreas de risco.  

Link relacionados
      > Obras de micro e macrodrenagem
  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente o Município de Palmares possui: - Plano de contingência para eventos
hidrometeorológicos (revisado/2014); - Plano Diretor municipal, que trata entre outras
coisa do uso em ocupação do solo.  

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Não

Pesca Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As questões relacionadas a restauração, proteção e gestão sustentável dos serviços
ambientais estão na responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural e
Meio-ambiente (SEDRUMA), que trata de forma integrada a agricultura e a
sustentabilidade, em parceria com a Defesa Civil municipal.  

Link relacionados
      > Evento
  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O controle social e participação comunitária fazem parte das diretrizes de governo
atual, desta forma é uma rotina a gestão democrática em diversos assuntos de
interesse comum. De 2013 até os tempos atuais foram realizadas diversas audiências
públicas e conferências municipais, sendo um fórum apropriado para integração da
sociedade civil e o cidadão em geral. A Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil sempre participa destes eventos, considerando a transversalidade de
assuntos relacionados com gestão de risco e desastre.  

Link relacionados
      > Evento de meioambiente
  

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Não, ainda é algo que deva ser desenvolvido, mas temos avançado em alguns
aspectos, tais como a aproximação da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL), que tem
participado de alguns debates.  

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Quando é caracterizado através de aspectos sociais, feita pelo Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS) e aspectos estruturais e geotécnicos, feitos pela Defesa
Civil e a Secretaria de Infraestrutura, residência em área de risco ou residência com
risco, a família recebe um "aluguel social", para que posso procurar um local /
residência em local seguro.  

  

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município tem disponibilizado auxílio moradia para casas em áreas de risco, mas
para situações após desastre, conforme normatizado na Instrução Normativa 01/2012
do Ministério da Integração Nacional, recursos só são liberados após reconhecimento
de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública via S2ID.  

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:

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Em Pernambuco, ações desta natureza estão restritas a órgãos em nível estadual e
federal.  

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:

Com base na Lei 12.608/12, no que desrespeito a atribuição do município em
vistarias de área de áreas de risco e estruturas, temos rotineiramente realizado
"vistorias técnicas preliminares", onde documentamos uma descrição situacional junto
com fotos.  

  

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:

Sim, várias medidas estruturais e não-estruturais estão sendo implementadas, a mais
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significativa é a construção da barragem do Distrito de Serro Azul, que funcionará
como um dispositivo hidráulico para contenção de inundações, reduzindo a
possibilidade de eventos extremos como ocorrido em 2010 (enxurrada). Frisamos que
estruturas vitais como Hospital, UPAs, Fórum e etc, foram construídos em áreas mais
altas, fora da planície de alagamento do Rio Una.  

Documentos de referência
      > Orla (2014)

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Frisamos que estruturas vitais como Hospital, UPAs, Fórum e etc, foram construídos
em áreas mais altas, fora da planície de alagamento do Rio Una  

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: 3
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Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Com base na Lei 12.608/12, no que desrespeito a atribuição do município em
vistarias de área de áreas de risco e estruturas, temos rotineiramente realizado
"vistorias técnicas preliminares", onde documentamos uma descrição situacional junto
com fotos.  

Link relacionados
      > Escolas
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Prioridade de Ação 5
Reforce a preparação de desastres para uma resposta eficaz em todos os níveis

 

Indicador central 5.1
Capacidade diretiva, técnica e institucional forte, e mecanismos de administração do
risco de desastres, com uma perspectiva de redução de risco de desastres estão em
andamento.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 5.2
Planos de preparação para desastres e planos de contingência estão em vigor em
todos os níveis administrativos, e exercícios regulares de treinamento e simulados
são realizados para testar e desenvolver programas de resposta a desastres.
  

Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com a
participação de organizações governamentais, não governamentais,
líderes locais e voluntários relevantes?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Palmares foi o primeiro e até o
presente momento o ÚNICO município da Mata Sul de Pernambuco a realizar
exercícios simulados, o que chamamos, Simulado de Preparação para Desastres
(SPD). Além disso, esta COMPDEC, sempre é convida a participar e organizar pela
Defesa Civil Estadual, de exercícios simulados em todo os estado, sendo o município
com maior participação efetiva.  

Documentos de referência
      > Treinamento (2014)
      > Simulado (2014)
      > Simulado 2 (2014)
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Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência, rotas
de abandono dentificadas e planos de contingência permanentes?

Nível de progresso alcançado: 3

Estoques de suprimentos de emergência Não

Abrigos de emergência Não

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:

Palmares possui Plano de Contingência REVISADO para eventos
hidrometeorológicos e rotas de abandono identificadas e planos de contingência
permanentes. Obs: Em anexo rotas de abandono identificadas e planos de
contingência permanentes no formato COREL DRAW.  

Documentos de referência
      > Plano de Contingencia (2014)
      > Rota de fuga 1 (2013)
      > Rota de fuga 2 (2013/2014)
      > Rota de fuga 3 (2013/2014)
      > Rota de fuga 4 (2013/2014)
  

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:

Está previsto no Plano de Contingência Municipal a instalação de uma Sala de
Situação, que reunirá as principais lideranças de governo municipal e de outras
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esferas para avaliação e tomadas de decisão. O local previsto e no prédio da
AMDESTRAN e ou na Faculdade de Formação de Professores da mata Sul
(FAMASUL).  

  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Paralela as diversas demandas reprimidas que temos e a limitação de recursos
humanos disponíveis, ainda estamos avançando para o aumento de cidadãos
conscientes dos protocolos de evacuação, mas nos bairros onde realizamos
exercícios simulados, já atingimos este objetivo. Além disso, a população e
autoridades já possui contato permanente com a COMPDEC para a tomada de
decisões na ameça de eventos extremos. Pretendemos ampliar isso, no momento
estamos focando a capacitações de agentes públicos para nos auxiliar na execução
de protocolos de evacuação.  

  

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Entendemos que o plano de contingência conceitualmente serve apenas para
responder a uma hipótese de desastre, onde se prevê ações no pré-impacto, impacto
e atenuação de damos (pós), não prevendo esquema de reconstrução / recuperação.
 

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

No dia 02 de junho do corrente realizamos o primeiro simulado de evacuação de
emergência em uma escola municipal (vide material em anexo). Em reunião recente
com a secretaria de educação municipal, foi criado um grupo de trabalho para
elaboração de uma calendário de simulados para os próximos meses.  

Documentos de referência
      > 1 (2014)
      > 2 (2014)
      > 4 (2014)
      > 5 (2014)
      > 6 (2014)
      > 7 (2014)
      > 8 (2014)
      > 9 (2014)
      > 10 (2014)

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O Fundo Municipal para Desastres está sendo avaliado pelo Departamento Jurídico
Municipal, caso haja necessidade de aporte de recursos para resposta, será recebido
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através de recurso federais (Instrução Normativa 01/2012 do Ministério da Integração
Nacional).  

  

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

No momento vários colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Social estão
sendo capacitado em Proteção e Defesa Civil para melhor integrar as ações, através
de profissionais de saúde mental, na gestão de risco e resposta a desastres.  

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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