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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:

Belo Horizonte tem institucionalizado através de decreto municipal todos os
instrumentos da política pública de redução de riscos. Isso determina constante
capacitação de todos os atores envolvidos no processo de maneira formal e
permanente. A visão de redução e gestão de risco é sistêmica, numa forte cultura de
que a responsabilidade pelo sucesso da política envolve a participação de todos os
órgãos municipais em perfeita sintonia com as demais instituições públicas e privadas
e principalmente a comunidade.
Há reuniões periódicas semanais de todos os órgãos públicos vocacionados para a
gestão de risco, no período chuvoso e extraordinariamente quando necessário.

Documentos de referência
      > Decreto que aprova plano diretor de defesa civil (2012)
      > Plano Diretor de Defesa Civil (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Local Progress Report 2013-2014 2/33
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Descrição de Progresso e Resultados:

Além de Conselhos Municipais com forte participação dos movimentos sociais, em
políticas essenciais à redução de risco (habitação, política urbana, saúde, educação
etc), as comunidades instaladas em áreas vulneráveis estão mobilizadas para uma
convivência preventiva e proativa nesses locais, através do recebimento de alertas
prévios, de capacitação para adoção de medidas de autoproteção e para redução de
perdas.
Há parcerias institucionalizadas entre o poder público, a comunidade e o setor
privado para vistorias preventivas, orientação técnica para mitigação e outras ações
de redução do risco.

Link relacionados
      > Programa Executivo de Areas de risco
      > Conselho Municipal de Habitação
      > Conselho Municipal de Meio Ambiente

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:

Além do emprego de recursos próprios, forte parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento e Banco Mundial têm garantido recursos para investimento em
obras vultuosas para mitigação de riscos e prevenção de desastres recorrentes na
cidade. Há também parceria com o Governo Federal do Brasil e com o Governo do
Estado de Minas Gerais através dos quais o município tem acessado recursos para
investimento em habitação, saneamento, contenção de encostas e recuperação de
áreas atingidas por desastres.
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Documentos de referência
      > Recursos do Drenurbs (2013)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A gestão de riscos, incluindo sua redução, tem forte investimento por parte do
Governo de Belo Horizonte. Todos os órgãos com vocação para ações de redução e
gestão de risco, tem recursos orçamentários garantidos para execuções de ações
planejadas. A existência institucional de órgãos específicos para a redução de riscos
nas Sub Prefeituras, as gerências de áreas de risco, demonstra a importância que a
cidade da ao tema e os investimentos de recursos próprios na mitigação e prevenção
de desastres.

Link relacionados
      > Programa de Metas e Resultados
      > Investimento do Programa de Redução de Risco

Indicador central 1.3
A participação da comunidade e a descentralização são asseguradas por meio da
delegação de autoridade e de recursos aos níveis locais.
  

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

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

Através da participação nos Conselhos Municipais relativos às políticas públicas,
participando dos Núcleos de Defesa Civil nas áreas vulneráveis e por ocasião dos
desastres quando a população afetada é convidada a participar das decisões
relativas às ações de resposta. Há também forte mobilização social para as soluções
de moradia, através dos núcleos de moradia. A participação em diversas conferências
municipais também favorece a participação popular na tomada de decisão. Sob o
ponto de vista orçamentário, o progama "orçamento participativo" permite à
população participar da tomada de decisões na aplicação do dinheiro público.

Link relacionados
      > Orçamento participativo da Habitação
      > Orçamento participativo
      > Gestão Compartilhada com Núcleos de Defesa Civil
      > Gestão compartilhada na cidade
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Faz parte do planejamento anual de preparação que todos os gestores do município
sejam capacitados nas atividades da proteção civil em uma visão sistêmica. Além
disso está institucionalizado na cidade, o Grupo Executivo de Áreas de Risco (GEAR)
formado pelos gestores e que se reúne todas as segundas feiras para discussão
sobre os riscos da cidade.
A Defesa Civil Estadual mantém cursos permanentes, durante todo o ano,
frequentados por gestores da Defesa Civil Municipal

Documentos de referência
      > Capacitação de fgestores (2012 /2013)
      > treinamento de resposta a desastres (2013)

Link relacionados

Local Progress Report 2013-2014 5/33

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=29810&chPlc=29810&&pIdPlc=&app=salanoticias
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=29871&chPlc=29871&&pIdPlc=&app=salanoticias
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=16002&chPlc=16002&&pIdPlc=&app=salanoticias
https://bhmetaseresultados.pbh.gov.br/veja-mais/Cidade%20Compartilhada
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/1be3614ec5d67a9fe3fd389516f369ea
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/cbbfd74d4cb5aaf24c9e4a10d9f056d9


      > Capacitação de líderes comunitários
      > Treinamento de líders comunitários
      > Mobilização preventiva
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A capacitação e o treinamento de comunidades locais são constantes. Fazem parte
do Plano de Contingências da cidade. Principalmente as intervenções preventivas, as
medidas de auto proteção e as vistorias de preparação são realizadas nas fases de
prevenção e durante os sinistros para evitar os desastres secundários.
Permanentemente as redes sociais da defesa civil divulgam recomendações
preventivas para todos os seguidores além da forte contribuição da imprensa local na
conscientização de todos os moradores da cidade.

Link relacionados
      > Plano de preparação para o período chuvoso

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?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Belo Horizonte tem ampla participação no planejamento nacional para redução de
riscos de desastres visto que seu Coordenador Municipal faz parte do Conselho
Nacional de Proteção e Defesa Civil. Isso implica que toda a legislação, definição de
políticas, apoios a locais afetados passa pela consulta ao governo local, com vistas a
compartilhar a experiência acumulada e as boas práticas que renderam à cidade o
Prêmio Sasakawa 2014.

Documentos de referência
      > Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (2013)
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações de risco em Belo Horizonte são realizadas desde 1993 e contemplam
as principais vulnerabilidades em desastres naturais. Minucioso mapeamento de risco
geológico tem sido realizado, com vistoria em todos os imóveis inseridos na área
vulnerável, com realizações de intervenções, remoções e treinamento de todos a
comunidade envolvida. Há uma política pública bem definida institucionalmente para
esse fim.
Para as áreas de inundação e alagamento, além do mapeamento de risco, todas as
áreas foram sinalizadas, de modo a permitir a socialização do risco e a adoção de
medidas de autoproteção não só pelos habitantes mas por todos que frequentem
esses locais.
Um permanente monitoramento nas edificações com risco construtivo é realizado
pelo órgão de coordenação de proteção civil da cidade.

Link relacionados
      > Carta de inundações de Belo Horizotne
      > Risco Geológico 2011
  

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente
atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?
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Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade possui desde 1993 uma mapeamento dos riscos geológicos na cidade
informal, local de maior vulnerabilidade aos riscos de deslizamentos e colapso de
edificações. Esse mapeamento foi feito identificando não só as características
geológicas como também as condições de cada edificação instalada nesses locais.
Tem sido atualizado periódicamente sendo o último publicado no final de 2011.
Quanto ao risco de inundações e alagamentos, criteriosa carta de inundações foi
elaborada com base em modelos matemáticos, contemplando todos as bacias e os
700 km de rios e córregos que cortam a cidade. Além disso, aproveitando o
conhecimento dos moradores de áreas de desastres recorrentes, foi elaborada a
carta “mancha falada” onde a percepção dos afetados foi aproveitada para registro
cartográfico das vulnerabilidades do município.
Um permanente monitoramento nas edificações com risco construtivo é realizado
pelo órgão de coordenação de proteção civil da cidade.

Link relacionados
      > Atualiação do mapeamento de risco geológico
  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O planejamento urbano da cidade está concebido para que uma cidade sustentável
esteja em construção. As metas e resultados definidos em plano estratégico preveem
ações concretas e mensuráveis.
A ocupação do espaço urbano e discutida com a população através de conferências
municipais e sempre considera a redução de risco de desastre e a resiliência como
um alvo a ser alcançado

Local Progress Report 2013-2014 9/33

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=32726&chPlc=32726&&pIdPlc=&app=salanoticias


Link relacionados
      > Plano de metas para ocupação urbana
      > Cidade com redução de riscos geológicos
      > Cidade para todos
  

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:

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil mantém uma rotina de vistorias em todos
os locais de risco já mapeados na cidade. Há apenas duas unidades de saúde em
áreas de risco de alagamento, sem contudo apresentar a condição de risco "muito
alto". Obras de mitigação estão em faze de projeto para mitigação dos riscos destes
locais.

    

Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e unidades
de saúde em relação a desastres de forma que tenham capacidade
de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:
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Como já foi descrito, apenas duas das centenas de Unidades de Saúde existentes em
Belo Horizonte estão localizadas em áreas de risco. Já há projetos para redução
destes riscos. As demais unidades de saúde tem todas as condições de se manterem
em funcionamento em casos de desastres na cidade.

Link relacionados
      > metas e resultados na área de saúde

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade possui um Centro de Monitoramento e Riscos, com profissionais
capacitados e que funciona 24 horas por dia com todos os recursos de segurança de
funcionamento. Além disso mantém convênio com o Centro de Climatologia da
Universidade Católica de Minas Gerais, com os centros similares do Governo do
Estado e Governo Federal de forma que ficam garantidas as condições seguras de
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monitoramento, qualidade das informações e emissões dos alertas.

Documentos de referência
      > Contrato com PUC Minas para monitoramento e alerta
      > Drenurbs - monitoramento
      > Resenha diária do CMAR (2014)

Link relacionados
      > Rede de monitoramento da qualidade do ar
      > Reportagem sobre monitoramento e resposta
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Os sistemas de alerta e alarme foram construídos em conjunto com a comunidade.
Os Núcleos de Alerta de Chuva, comunidades em áreas de risco, foram convidados
para auxiliar no mapeamento de risco e na confecção de alertas comunitários, o que
foi chamado de "mancha falada". Os Nudec participam ativamente dos sistemas de
alerta comunitários, inclusive detém as chaves dos Centros de Referência de Área de
Risco, para, de iniciativa, providenciar o abrigamento preventivo para aqueles que
ELES julgarem estar em risco.

Documentos de referência
      > Participação da comunidade nos sistemas de alertas (2013)

Link relacionados
      > Núcleos de defesa civil
      > Núcleos de defesa civil por bairros
      > Centro de referência de áreas de risco

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.
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Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A participação da população é permanente não só na avaliação como também na
gestão dos riscos locais. Os Núcleos de Defesa Civil são consultados, tem acesso
privilegiado aos responsáveis pela gerência dos riscos em seu espaço territorial e
demandam intervenções através das vistorias anuais e permanentes de preparação
para o período chuvoso. Para as áreas de inundação e alagamentos, foi elaborada,
além da carta com modelo matemático, a carta “mancha falada” onde foram
registrados nos mapas do Googlemaps, as áreas de percepção da população para os
desastres recorrentes em suas vizinhanças.
Há estruturas de apoio próximos às áreas de risco (CREAR) onde a pessoas tem
acesso à técnicos para vistorias imediatas e até para pernoitar caso haja sinais de
evolução de riscos.

Documentos de referência
      > Mapa de risco feito pelos proprios moradores (2013)

Link relacionados
      > Centro de referência de área de risco
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

De forma contínua, as informações sobre risco são socializadas para a sociedade. Os
locais de risco de inundação e alagamentos estão sinalizados e as rotas de fuga
desses locais em caso de chuva estão claras e bem visíveis. Há nos locais de risco,
tanto de deslizamentos quanto de inundações, Núcleos de Defesa Civil, onde a
comunidade é treinada periodicamente para a convivência com o risco. Redes de
alerta estão estabelecidas nas áreas de risco e recebem por sms e telefone, os
avisos meteorológicos importantes.
Todos os setores públicos com vocação para a prevenção e resposta aos desastres
realizam vistorias anuais junto com a comunidade, para receberem destes as
demandas de intervenções locais para diminuição de riscos, nos meses antecedentes
às chuvas.
Redes sociais divulgam os alertas e informações preventivas para todos os
interessados e hoje temos mais de 15.000 seguidores. Toda a população pode
acompanhar as redes sociais facebook: defesacivildebh e Twitter: @defesacivilbh
Além disso, forte parceria com a imprensa local, permite a socialização dos alertas
até mesmo com interrupção da programação do momento. Principalmente através de
sites e das rádios, toda a população tem acesso aos alertas na cidade.
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Documentos de referência
      > Vistorias conjuntas com os Núcleos de Alerta de Chuva (2013)
      > PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RISCOS (2012)

Link relacionados
      > Treinamento dos Núcleos de Alerta de Chuva

Indicador central 3.2
Currículos escolares, material de educação e treinamentos relevantes incluem a
redução de risco de desastres e os conceitos de recuperação e práticas.
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Belo Horizonte mantém permanente contato com as faculdades e
universidades, com vistas a aproximar a academia da gestão de riscos na cidade. Há
convênio formal entre a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e a Uni-BH para
estágios de seus alunos. Está em desenvolvimento o projeto defesa civil nas escolas,
quando estamos privilegiando aquelas próximas a áreas de risco. Já há resultados
para se comemorar tais como trabalhos de conclusão de curso sobre gestão de riscos
na cidade, trabalhos escolares de ensino médio e fundamental sobre o assunto, com
qualidade digna de apresentação nacional

Link relacionados
      > Parceria com Unibh

Indicador central 3.3
Métodos de pesquisa e ferramentas para multi-avaliações de risco e análise de custo-
benefício são desenvolvidos e fortalecidos.
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-- 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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A legislação urbanística do Município, que determina as possibilidades de ocupação e
as necessidades de preservação do território, é toda construída em consonância com
as condições ambientais e de fragilidades e riscos oriundas da própria caracterização
do território, sendo sempre levado em conta o patrimônio representado pelos
recursos naturais existentes. Além disso, é bastante forte e respeitada a política de
licenciamento urbanístico e ambiental de novos empreendimentos e ocupações do
território, que busca garantir as formas adequadas e sustentáveis de desenvolvimento
da cidade.
Quanto aos recursos naturais existentes, são vários os projetos voltados para a sua
proteção e aprimoramento, ressaltando-se os relacionados à vegetação e às áreas
verdes do Município, assim como os voltados para a proteção dos recursos hídricos
da cidade.

Documentos de referência
      > política de redução de risco de inundação (2012)
      > política de redução de risco de inundação (2012)
      > política de redução de risco de inundação (2012)

Link relacionados
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      > Programa de redução de riscos ambientais
      > redução de riscos ambientais
      > cidade 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: 4

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Quanto às políticas de ocupação e uso do solo urbano, Belo Horizonte possui uma
legislação avançada do ponto de vista de mecanismos legais de proteção de suas
áreas de interesse ambiental, o que apresenta reflexo direto na proteção de áreas
sujeitas a alagamentos, inundações, riscos geológicos e outras ameaças. O Plano
Diretor e a legislação urbanística do Município, por exemplo, determinam o
zoneamento do território da cidade quanto às suas possibilidades de ocupação e as
suas necessidades de preservação, já se encontrando devidamente mapeadas as
áreas mais importantes em termos de suas fragilidades e riscos de ocupação e uso.
Além disso, processos de licenciamentos urbanísticos e ambientais de novos
empreendimentos preveem condicionantes que buscam garantir melhores condições
de funcionamento futuro e precauções quanto a riscos previsíveis. Vale ainda
ressaltar ser esta legislação atualizada a cada 4 anos, o que abre a possibilidade de
adequações quanto a cuidados relacionados a riscos, em virtude das naturais
dinâmicas de modificações do ambiente urbano ocupável.

Documentos de referência
      > lei de uso e ocupação do solo (1996)
      > Regulamentação do licenciamento ambiental (2011)
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Link relacionados
      > Planejamento estratégico de gestão ambiental
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Há planos diretores para cada Região Administrativa, que define critérios claros de
ocupação do solo urbano
Os Planos Diretores das Regiões Administrativas de Belo Horizonte foram concebidos
como um instrumento de definição de uma política territorial de planejamento e de
gestão urbana municipal no âmbito local, sendo elaborado um plano para cada uma
das nove regionais de Belo Horizonte: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste,
Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Sob coordenação da SMAPU,
contam com consultoria técnica especializada e com a participação da população em
seu processo de elaboração.

Os Planos têm por objetivo final a definição de uma estrutura urbana, bem como a
indicação de instrumentos de política urbana que garantam a efetivação dos
princípios contidos no Plano Diretor municipal, reorientando o processo de evolução
socioeconômica e físico-territorial da região e garantindo a distribuição mais igualitária
dos ônus e benefícios dos processos de urbanização para as diversas áreas da
cidade.

Documentos de referência
      > Lei de zoneamento urbano

Link relacionados
      > Secretaria adjunta de políticas urbanas
      > regulação urbana
      > Plano Geral específico de urbanização
  

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
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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:

Os resultados alcançados por Belo Horizonte na redução de vítimas de desastres
mostra o quanto seus regulamentos tem apoiado a redução de riscos.
.
Desde 2003 não há mortes por deslizamentos em Belo Horizonte e registramos
apenas a média de uma morte por ano por inundação, mesmo assim por descuido em
medidas de auto-proteção.

Link relacionados
      > PEAR
      > Fiscalização urbana
      > Plano de metas para moradias seguras
      > Operação urbana
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não
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Descrição de Progresso e Resultados:

Há uma política bem estabelecida e com vultuosos recursos orçamentários
para recuperação dos serviços ambientais. Essa política estabelece metas e
resultados para a cidade, inclusive com planejamento estratégico até o ano 2030.

Link relacionados
      > Drenurbs nascentes
      > cidade sustentável
      > destinação de resíduos sólidos
      > Parques e áreas verdes
      > Pampulha viva
      > Vila Viva
  

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:

Há participação da sociedade civil nos Conselhos Municipais de Meio Ambiente,
Saneamento, Habitação,orçamento participativo. Além disso o licenciamento
ambiental prevê contrapartidas que proporcionam recursos para a melhoria da gestão
ambiental na cidade

Documentos de referência
      > Lei de meio ambiente - comam

Link relacionados
      > Conselho Municipal de Meio Ambiente
      > Conselho Municipal de Saneamento
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Através dos conselhos Municipais conforme mencionado acima. Além disso há uma
política pública estabelecida para que empresas e sociedade civil em geral participem
da conservação dos espaços verdes da cidade

Documentos de referência
      > Política pública adote o verde (2012)

Link relacionados
      > Adote o verde

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município mantém o Fundo Municipal de Calamidade Pública, com a finalidade de
financiar as ações de resposta e recuperação de áreas afetadas, inclusive socorro às
famílias. Fornece também isenção de impostos aos afetados. Através do Estado de
Minas Gerais auxilia o acesso a crédito com juros subsidiados no Banco de
Desenvolvimento deste ente federado. Auxilia também no acesso ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço à aqueles que necessitam.
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Link relacionados
      > Bolsa Moradia
  

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:

Nos últimos anos foram liberados recursos para que as perdas materiais de casa
residência unifamiliar fossem recuperadas. Com recursos próprios, após criteriosa
avaliação de danos, têm sido estabelecido faixas de graduação de danos e
indenizações em dinheiro são liberadas para os afetados. Todas as famílias afetadas
são contempladas mediante critérios de avaliação de danos.

Documentos de referência
      > Auxílio emergencial Financeiro (2011)

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:
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Ainda estamos estudando formas de incentivar essa prática

    

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:

Estamos mobilizando as empresas através de suas entidades de classe para
entender a importância da participação de todos na redução de risco e na resiliência
frente aos desastres recorrentes.

 

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Está institucionalizada na Prefeitura de Belo Horizonte uma gerência de manutenção
dos próprios, que cuida permanentemente da segurança dos prédios públicos. A
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) realiza permanentemente
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vistorias de risco construtivo para avaliação de demanda de intervenções. Os demais
órgãos de outras esferas de governo também demandam vistorias de risco à Comdec
para prevenção de desastres.
A própria população, em virtude da ampla participação da imprensa na veiculação de
matérias afins e dos alertas, demanda vistorias através de denúncias ou de pedidos
ao telefone disponibilizado (199) ou outros meios de acesso disponíveis.

Documentos de referência
      > vistoria em unidade de Saúde da Prefeitura (2013)
      > vistoria em ala pediátrica (2013)
      > Decreto da Sudecap resumido

Link relacionados
      > Decreto da Sudecap completo
  

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:

Conforme já relatado, não é permitida a construção de equipamentos públicos em
áreas de risco. Não há na cidade nenhuma infraestrutura crítica em áreas de alto
risco. As empresas concessionárias de serviços públicos mantém planos de
contingências para resposta imediata a qualquer desastre em suas instalações e
prestação de serviços.

 

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
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reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As ações de reconstrução sempre levam em conta a redução de riscos. Não são
aprovados projetos que mantenham a situação anterior, nos casos de reconstruções.
Tudo previsto no plano diretor de defesa civil
Nos locais de risco de deslizamento, a comunidade é chamada a participar, através
de mutirões onde a Prefeitura da a assistência técnica e os moradores fazem as
pequenas obras.

Documentos de referência
      > Plano Diretor de Defesa Civil (2014)

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: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:
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Conforme já mencionado, há uma gerência de manutenção de próprios que realiza
vistorias e obras de manutenção em todos os prédios públicos da prefeitura de Belo
Horizonte. Na Secretaria de Educação há uma gerência específica para cuidar da
infraestrutura e da rede física das escolas.

Documentos de referência
      > Estrutura da Secretaria de Educação - gerencia de infraestrutura (2014)

Link relacionados
      > Programa de melhoria na Educação
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Prioridade de Ação 5
Reforce a preparação de desastres para uma resposta eficaz em todos os níveis

 

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

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

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Anualmente, os Núcleos de Defesa Civil e os Núcleos de Alerta de Chuva são
treinados para as ações de autoproteção e para a proteção comunitária.
Para a prevenção de desastres tecnológicos e construtivos, a legislação de
prevenção prevê a existência de brigadas de prevenção em empresas e edifícios com
simulações realizadas periódicamente.

Documentos de referência
      > Legislação dos bombeiros
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Link relacionados
      > Treinamento dos nac
  

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: 5

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação identificadas Não

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Belo Horizonte possui seis depósitos com materiais de assistência
humanitária tais como cestas básicas, cobertores, colchões, material de limpeza e
lonas plásticas. Os depósitos estãos distribuidos estratégicamente pela cidade para
que a assistência chegue com oportunidade aos afetados. Há um abrigo institucional,
com unidades unifamiliares, para receber os desabrigados e afetados por desastres.

Documentos de referência
      > Gestão geral de riscos
      > Gestão geral de riscos

Link relacionados
      > abrigo institucional
      > abrigo granja de freitas
      > Atendimento humanizado no Granja de Freitas
      > Plano de contingências de Belo Horizonte
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura de Belo Horizonte tem um moderno centro de operações, com tecnologia
de ponta e que congrega todos os principais órgãos públicos com vocação para
ações de prevenção e resposta aos desastres.
Além disso, alguns órgãos possuem seus próprios centros funcionando 24 horas de
modo a poder executar com oportunidade as ações de sua competência.

Documentos de referência
      > Centro de Operações de Belo Horizonte (2014)

Link relacionados
      > Centro de operações da PBH
  

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:

FAz parte da legislação brasileira que todos os prédios tenham um plano específico
para abandono, coordenado por brigadas de incêndio. As empresas tem grupos de
prevenção de acidentes de trabalho e desastres. Há legislação municipal a respeito.

Link relacionados
      > Corpo de Bombeiros
  

Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
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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:

A visão da proteção civil em Belo Horizonte é sistêmica! Todos os órgãos públicos
fazem parte do Sistema Municipal de Defesa Civil (SIMDEC) e portanto atuam na
prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução dos desastres recorrentes
na cidade. Cada um em sua vocação, observando suas potencialidades, empregam
conhecimento, expertise e orçamento, de forma coordenada, no restabelecimento da
normalidade dos cenários de desastres.
O Plano de Contingências é atualizado anualmente, socializado através de
capacitações aos principais atores envolvidos e tem se mostrado eficiente em seus
propósitos.

Documentos de referência
      > Decreto que aprova o plano de contingências (2012)

Link relacionados
      > Plano de contingências de Belo Horizonte
  

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

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:
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Como não há escolas e centros de saúde em áreas de alto risco de desastres e como
não há recorrência de grandes desastres na cidade, não temos realizado exercícios
simulados nestes locais

 

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Há institucionalizado no município o Fundo Municipal de Calamidade Pública com
recursos garantidos para socorro às comunidades afetadas. Legislação específica
garante apoio financeiro aos atingidos por desastres. Há previsão de isenção de
impostos para os atingidos. Além disso é facil o acesso a recursos do governo
estadual e federal, considerando a legislação brasileira.

Documentos de referência
      > Legislação sobre auxílio emergencial para resposta
      > Legislação sobre isenção de iptu para afetados por desastres
      > Lei que cria a comdec e o fundo de calamidade

Link relacionados
      > Bolsa Moradia
      > Cartão de defesa civil
  

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Há espalhados por toda a cidade, Centros de Referências de Saúde Mental, com
psicólogos e profissionais treinados para assistir os afetados por desastres.
Está sendo criado um Grupo Especial, composto por voluntários que vão se
especializar neste tipo de atendimento para melhorar a qualidade dos serviços.Já há
uma aproximação com Universidades com cursos de psicologia e afins, para
atendimento gratuito ou com preços acessíveis, que podem ser acessados pelos
afetados dos desastres

Link relacionados
      > Clinicas e universidades para consulta a psicólogos
      > Rede Municipal de Saúde Mental

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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