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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:

Na estrutura da Defesa Civil de Mesquita possui a Diretoria de Minimização de
Desastres que tem como objetivo de reduzir os desastre e minimizar seus impactos.
Seus agentes realizam vistorias diárias nas áreas de risco.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Existem várias parcerias do município com lideres comunitários, representantes de
Associações e ONGs (ONG Luz da Baixada, ONG Casa do Jovem, Associação e
Creche Esperança),e também como setor privado (Rede Posto JB, Gráfica Universo
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Digital, Mercado Turbo 1000) entre outros.

 

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe um estudo do governo local para que seja criado um fundo municipal para
redução de risco de desastres.

    

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 Governo local tem se esforçado para obtenção de recursos financeiros com foco na
redução de desastres, haja vista, as obras que vem sendo realizadas como: Muros de
contenção, contenção de encostas, limpezas dos rios entre outras.
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Mesquita tem procurado criar e estruturar nas comunidades mais
vulneráveis as NUDECs (Núcleos Comunitários de Defesa Civil). Possuímos 02
NUDECS.

    

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:

Na estrutura da Defesa Civil de Mesquita possui a Diretoria de Ensino e Instrução que
tem realizado orientações preventivas de Noções Básicas de Defesa Civil, Práticas de
Saúde, com Manobras e Procedimentos no Primeiro Atendimento de Sinal de
Urgência e Emergência, Prevenção de Acidentes Domésticos, Combate a Principio
de Incêndio e Pânico, com manuseio dos extintores de incêndio em todas as
unidades da Prefeitura (Escolas, Creches, Hospital e Postos de saúdes, CRAS,
Abrigos, Sede da Prefeitura)e também nas comunidades.
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Com que regularidade o governo local conduz programas de
conscientização e educação sobre Redução de Risco de Desastres e
prevenção de catástrofes para as comunidades locais?

Nível de progresso alcançado: 3

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Mesquita possui o Projeto de Agente de Defesa Civil Mirim que tem
como objetivo de levar orientações preventivas de Defesa Civil, Primeiros Socorros,
combate a principio de incêndio, Acidentes Domésticos, Cidadania, Estatuto da
Criança e do Adolescente, álcool e drogas, educação ambiental, civismo, teatro entre
outros, a fim de torna-los multiplicadores dessas informações dentro de suas casas,
familiares e de suas comunidades.Voltado para adolescentes de 13 a 16 anos. O
Curso é realizado duas vezes ao ano, com aulas terças, quartas e quintas, tendo
duração de três meses. No Mês de agosto iniciamos a 16ª turma do projeto.

 

Indicador central 1.4
Uma plataforma nacional multissetorial para a redução de risco de desastres está
funcionando.
  

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Local Progress Report 2013-2014 5/26



A Defesa Civil de Mesquita tem participação integralmente nos Fóruns Nacionais de
Defesa Civil, nos cursos promovidos pela Secretaria nacional de defesa civil em
parceria com UFSC, e possui dois representantes que irão participar da Conferência
Nacional de Proteção e Defesa Civil no mês de novembro em Brasília.
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Prioridade de Ação 2
Identifique, avalie e monitore os riscos de desastres e reforce o sistema de alerta e
alarme

 

Indicador central 2.1
Avaliações de risco locais e nacionais baseadas em base de dados sobre ameaças e
informações sobre vulnerabilidades estão disponíveis e incluem níveis de risco.
  

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de desenvolvimento
vulneráveis ??em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Diretoria de Minimização de Desastres tem realizado atividades de Identificação,
Avaliação e mapeamento das áreas de riscos para redução de desastres o qual o
município está sujeito.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As informações são atualizadas anualmente pela Diretoria de Minimização de
Desastres e incluídas no plano de contingência para desastres do ano posterior.
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De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Mesquita elaborou cinco Planos de Contingência para desastres,
haja vista, que as ameaças predominantes no município são: Alagamentos,
Enxurradas, Inundações, Deslizamento de Terra ou Solo e Incêndios Florestais. Em
cada plano possui uma matriz de responsabilidade para cada setor participante do
plano.

    

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: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Diretoria de Minimização de Desastres tem realizados vistorias técnicas nas
unidades da prefeitura (Escolas, Creches, Hospital e postos de saúdes, CRAS,
abrigos, entre outros). Tendo como objetivo a redução do risco de desastres.
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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: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As nossas unidades de saúde e educação estão localizadas em áreas de baixo risco,
sofrendo poucos danos estruturais em casos de desastres.

 

Indicador central 2.2
Os sistemas existem para monitorar, arquivar e difundir dados sobre riscos chave e
vulnerabilidades .

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 2.3
Os sistemas de alerta estão em vigor para todos os grandes riscos, com divulgação
às comunidades.
  

Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc )
o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Mesquita tem funcionamento em horário integral, 24 horas por dia.
O alerta é feito pela defesa civil que acionará os NUDECS. O alarme é realizado
pelos voluntários dos NUDECs que acionarão a comunidade. Existe um estudo de
planejamento para que seja instaladas sirenes nas áreas mais vulneráveis.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe o cadastramento de todos os voluntários das NUDECs, e os mesmos são
treinados e capacitados com instruções preventivas, para que numa situação de
desastre saibam o que fazer.

 

Indicador central 2.4
Avaliações de risco locais e nacionais levam em conta riscos regionais /
transfronteiriços, tendo em vista a cooperação regional sobre redução de risco.
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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Existe uma interação muito positiva com as defesas civis municipais, estadual e
federal. Neste ano foi realizado a 1ª conferência intermunicipal de Proteção e defesa
civil da Baixada Fluminense e a 2ª conferência Estadual de Proteção e defesa civil.
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A defesa civil de Mesquita realizou em parceria com o INEA-RJ o cadastramento dos
voluntários, sendo assim, os voluntários recebem mensagem pelo celular indicando
níveis de alerta para os riscos de desastres. Os NUDECs também recebem alerta da
defesa civil via contato telefônico ou verbalmente.

 

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?
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Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Diretoria de Ensino e Instrução realiza orientações preventivas nas escolas e
creches municipais. No ano passado (2013) foram realizados em quatro escolas
Públicas simulados sobre o Plano de Prevenção e Emergência para instituições de
ensino, onde, alunos e funcionários foram treinados e capacitados para evacuação
das escolas em situação de risco de desastres.

 

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 3.4
Estratégia de consciência pública nacional existe para estimular uma cultura de
resistência ao desastre, com extensão às comunidades urbanas e rurais.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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Prioridade de Ação 4
Reduza os fatores de risco subjacentes

 

Indicador central 4.1
A redução de risco de desastres é um objetivo essencial das políticas e planos
ambientais correlatos, inclusive para uso do solo, manejo de recursos naturais e
adaptação à mudança climática.
  

Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de
governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados
com o desenvolvimento ambiental e planos de gestão dos recursos
naturais existentes?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Meio Ambiente tem realizados programas de educação ambiental
voltados para conscientização das pessoas sobre a importância e preservação do
meio ambiente, abordando questões e explicações sobre os rios, coleta de lixo,
reciclagem e plantio de mudas.

    

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: 1

Habitação Sim
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Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe um estudo de planejamento para implantação politicas de realocação da
população em área de risco para lugares seguros.

    

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe um estudo de planejamento para implantação de politicas publicas sobre o uso
e ocupação do solo. Onde, seria proibido o fornecimento dos serviços essenciais tais
como: água, luz, telefone nas residências que estivessem localizadas em áreas de
risco de desastres.

    

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:
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Existe um estudo de planejamento para implantação de politicas publicas sobre o uso
e 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 Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Meio Ambiente tem realizados em parceria com o Estado a limpeza
dos rios, a fiscalização e preservação da APA, implantação de pontos de coleta
seletiva para materiais recicláveis, educação ambiental.

    

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: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

Existe o Conselho Municipal de Meio ambiente, com a finalidade de assessorar o
poder executivo municipal nas questões relativas ao meio ambiente,possuindo
representantes do setor público, privado e também de representantes da sociedade
civil.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O setor privado tem participação no Conselho Municipal de Meio ambiente com seus
representantes.

 

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:
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A secretaria Municipal de assistência Social disponibiliza de serviços (programas)
como: Aluguel social para famílias que tiverem suas residências interditadas ou
destruídas pelos desastres, bolsa família e cestas básicas para moradores que
possuem baixas rendas familiar, sendo as mesmas assistidas pelos CRAS.

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O programa aluguel social disponibiliza o valor de R$ 400,00 para assistir as famílias
durante seis meses sendo de suma importância para as pessoas que foram afetadas
pelos desastres tendo suas casas interditadas ou destruídas. Para ter direito ao
aluguel social o morador deverá ser assistido pelo CRAS mais próximo de sua
residência e possuir um laudo técnico da defesa civil.

 

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Existe um Estudo de Planejamento para que Empresas que colaborem na redução de
riscos de desastres tenham descontos em seus tributos.

    

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:

Existe um estudo de planejamento do governo local para que sejam criados
incentivos para empresas que estejam envolvidas no processo de resposta e
recuperação dos desastres.

 

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:
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A Diretoria de Minimização de Desastres vem realizando vistorias técnicas diárias nas
diversas áreas mais vulneráveis de desastres, com o objetivo de reduzir os riscos e
minimizar seus impactos.

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possui alguns equipamentos e
maquinários para serem utilizados numa situação de desastres.

 

Indicador central 4.5
Medidas de redução de riscos são integradas nos processos de recuperação pós-
desastre e de reabilitação.
  

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres estão
integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades de
reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe um trabalho de conscientização da população para que as casas que foram
destruídas e danificadas pelos desastres não fossem reconstruídas nestas áreas de
risco e sim em lugares seguros.
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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: 2

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Diretoria de Minimização de Desastres vem realizando vistorias técnicas em todas
as unidades da prefeitura com o objetivo de manter e assegurar todas as normas
técnicas de segurança vigentes.
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Prioridade de Ação 5
Reforce a preparação de desastres para uma resposta eficaz em todos os níveis

 

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

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

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Mesquita realizou em 2013 simulado em quatro escolas publicas do
município com o objetivo de orientar e treinar alunos e funcionários para o plano de
evacuação de estabelecimentos de ensino.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

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:

A Defesa Civil de Mesquita elabora anualmente os Planos de contingência para
emergência, possuindo cinco ameaças predominantes: Alagamentos, Inundações,
enxurradas, deslizamentos de solo ou terra e incêndios florestais. Nos planos
constam os abrigos a serem utilizados, rotas de fuga, os pontos de encontro, o
planilha de mobilização de recursos, a matriz de responsabilidades de cada setor
envolvido.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O posto de comando central para uma situação de desastre tem como base a sede
da Defesa civil de Mesquita.
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Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe um estudo de planejamento para realização de simulados para a população
nas áreas de maior vulnerabilidade de desastres.

    

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:

Existe um estudo de planejamento para realização de um plano pós-desastres.

    

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

Nível de progresso alcançado: 2

Escolas Sim
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Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Mesquita realizou em 2013 simulado em quatro escolas publicas do
município e este ano tem como meta a realização de simulados em oito a dez escolas
publicas municipais.

 

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe um estudo de planejamento para criação de um fundo municipal de resposta e
reconstrução.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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A secretaria municipal de assistência social possui sete CRAS em todo o município
tendo na sua estrutura funcional: psicólogos, assistentes sociais, gerentes e
orientadores, uma vez que, as vitimas atingidas pelos de desastres serão assistidas e
orientadas pelo CRAS mais próximo de sua residência.

 

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 --

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Local Progress Report 2013-2014 26/26

http://www.tcpdf.org

	Prioridade de Ação 1
	Prioridade de Ação 2
	Prioridade de Ação 3
	Prioridade de Ação 4
	Prioridade de Ação 5

