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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:

Criado em 15 de dezembro de 1980 pelo Decreto nº 5.877 que organiza o Sistema
Municipal de Defesa Civil de Santos, o município está alinhado com as disposições e
diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº12.608 que institui a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil – PNPDC, onde predomina a abordagem preventiva com o
objetivo de minimização/erradicação das áreas de risco, buscando coordenar as
ações e estratégias de Defesa Civil através do Departamento de Defesa Civil,
DEDEC, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança.
Com relação a adaptação à mudanças climáticas, o município está se estruturando e
ampliando a rede de monitoramento climático e meteorológico através do uso de
informações de radar meteorológico, imagens de satélite e leitura de pluviômetros.
Desde 2008 o município de Santos participa de atividades da C40 (Large Cities
Climate Leadership Group). Em 2013 foi realizado no município um workshop sobre o
Projeto de Adaptação às Mudanças Climáticas em Cidades da América Latina e
Caribe, com o apoio do Banco Mundial.
O município conta também com o selo de “Município Verde Azul” conferido pelo
governo do Estado para ações, projetos e programas ambientais desenvolvidos pela
prefeitura. O município colabora para o Projeto Metrópole ligado ao Forum Belmont
financiado pela FAPESP, na qual a cidade foi escolhida para ser uma das bases de
pesquisa.
O governo municipal também atua em conjunto com organizações privadas para
ações de respostas aos riscos tecnológicos, que numa necessidade pode ceder
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recurso para o atendimento para riscos naturais, estas organizações são conhecidas
como Planos de Auxílio Mutuo – PAM.

Link relacionados
      > Mudanças Climáticas
      > Mudanças Climáticas
  

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:

O Plano Municipal de Defesa Civil, aprovado pelo Decreto Municipal nº 5.655 de 19
de agosto de 2010, estabelece um conjunto de diretrizes e informações para a
adoção de procedimentos lógicos, teóricos e administrativos, estruturados para serem
desencadeados rapidamente em situações emergenciais, permitindo assim a atuação
coordenada de órgãos públicos, locais e regionais e demais instituições
colaboradoras com eficiência e eficácia. Também é operado todos os anos, no
período de chuva, o Plano Preventivo de Defesa Civil – PPDC e que pode ser
acionado a qualquer tempo fora do “caput” do artigo 1º desde que os critérios
técnicos observados indiquem a necessidade. É um plano específico para
escorregamentos em áreas de morros e processos correlatos.
O Departamento de Defesa Civil de Santos coordena ações com a colaboração de
outras secretarias: SEAS (Assistência Social), SECOR (Comunicação), SEDUC
(Educação), SEMAM (Meio Ambiente), SEDURB (Desenvolvimento Urbano), SMS
(Saúde) e SESERP (Serviços Públicos), CET (Companhia de Engenharia de
Tráfego), Fundo Social de Solidariedade, Prodesan (Progresso e Desenvolvimento de
Santos); apoio do IG (Instituto Geológico) e IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas);
Policias Militar e Ambiental; Ministério Público; Sabesp; CPFL; SAMU e Corpo de
Bombeiros.
As comunidades ajudam se organizando por meio dos Núcleos de Defesa Civil –
NUDECs que recebem capacitação e doação de equipamentos. Já a participação do
setor privado com relação a redução do risco natural é incipiente, mas há cooperação
nos planos de respostas a acidentes tecnológicos

Link relacionados
      > Plano Municipal de Defesa Civil
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      > Plano Preventivo de Defesa Civil

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Lei nº 3003 de 22 de julho de 2014 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2015, no qual o Município assegurará em seu orçamento anual,
percentuais da receita destinados a: … XIX – Construção de moradias habitacionais
para moradores em áreas de risco nos Morros de Santos.... XX – Regularização
Fundiária do Bairro da Vila Progresso e da Área Continental.... CXXVII - Programa de
Prevenção a Situações de Risco Geológico e Ambiental, … CXXVIII – Criação de um
fundo para elaboração de um plano emergencial de resposta aos desastres.... CXXIX
– Remoção de famílias residentes em áreas de risco... CXXX – Criação de um grupo
de força-tarefa para estudo e contenção de moradias irregulares … CXXXII –
Treinamento e manutenção para o sistema de alerta de catástrofes e epidemias.

Link relacionados
      > Projeto de Lei para Diretrizes Orçamentárias
      > Diretirzes Orçamentárias
      > Lei nº 3003 - Diretrizes Orçamentárias
  

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:
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Através de orçamento próprio, em intervenção em obras onde é possível a redução
dos riscos e em treinamento, capacitação e informação.
O município tem o Cartão de Pagamento de Defesa Civil – CPDC que é uma forma
de pagamento específica para as ações de defesa civil, auxiliando a Administração
Pública no controle dos gastos, por meio de convênio com o governo federal para
ações de recuperação de desastres.

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Plano Municipal de Defesa Civil estabelece medidas permanentes para evitar ou
minimizar as consequências nos eventos de riscos naturais e tecnológicos que inclui
a formação dos Núcleos de Defesa Civil, onde há a participação de pessoas da
comunidade, sendo uma parcela significativa dos participantes composta por
mulheres. O projeto Defesa Civil nas Escolas trabalha com crianças da faixa etária de
9-10 anos que são multiplicadores da percepção de riscos aos seus familiares. Em
2014, o município terá representantes da sociedade civil na 2ª Conferência Nacional
de Proteção e Defesa Civil voltado à promoção da participação, do controle social e
da integração de políticas públicas.
A formulaçção de políticas públicas com participação popular e sociedade civil de
modo geral, é realizada através dos 29 conselhos municipais.
Especificamente para as áreas mais vulneráveis a estratégia é através dos NUDEC –
Núcleos de Defesa Civil
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Link relacionados
      > Conselhos Municipais de Santos
  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Assim como são ministrados cursos de capacitação e treinamento para a população
de áreas vulneráveis com o objetivo de prepará-los na atuação de emergência, os
líderes comunitários dessas áreas também são convidados a participarem desses
cursos e incentivados a criarem os NUDECs. Existe uma parceria com empresas
privadas, que cedem para essas comunidades extintores de incêndio. São 07
Núcleos de Defesa Civil formados no município. É necessário estimular a participação
de demais setores e autoridades quanto a sensibilização e conscientização dos
riscos.

    

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, conta hoje com cerca de 510 voluntários das comunidades locais que
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recebem capacitação e treinamento sobre a redução de riscos de desastres através
dos temas: incêndio (em parceria com voluntários do corpo de bombeiros), noções de
primeiros socorros (voluntários do SAMU) e riscos naturais (técnicos da defesa civil) e
tornam-se agentes da comunidade, formando os Núcleos Comunitários de Defesa
Civil – NUDEC. Esses cidadãos irão ajudar as pessoas a se prevenir contra acidentes
que possam ocorrer, através de um processo de orientação e informação. O NUDEC
é o elo entre o poder público e a comunidade, por isso os cursos são realizados ao
finalizar o PPDC, ou seja entre os meses de maio a novembro. Também são
divulgadas de forma constante, notas e reportagens pela mídia local, sobre os sinais
de perigos e realizadas campanhas preventivas durante o verão alertando a
população sobre os riscos.

 

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município atende e possui os mapeamentos indicados na legislação nacional como
a Lei n° 12.608/12 bem como os incorporou no Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano. A cidade é considerada um dos municípios prioritários para o governo
federal.
Recentemente, o município realizou e participou das Conferências Intermunicipal e
Estadual de Defesa Civil e terá representantes da cidade e da região metropolitana,
de agentes de defesa civil a representantes da sociedade civil, na II Conferência
Nacional de Proteção e Defesa Civil a ser realizada ainda esse ano.

Link relacionados
      > Conferência Intermunicipal de Defesa Civil
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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:

Santos possui desde 1980 a Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente,
elaborada pelo IPT para ser usada como instrumento de Planejamento Urbano pelo
município. É uma ferramenta que auxília na redução dos riscos ao indicar os locais
passíveis ou impróprios à ocupação urbana, bem como apresenta soluções de
estabilização de encostas para os escorregamentos. As áreas impróprias à ocupação
foram posteriormente incorporadas aos instrumentos legais de planejamento urbano,
como o Plano Diretor (Lei Complementar nº821/13) e Lei de Uso e Ocupação do Solo
(Lei Complementar n° 730/11).
O município também conta com o Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR,
específico para a área de morros, elaborado pela primeira vez em 2005 e atualizado
em 2012 – ambos pelo IPT. Nele estão contidas as áreas mais vulneráveis e divididas
em setores de acordo com os riscos de escorregamento de terra e/ou queda de
blocos rochosos.
Em 2014, foi elaborado pelo IPT e CPRM a Carta de Suscetibilidade a Movimentos
Gravitacionais de Massa e Inundações para o muncípio todo (área insular e
continental).
Desde 1988/1989 o município opera durante o verão, período mais chuvoso, o Plano
Preventivo de Defesa Civil – PPDC específico para escorregamento em encosta de
morros e processos correlatos, operado por meio de decreto.
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Link relacionados
      > Lei de Uso e Ocupação do Solo
      > Plano Diretor
      > Plano Municipal de Redução de Riscos
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município mantém e atualiza uma grande variedade de informações sobre as
ameaças e vulnerabilidades, através de trabalhos contínuos de monitoramento de
áreas de risco, inserção no Sistema de Informações Geográficas – SIGSantos dos
dados adquiridos no mapeamento do PMRR relacionados à área e grau de risco,
além de informações como áreas de proteção ambiental, zoneamento, carta de
suscetibilidade, entre outros. Esses dados podem ser utilizados pelas diferentes
secretarias e setores do município e para o desenvolvimento de políticas públicas e
planos de operação.
A partir de 2013, o Departamente de Defesa Civil é o responsável por manter
atualizado e implantado anualmente o PMRR, cujas informações são lançadas no
Sistema de Informações Geográficas do município. Para tanto, concluída a fase de
operação do Plano Preventivo de Defesa Civil em abril (ver passo 09), as informações
atualizadas das ocorrências, bem como as atuais intervenções e obras de contenção
e estabilização são consideradas, podendo alterar a classificação dos setores do
citado mapeamento de risco.
O Decreto nº 6.672 de 15 de janeiro de 2014 dispõe sobre normas para o uso e
atualização de informações no sistema informatizado da administração direta, sendo
que todas as unidades estão obrigadas a utilizar sistema de informação
computadorizados para o registro das atividades rotineiras de suas atribuições. A
atualização dos dados deve ser diária e realizada pelos responsáveis pelas seções
administrativas.

Link relacionados
      > Norma para uso e atualização de informações
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do município de Santos,
revisado em dezembro de 2013 integra o processo de planejamento urbano
municipal, em conformidade com o disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica
do Município e na Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.
O Sistema de Planejamento definirá as ações do Poder Público, com a participação
dos setores público, privado e da sociedade em geral, constituída por este Plano
Diretor nº 821/13 e os instrumentos de controle do parcelamento, uso e ocupação do
solo; zoneamento ambiental; plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento
anual; gestão orçamentária participativa; planos, programas e projetos setoriais;
planos e programas de desenvolvimento sustentável. Em Título IV, Capítulo IV do
Plano Diretor – Da Redução de Riscos, prevê nos artigos 128º e 129º medidas com o
objetivo de reduzir os riscos naturais e antrópicos, promover a segurança da
comunidade e minimizar os danos decorrentes de eventos adversos, visando ao
desenvolvimento sustentável. Ou seja, a consideração dos estudos de riscos são
obrigatórias para o planejamento da cidade.

Link relacionados
      > plano Diretor
  

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:
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Para todas as ameaças seria impossível, pois por exemplo, algum hospital ou escola
é planejada para resistir a um impacto de aeronave, no Brasil? Logo, entendemos
que para ameaças naturais as escolas e equipamentos de saúde possuem uma boa
avaliação.

    

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:

Os postos de saúde e escolas nunca foram atingidos diretamente ou afetados
drasticamente a ponto de paralisar suas atividades, ao contrário em muitos episódios
tornaram-se pontos de apoio para ações de respostas a acidentes e 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.
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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:

O alerta presume situações pré identificadas, para os cenários da cidade, este é feito
todos os anos no período anterior ao período crítico. Com relação a ALARMES que
entende-se sistemas de disparo na iminência da crise, sobretudo sonoros, não são
utilizados pois há dúvida na sua eficácia, porém nesta temporada iniciará-se um teste
com avisos de SMS via celular para moradores em áreas de risco pré cadastrados, a
comunicação de riscos prévia tem se mostrado muito eficaz, exigindo apenas
aprimoramentos.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Difícil mensurar tal medida, o que se pode dizer é que após a implementação do
PPDC houve uma redução drástica do número de mortes por escorregamentos e
desde o ano de 2000 não há o registros de acidentes fatais.

 

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:

Todos os mapeamentos e estudos foram disponibilizados para o principal órgão de
gerenciamento de riscos que é o CEMADEN, assim como foram disponibilizados para
a Coordenadoria Estadual e órgãos ligados a gestão de riscos no estado como o
Instituto Geológico.
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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:

Todos os anos são notificados os moradores de áreas identificadas como de risco
alto R3 e de risco muito alto R4, com um comunicado de utilidade pública, informando
das condições em que se encontram a sua moradia.

 

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Santos trabalha desde 2007, por meio da Seção de Programas Preventivos, com o
Projeto Defesa Civil na Escola, uma parceria entre Defesa Civil e Secretaria Municipal
de Educação, com o objetivo de informar e educar crianças sobre as características
do ambiente em que vivem e, articular a Defesa Civil como parceira na solução e
prevenção dos problemas encontrados no município. O projeto promove ainda a
sensibilização e conscientização das crianças, transformando-as em agentes
multiplicadores de informações. O projeto defesa civil na escola atende crianças na
faixa etária de 09 anos que estão no 4º ano do ensino fundamental das escolas
municipais, tendo participado das palestras até 2013 cerca de 8907 crianças. O
projeto consta de palestra e material didático entregue a cada criança, a ser
trabalhado com o professor em sala de aula. Pretende-se com esse programa, a
incorporação cultural de prevenção aos riscos para as próximas gerações de
moradores em áreas mais vulneráveis. É necessário incluir o tema como parte do
currículo de educação, pois atualmente está inserido em Seção de Programas de
Projetos e restrito a uma faixa etária e para alunos de escolas municipais.
As instituições de nível superior da cidade não possuem tais cursos.

 

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:

O Grupo Técnico de Trabalho de Controle de Ocupações Irregulares e Habitações
Subnormais vem atuando desde 05/02/2014 buscando integrar as Políticas de
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, de Habitação e de Proteção e Defesa Civil,
dentre outras, de forma a qualificar o processo de ocupação de Santos, utilizando-se
para tanto dos instrumentos de planejamento disponíveis nas respectivas áreas que
ainda não atuam de forma plenamente integrada.
Com relação a proteção dos ecossistemas para atenuar os alagamentos, o Plano
Diretor assegura como objetivo de ordenamento do território que seja disciplinado a
utilização das áreas críticas como mananciais, fundos de vale e áreas de altas
declividades, de risco geológico ou sujeitas a enchentes, de preservação permanente
garantindo mecanismos que assegurem o controle e a eliminação das situações de
risco ambiental. Esse passo é executado através da desocupação de margem de rios
e com o Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica.

Link relacionados
      > Grupo técnico de trabalho de controle de ocupações irregulares e habitações
subnormais
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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 Não

Transporte Não

Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Novamente o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano incorpora orientações de
ações para redução de riscos previstas no PMRR. Também são feitos investimentos
durante todo o ano através de ações estruturais de serviços de limpeza e
recuperação, obras de drenagem, desmonte de blocos e matacões, estruturas de
contenção, sendo algumas das áreas indicadas pela Defesa Civil após as vistorias de
campo e verificadas as necessidades de intervenção. Ações estruturais também
foram indicadas para 22 áreas de risco dos morros de Santos mapeadas e contidas
no PMRR/2012.
Em relação aos riscos relacionados com o clima, há legislação específica para
implantação de reservatórios de retenção e detenção, pois ainda não há estudo
específico local quanto a alterações climáticas. Há necessidade de maior
instrumentalização para conclusão nos estudos, mas as maiores influências são: o
aumento da temperatura média, do nível médio do mar e alterações nos eventos
hidrometeorológicos críticos.

    

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? 
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Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Santos é um dos municípios na vanguarda na questão de
incorporação de estudos de risco no seu Plano Diretor, desde a elaboração da Carta
Geotécnica em 1980. A última atualização do Plano Diretor, realizada em 2013 (Lei
Complementar nº 821), viabilizou algumas adequações previstas na Lei Federal
12.608 (ver passo 01), como também tem um sólido programa de regularização
fundiária em assentamentos precários (Lei Complementar nº778/12). Além disso, as
secretarias municipais de Meio Ambiente, e Infraestrutura e Edificações, e mais
recentemete pelo Decreto Municipal nº 6861 a Guarda Municipal, realizam a
fiscalização dessas áreas. Também em áreas irregulares incidem os processos de
regularização fundiária onde são considerados aspectos de risco e meio ambiente
conforme legislação federal.

    

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Mais uma vez explicitamos que os estudos de risco foram incorporados ao Plano
Diretor de Desenvolvimento do município tornando obrigatória a sua consulta.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3
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Florestas Sim

Zonas costeiras Sim

Zonas húmidas Sim

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Em 03/01/2014 foi publicado o Decreto Estadual n° 60.029 que institui o Projeto
“Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista”, o qual o município de Santos
aderiu. O programa tem como objetivos promover as bases sustentávies para o
desenvolvimento econômico e social do litoral paulista em harmonia com seus
recursos naturais, gerando benefícios sociais para mitigação de passivos
habitacionais e ambientais em áreas de risco geotécnico e/ou socioambiental;
promover a proteção da biodiversidade e dos manaciais da zona litorânea,
consolidando a gestão das Unidades de Conservação e ampliando as ações de
recuperação às zonas de amortecimento e áreas de influência; apoiar a capacidade
institucional com instrumentos de controle e comando, planejamento territorial,
monitoramento e fiscalização integrada para prevenir e manejar impactos ambientais
atuais e potenciais.

    

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

As organizações da sociedade civil, cidadãos e diversos setores da administração
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pública, além de outras instituições possuem espaço para participação no Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA. Criado pela Lei nº 1.660, de 11 de março
de 1998 e alterações posteriores, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA, é órgão autônomo e deliberativo no âmbito de sua competência, devendo
zelar pela preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Consideramos
que ainda é pequena a participação popular na questão.

Link relacionados
      > Lei nº 1660 - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
  

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Não temos dados a respeito porém os empreendimentos privados só atuam nas
compensações ambientais de forma involuntária pela obrigatoriedade legal.

 

Indicador central 4.2
Políticas e planos de desenvolvimento social estão sendo implantados para reduzir a
vulnerabilidade das populações de maior risco.
  

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo, esquemas
de poupança e crédito, macro e microsseguro) disponíveis para as
famílias vulneráveis ??e marginalizadas instaladas em áreas de
risco?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:
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Por parte governamental não há, pois não é uma atribuição direta. Há contudo
programas sociais integrados, que visam dar suporte inicial às famílias e que visam a
emancipação financeira, que depende mais da família que do governo.

    

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:

Não estão, pois entende-se que essa é uma situação habitacional e não de emprego.
A questão da estruturação financeira das famílias são tratadas dentro da política de
assistencia social na proteção básica, qual seja através dos programas de
transferência de renda em conjunto com cursos de capacitação, o financiamento no
caso aviltaria mais a capacidade de pagamento das famílias, numa situação de pós
desastre em comunidades vulneráveis, o perfil socioeconômico é de classes D e E
em geral de 0 a 4 salários mínimos, logo só o custeio e não empréstimo é aplicável. O
reinício de meios de existência de pós desastres, é somente no caso de o espaço
físico da moradia servir como fonte de renda, o que é uma exceção e não uma regra.

 

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:

Não há tais incentivos, a não ser redução de carga tributária sobre a propriedade em
área de risco.

    

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 há apoio, pois em geral são comércios irregulares. Explicitamos que o perfil é de
classes D e E onde a informalidade é regra, pois nenhum deles aguentaria a carga
tributária atual.

 

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:
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Não compreendemos completamente o que sejam equipamentos públicos críticos,
todos os equipamentos que são implantados e que possam sofrer alguma ameaça
são analizados quanto a suscetibilidade a processos destrutivos, e quando existem
são indicadas as intervenções de minimização ou relocados, conforme preconiza o
Plano Diretor de Desenvolvimento.

    

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:

Em primeira análise não há equipamento público nesta condição, pois caso haja
qualquer possibilidade de ameaça, será imediatamente recomendada a sua relocação
ou intervenção para minimização do risco

 

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:
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A melhor forma de integração é gradualmente substituir investimentos de respostas
por investimentos de prevenção e preparação, em conjunto com ações de controle de
ocupação, essas ações são opostas e tendem a ser excludentes quando da
prevenção para a recuperação, neste sentido o município tem ações de longo prazo
(questão habitacional) que ainda precisam ser viabilizadas.

 

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:

No início de 2013 foi feito um levantamento completo das reais condições de
segurança de todas as escolas e unidades de saúde para planejar reformas e
adequações. A Defesa Civil compromete-se a manter permanente avaliação de
segurança das escolas e postos de saúde de forma a viabilizar sua atuação
ininterrupta, cobrando as eventuais adaptações de forma a permitir sua operação e
funcionamento inclusive quando de eventos e desastres naturais.
Em 29/07/2014 foi publicado no diário oficial do município o registro de preços
visando à prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, reparações,
modificações, adaptações, modificações, e pequenos serviços de engenharia em
próprios municipais da rede de saúde com fornecimento de materiais e mão de obra
especializada, para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal
de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.
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Link relacionados
      > Registro de preço para a manutenção preventiva de unidades de saúde
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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:

Em dezembro de 2012 foi realizado um simulado preventivo de mobilização da
comunidade, envolvendo mais de 100 pessoas entre técnicos do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas – IPT, Instituto Geológico – IG, Defesa Civil municipal,
estadual e nacional, além de corpo de bombeiros, SAMU e servidores municipais,
além da presença de representantes de outros municípios. O exercício envolveu
famílias que vivem em área de Risco Muito Alto – R4 mapeada pelo PMRR/2012. É
necessário realizar novos simulados voltados aos riscos naturais. O município
participa de todos os anos dos simulados dos planos de contingência realizados para
acidentes tecnológicos.
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Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência, rotas
de abandono dentificadas e planos de contingência permanentes?

Nível de progresso alcançado: 3

Estoques de suprimentos de emergência Não

Abrigos de emergência Não

Rotas seguras de evacuação identificadas Não

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

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Há estoque estratégico de materiais para ajuda humanitária na cidade, para o
atendimento em situação emergencial, que poderá ser suplementado pelos governos
Estadual e Federal quando e se necessário. Contudo não há abrigos provisórios
formados. Rotas de fuga são definidas nos planos permanentes, PAM para
tecnológicos e PPDC para naturais.

    

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Local Progress Report 2013-2014 27/31



Está previsto a implementação de um Centro de Controle de Operações – CCO que
reunirá, em um único espaço, instituições municipais e outras de utilidade pública
envolvidas no atendimento de ocorrências e planejamento de ações urbanas e de
defesa da cidadania. Atualmente, o departamento de Defesa Civil, a CET e
bombeiros trabalham com plantão 24 horas, sendo que a CET possui um CCO. Os
recursos de back up de dados informatizados é de responsabilidade do Departamento
de Informática da Administração Municipal.
O município planeja a implantação de um Centro de Controle Operacional integrado e
que funcionará de forma ininterrupta. Será usado tecnologias da informação e
comunicação, imagens de ocorrência em uma parede de vídeo, em modo on line,
com melhor uso dos recursos e agilidade de decisões nos serviços prestados a
população. Atualmente, O Plano Municipal de Defesa Civil estabelece procedimentos
emergenciais e apresenta um fluxograma geral de acionamento, um fluxograma para
acidentes naturais, um para acidentes tecnológicos e um fluxograma para outros
acidentes.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Para o risco de escorregamentos a comunidade tem um bom nível de consciência em
função do trabalho de longo prazo (25 anos) de informes anuais, em muitos casos a
auto remoção temporária numa ação preventiva.

    

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Toda a rede de serviços da Prefeitura é disponibilizada em caso de necessidade, logo
o máximo de recursos são direcionados para o atendimento sem prejuízo dos
serviços essenciais.
Quando esgotado os recursos municipais o prefeito poderá decretar situação de
emergência, solicitando apoio do Governo Estadual ou Federal.

    

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: 1

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Exercícios simulados servem para testar procedimentos, procedimentos são
elaborados a partir de planos de respostas que por sua vez são consequência de
cenários de riscos. Não há identificado nenhum cenário de desastre verossímel para
essas unidades, contudo a defesa civil tem um programa voltado para escolas que
visa aumentar a percepção de risco para futuras gerações.

 

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
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recuperação rápida?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Para os cenário até agora identificados não há um fundo específico, porém
excetuando a questão habitacional de desabrigamento, o município tem atendido as
demandas até agora apresentadas.

    

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Até o momento o município conta com programa habitacional e programas de
qualificação de transferência de renda da Secretaria de Assistência Social de Santos
– SEAS como auxílio aluguel – ajuda de custo para pagamento de aluguel às famílias
atingidas por desastres ou removidas por habitarem áreas de risco.
Há também estoque estratégico de materiais para ajuda humanitária, para
atendimento em situação de desastre que poderá ser complementado pelo governo
estadual ou federal, quando e se necessário.
Para o atendimento psicossocial é utilizada a rede formal da secretaria de Saúde.

 

Indicador central 5.4
Procedimentos existem para trocar informações relevantes durante os eventos de
risco e desastres, e para realizar avaliações pós-evento.
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-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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