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Fundamento 1
Coloque em prática ações de organização e coordenação para compreender e aplicar
ferramentas de redução de riscos de desastres, com base na participação de grupos
de cidadãos e da sociedade civil. Construa alianças locais. Assegure que todos os
departamentos compreendam o seu papel naredução de risco de desastres e
preparação.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município criou o COMDEC - Conselho Municipal de Defesa Civil e posteriormente
através do Decreto Municipal o SIMDEC - Sistema Municipal de Defesa Civil, para
integrar as ações dos órgãos públicos municipais, das empresas privadas e da
comunidade em geral.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

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:

Até o ano de 2013 houve Parceria com o GASE (Grupamento de Atendimento ao
Serviço Emergêncial), OSIP voltada a formação de bombeiros voluntários, Brigada de
incêndio com cidadãos da comunidade voluntários. Por parte do governo local há a
formação de brigadistas pelo depto. de segurança do trabalho. Parceria entre governo
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local e empresas instaladas no município visando simulados periódicos.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Para a elaboração do plano local de habitação de interesse social foram feitas
consultas públicas, apresentação para associações de moradores, e representantes
de toda a sociedade, tendo sido garantida a participação de toda a população
envolvida.
Todos os projetos e ações planejadas tem participação efetiva das comunidades
envolvidas através de: Conselho Municipal de Habitação, com representação popular;
Audiências públicas nas regiões a sofrerem intervenções e reuniões periódicas com
as populações envolvidas.
Informação fornecida pela Secretaria de Habitação - MI 556/2014 Prot Web
28345/2014

    

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:

Participação em conferencias
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Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil
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Fundamento 2
Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos para
proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, comunidades, empresas e
setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Todas as secretarias Municipais possuem dotação orçamentaria própria, que podem
ser suplementadas em caso de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Publica. Os diversos setores da administração publica busca,m recursos financeiros
através do governo Estadual e Federal visando melhorar as atividades de redução de
riscos e desastres no Município de Hortolândia.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

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:

Aloca conforme PPA/LDO para as ações das demais secretarias envolvidas (ex.: Pq.
linear, canalização dos rios, macro e micro drenagem urbana, em breve Corpo de
Bombeiros
Informação fornecida pela Secretaria de Finanças - MI 53/2014 prot web 16087/2014
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Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo, esquemas
de poupança e crédito, macro e microsseguro) disponíveis para as
famílias vulneráveis ??e marginalizadas instaladas em áreas de
risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Auxilio Moradia (Secretaria de Habitação), ações de Assistência Social (Secretaria de
Habitação, Secretaria de Inclusão), isenção de IPTU para familias pobres e vítimas de
enchentes
Informação fornecida pela Secretaria de Finanças - MI 53/2014 prot web 16087/2014

    

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 Município possui o Banco do Povo que auxilia a população vitima de desastre com
empréstimos facilitados afim de que possam se reestruturar. A Prefeitura promove a
isenção do Imposto Territorial Urbano - IPTU - em caso de residencias afetadas por
desastres naturais.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Isenção de IPTU para famílias vitimas de enchentes. Banco do Povo - formação e
auxilio a pequenos empreendedores
Informação fornecida pela Secretaria de Finanças - MI 53/2014 prot web 16087/2014

    

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:

NÃO HOUVE RESPOSTA POR PARTE DA SECRETARIA
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Fundamento 3
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare as
avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e
tomdas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a
resiliência da sua cidade estão prontamente disponíveis ao público e totalmente
discutido com eles.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Realizado em 2013 o mapeamento de risco envolvendo o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas - IPT e a Defesa Civil. Foi encaminhado cópias do mapeamento as
Secretarias envolvidas. Este Mapeamento indica as areas de risco do município e
norteiam as ações de risco e desastres no Município.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Projeto de brigadistas atualizado anualmente
Informação fornecida pela Secretaria de Administração - Depto de Segurança do
Trabalho - verso do MIDC 77/2014 prot web 15563/2014
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Com que regularidade o governo local transmite para a comunidade
informações sobre as tendências locais de ameaças e medidas de
redução de risco (utilizando um Plano de Comunicação de Risco,
por exemplo), incluindo avisos prévios de provável impacto de
risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Departamento de comunicação juntamente com as Secretarias Municipais
elaboram inúmeros impressos que abordam campanhas voltadas as áreas de saúde,
habitação, obras, segurança, educação e demais áreas fundamentais do serviço
público, além de publicações via internet.
Informação fornecida pela Chefia de Gabinete - Comunicação MI 591/2014 Prot web
22855/2014

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Realizado o mapeamento de risco da cidade envolvendo a Defesa Civil e ipt (Instituto
de Pesquisas Tecnológicas) este mapeamento norteia as ações de redução de risco
de desastre no Município de Hortolândia. Atualmente a Defesa Civil do Município esta
atualizando o mapeamento de risco de desastres.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil
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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:

O Município está revisando o Plano Diretor da cidade. Nela estão as avaliações de
risco de desastres visando atuar de forma mais consistente na redução de riscos no
Município.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil
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Fundamento 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?

Nível de progresso alcançado: 4

Habitação Não

Comunicação Não

Transporte Não

Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Os projetos desenvolvidos visam manter e preservar áreas de nascentes e córregos
do município, bem como áreas públicas de forma a alcançar o objetivo maior de
oferecer uma melhor qualidade de vida aos munícipes de maneira sustentável,
cuidando e zelando pelo maior patrimônio da humanidade, o meio ambiente.
Informação fornecida pela Secretaria de Obras - MI 106/2014 prot web 30345/2014l

    

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infra-
estruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações de
risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?

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

O município vem realizando limpeza e obras no ribeirão Jacuba bem como a
desobstrução de sistema de drenagem de águas pluviais, vem também realizando
projetos como o Minha Casa Minha Vida visando retirar famílias de áreas de risco.
Informação fornecida pela Secretaria de Obras - MI 106/2014 prot web 30345/2014

    

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:

Postos de Saúde e Hospital possuem geração de energia alternatival
Informação fornecida pela Secretaria de Obras - MI 106/2014 prot web 30345/2014
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Fundamento 5
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais avaliações
conforme necessário.

  

Até que ponto as escolas, hospitais e unidades de saúde recebem
atenção especial para avaliações de risco para "todos as ameaças"
em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Sec. Saúde - Existe compromisso institucional e capacidades para alcançar a
redução de riscos de desatres.
Informação fornecida pela Secretaria de Saúde - MI 214/2014 (prot. web 19940)

Sec. Educação - O municipio de Hortolândia, através da Secretaria de Educação
realiza ações contínuas, preventivas e efetivas através do Setor de Manutenção
Escolar.
Informação fornecida pela Secretaria de Educação - MI 399/2014 prot web
31747/2014

    

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

Nível de progresso alcançado: 4
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Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realiza periodicamente reformas e
manutenção necessária nos órgãos públicos de saúde e periodicamente ações de
prevenção e manutenção para que tais órgãos possuam capacidade de se manter
operacionais durante as emergências.
A Secretaria de Educação realiza ações contínuas, preventivas e efetivas através do
setor de manutenção escolar.
Informação fornecida pela Secretaria de Obras - MI 106/2014 prot web 30345/2014

    

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:

Sec. Saúde - Resultado significativo foi alcançado, algumas deficiencias foram
reconhecidas, quer seja em comprometimento, recursos financeiros ou capacidades
operacionais.
Informação fornecida pela Secretaria de Saúde - MI 214/2014 (prot. web 19940)

Sec. Educação - Além das ações da Sec. Educação – Manutenção Escolar, temos o
apoio da Sec. de Obras, Sec. Serv. Urbanos e sec. Meio Ambiente
Informação fornecida pela Secretaria de Educação - MI 399/2014 prot web
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31747/2014

    

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: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Educação realiza junto aos profissionais da Educação a formação de
brigadistas e primeiros socorros de forma contínua. Tem efetiva participação junto a
CIPA
Informação fornecida pela Secretaria de Educação - MI 399/2014 prot web
31747/2014
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Fundamento 6
Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e
princípios de planejamento do uso do solo. Identifique áreas seguras para cidadãos
de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre
que possível.

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O plano local de habitação de interesse social previu a desocupação total de
populações em área de risco, removendo-as para empreendimentos habitacionais de
interesse social, que seguem criteriosamente o código sanitário e toda a codificação
de obras municipais.
Informação fornecida pela Secretaria de Habitação - MI 28345/2014 prot web
28345/2014

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município possui uma Divisão de Projetos e Posturas que fiscalizam áreas de
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ocupação irregular com o apoio da Guarda Civil Municipal. Com o intuito de reduzir
riscos de desastres.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

 

Local Progress Report 2013-2014 17/29



Fundamento 7
Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco
de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Sec. Cultura - Desenvolvimento de atividades em espaços culturais envolvendo a
comunidade em geral; seguindo em todas as atividades os padrões de segurança
definidos Pelo Corpo de Bombeiros, Policia Militar, etc.
Informação fornecida pela Secretaria de Cultura - MI 214/2014 prot web 19940/2014

Sec. Educação – Com frequência o governo local conduz programas de
conscientização e educação sobre redução de risco, de desastres e prevenção de
catástrofes, exemplos são: o programa Hortolândia em Ação, com envolvimento de
escolas municipais e munícipes e as visitas dos munícipes aos reservatórios JAC1 e
JAC2, através do setor técnico social da secretaria de obras, junto com a comunidade
do entorno, no intuito de erradicar enchentes no munícipio.
Informação fornecida pela Secretaria de Educação - MI 399/2014 prot web
31747/2014

    

Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Treinamentos, palestras, cursos, etc. são oferecidos a autoridades e lideres
comunitários. Cursos fornecidos pela AGEMCAMP - Agencia Metropolitana de
Campinas RMC.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município Através da Guarda Municipal desenvolveu o Projeto Bem Me Quer, Paz
Se Quer (Guardinha Mirim) e através da Defesa Civil o projeto Agente Mirim de
Defesa Civil, visando a educação e treinamento na redução de riscos e desastres.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

Sec. Educação – São realizados cursos de brigadistas, primeiros socorros em todas
as unidades escolares. Quanto ao currículo, as disciplinas de ciências e geografia
tem como referência os programas de educação ambiental, dentre eles: clima, a
importância da reciclagem, da utilização do lixo são meios de conscientização
constantes nas unidades escolares, transmitidas através de gibi e fotos, com
informativos sobre combate a enchentes e preservação ambiental.
Informação fornecida pela Secretaria de Educação - MI 399/2014 prot web
31747/2014
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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:

O município vem desenvolvendo ações junto a Divisão de Imprensa de Hortolândia
com intuito de conscientizar a população quanto aos planos de emergências vigentes
para cada local público e suas normas em situação de alertas. Tais informações são
distribuidas através de banners e folders e também via internet através do site da
prefeitura. Há ainda projetos desenvolvidos como o da Guarda Municipal, Bem Me
Quer Paz Se Quer (Guardinha Mirim) envolvendo também a defesa civil a fim de
formar multiplicadores.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil
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Fundamento 8
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e
outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à mudança climática por
meio da construção de boas práticas de redução de risco.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município faz parte do programa Estadual Selo Verde e Azul, desenvolve a
Operação Estiagem e Verão e adota ações para o Desenvolvimento Sustentável. A
cidade possui um Conselho Municipal de Meio Ambiente - que visa buscar ações
integradas de Desenvolvimento Sustentável e redução de riscos de desastres.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

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

Nível de progresso alcançado: 1

Florestas Não

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Não
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Bacias fluviais Não

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Hortolândia possui a proposta de remoção de famílias que ocupam
irregularmente as áreas de preservação permanente transformando-as em parques
lineares, além de implantação dos reservatórios JAC1, JAC2 e JAC3 que estão sendo
desenvolvidos pela sec. de obras.
Informação fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente - MI 383/2014 prot web
15571/2014

    

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Todas as ações de plantios que realizamos no munícipio contamos com a
participação de organizações da sociedade civil (igrejas, associações, entre outras) e
da população em geral
Informação fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente - MI 383/2014 prot web
15571/2014

    

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

Nível de progresso alcançado: 1
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Descrição de Progresso e Resultados:

Nas ações ambientais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
contamos com a participação de algumas empresas
Informação fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente - MI 383/2014 prot web
15571/2014
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Fundamento 9
Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de emergências em seu
município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município está buscando o cartão de Pagamento de Defesa Civil que agiliza a
transferência de recursos financeiros do governo Federal para atendimentos a ações
de socorro e assistência humanitária.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

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

Descrição de Progresso e Resultados:

A defesa civil mantém plantão 24hs com telefone 199. Implantação através de
convênio com o I.A.C (Instituto Agronômico Campinas) de uma estação
meteorológica no município. Sistema de alerta via SMS enviado a Defesa Civil pela
Defesa Civil Estadual. Cadastro Junto ao IPMET para acompanhamento
meteorológico 24hs em tempo real através de imagens de radar. Informações de

Local Progress Report 2013-2014 24/29



Alerta 24hs através da AGEMCAMP (Agência Metropolitana de Campinas) que
monitora índice de chuva e umidade relativa do ar. Hortolândia possui ainda sistema
de vigilância através de câmeras com imagens de alta definição que foram instaladas
pela Secretaria de Segurança, que servem ainda para fiscalização eletrônica do
trânsito nas principais vias de acesso do município.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil emite os alertas a Divisão de Imprensa da Prefeitura em caso de
transbordamento do Ribeirão Jacuba
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil

    

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:

Sistema integrado de emergência entre a Guarda Municipal, SAMU e Defesa Civil.
Convênio entre o Corpo de Bombeiro Estadual e a Guarda Municipal para formação
de Corpo de Bombeiros misto.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil
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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:

O Depto de Mobilidade Urbana realiza simulados envolvendo a iniciativa privada com
a finalidade de treinar o cidadão a evacuar prédios, locais públicos, etc., em
segurança e também há investimentos no tráfego tanto de pessoas quanto de
veículos para que haja uma melhor qualidade de vida dos munícipes. Há ainda a
sinalização dos locais onde existem hidrantes (12) a fim de facilitar sua utilização em
casos de emergência.
Informação fornecida pelo Depto de Mobilidade Urbana - MI 206/2014 prot web
128112/2014

    

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 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.

Não

Descrição de Progresso e Resultados:
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O Município possui cadastro de abrigos de emergência que é administrado pela
secretaria de Ação e Desenvolvimento Social e possui estoque estratégico para
assistência humanitária. Existe ainda cadastro junto a Defesa Civil Estadual para se
necessário a ajuda emergêncial.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil
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Fundamento 10
Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam
no centro da reconstrução, por meio do apoio direto e por suas organizações
comunitárias de modo a projetar e ajudar a implementar ações de resposta e
recuperação, incluindo a reconstrução de casas e de meios de subsistência.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social possui um quadro de agentes sociais
e psicólogos que prestam apoio psicológico e assistencial em caso de desastre no
Município.
Informação fornecida pela Secretaria de Finanças - MI 53/2014 prot web 16087/2014

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Em todos os programas de prevenção (remoções) e ações de apoio pós desastres
são previstos acompanhamentos por Programas Técnicos Sociais, visando reintegrar
(ou integrar, conforme o caso) as populações envolvidas ao convívio social.
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Informação fornecida pela Secretaria de Habitação - MI 556/2014 prot web
28345/2014

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município desenvolve ação conjunta com o programa Minha Casa Minha Vida,
envolvendo a Secretaria Municipal de Habitação, Inclusão Social, Serviços Urbanos e
Defesa Civil.
Informação fornecida pela Secretaria de Segurança Municipal - Defesa Civil
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