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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Duque de Caxias é o município brasileiro integrante da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, situado na Baixada Fluminense , com uma população estimada em
855.046 habitantes (IBGE, 2010) e com uma extensão territorial de
aproximadamente 464,5 Km2.

Do exposto, em Janeiro/2013, a nova governança municipal - preocupada com o
agravado cenário de vulnerabilidades locais, consequente de um longo período de
crises e colapsos na administração e nos serviços públicos - cria a Secretaria
Municipal de Duque de Caxias, pela Lei Municipal n° 2.586, de 14/11/2013.

No dia 01/03/2013, Duque de Caxias entra na Campanha "Construindo Cidades
Resilientes: Minha Cidade está se preparando!"; implementamos uma Programa de
Preparação das Comunidades e da Sociedade Civil Organizada, por intermédio de
uma Rede Municipal de Servidores, Voluntários e Amigos da Comunidade (Rede
SVAC), que conta com 2.366 participantes; e em Junho/2013, consolidamos o
compromisso de participação na Campanha, junto a UNISDR.

Em Abril/2014, implantamos o Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas
e Inundações (Sistema A2C2I), com o acionamento de Mensagens SMS – para os
avisos de Alerta, e com Sirenes - para os avisos de Alarme, e Exercícios Simulados
de Desocupação para treinar 20 comunidades vulneráveis, com cerca de 11.000
pessoas.
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Em Junho/2014, com o Decreto n° 6441, de 31/07/2014, cria-se o Centro de
Excelência para Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEEPED) em parceria com
a Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO).

Há 20 meses, a cidade tem participado das ações de redução dos riscos de
desastres e a ampliado suas oportunidades para um desenvolvimento sustentável e
a construção da resiliência.

Documentos de referência
      > PREPARAÇÃO DAS COMUNIDADES PARA REDUÇÃO DE RISCOS (2014)
      > ENCONTRÃO DA REDE SVAC (2014)
      > AÇÕES DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA (2013)
      > CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE LIDERANÇAS (2013)
      > CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE LIDERANÇAS (2013)
      > EXERCÍCIO SIMULADO DE DESOCUPAÇÃO NAS ESCOLAS (2013)
      > EXERCÍCIO SIMULADO DE DESOCUPAÇÃO NAS ESCOLAS (2013)
      > DESFILES CÍVICOS - CULTURA DE PREVENÇÃO DE DESASTRES (2013)
      > DESFILES CÍVICOS - CULTURA DE PREVENÇÃO DE DESASTRES (2013)
      > PREFEITO NO ENCONTRO DE RADIOAMADORES DE EMERGÊNCIA
(2013)
      > PREFEITO NO ENCONTRO DE RADIOAMADORES DE EMERGÊNCIA
(2013)
      > TREINAMENTO DE VOLUNTÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS (2013)

Link relacionados
      > AVANÇOS DE DUQUE DE CAXIAS - NOTÍCIAS
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Em 01/01/2013, pela Lei criamos o Centro de Treinamento para Emergências e
Desastres (CETRED) da Defesa Civil Municipal, que estabeleceu um Programa de
Capacitação e Treinamento para a população, agentes públicos e representantes da
Sociedade Civil Organizada.

Desde Março/2013, celebramos uma parceria com o Processo APELL, da
Associação das Empresas de Campos Elíseos (ASSECAMPE), na Refinaria de
Petróleo e Gás (REDUC), em Duque de Caxias, capacitando com cerca de 3.000
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voluntários.

Decreto n° 6.385, de 27/01/2014, convocou-se os Representantes da Sociedade
Civil Organizada, do Poder Público e de Comunidades para a II Conferência
Municipal de Proteção e Defesa Civil no Município de Duque de Caxias, com cerca
de 250 participantes.

Por intermédio do Decreto n° 6.441, de 31/07/2014, criou-se o Centro de Excelência
para Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEEPED) em parceria com a
Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO), do Setor Privado.

Documentos de referência
      > PREPARAÇÃO DAS COMUNIDADES - ESTUDO DE CASOS E MAPAS DE
RISCOS (2013)
      > EXERCÍCIO SIMULADOEM PLANTAS INDUSTRIAIS (2013)
      > COFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (2014)
      > EXERCÍCIO SIMULADO DE DESOCUPAÇÃO NAS ESCOLAS (2014)
      > EXERCÍCIO SIMULADO DE DESOCUPAÇÃO NAS ESCOLAS (2014)
      > PLENÁRIO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL (2014)

Link relacionados
      > TREINAMENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES
      > TREINAMENTO DE VOLUNTÁRIOS

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Em Janeiro/2013, em decorrência do desastre natural de Enxurrada, ocorrido no
Distrito de Xerém, a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu do Ministério da
Integração Nacional (Brasil) os seguintes recursos financeiros:
- R$ 3.100.000,00 - para as ações de socorro, assistência e restabelecimento,
utilizado com o cartão de pagamento da defesa civil;
- R$ 12.000.000,00 - para as ações de reconstrução.
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De acordo com a Lei Municipal n 2.602, de 26/12/2013, a Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias aprovou, para Redução de Riscos de Desastres, uma Lei
Orçamentária Anual de 2014, no valor de R$ 41.752.000,00.

Destacando-se as seguintes rubricas:
- R$ 3.900.000,00 - para Realocação populacional e construção de moradias para a
população de baixa renda;
- R$ 1.500.000,00 - para recuperação de áreas degradadas;
- R$ 3.900.000,00 - para a implantação do sistema de alerta e alarme para chuvas e
inundações;
- R$ 1.956.000,00 - para a implantação de projetos de redução de risco nas escolas;
- R$ 5.241.000,00 - para a implantação do centro de operações da baixada
fluminense;
- R$ 1.850.000,00 - para a implantação de um centro de estudos e pesquisas sobre
desastres naturais e tecnológicos;
- R$ 950.000,00 - para a implantação de Unidades de Proteção Comunitária;
- R$ 200.000,00 - para a criação do Fundo Municipal de Redução de Riscos de
Desatres.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias recebeu do Governo Federal o recurso
financeiro de R$ 12.000.000,00 para a reconstrução de uma Obra de Arte (Ponte),
no bairro de Xerém.

Recebemos R$ 300.000,00 do Ministério das Cidades (Brasil) para elaborar o Plano
Municipal de Redução de Riscos (PMRR).

Recebemos do Governo Estadual o recurso financeiro de R$ 1.500.000,00 para o
pagamento de aluguel social e aquisição de mobiliário para as famílias afetadas por
desastre, e que foram assentadas em Programa Oficial de Moradia.

Documentos de referência
      > RESTABELECIMENTO PROVISÓRIO DA PONTE (2013)
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      > DESASTRE ENXURRADA - XERÉM - JANEIRO/2013 (2013)
      > DESASTRE ENXURRADA - XERÉM - JANEIRO/2013 (2013)
      > DESASTRE ENXURRADA - XERÉM - JANEIRO/2013 (2013)
      > DESASTRE ENXURRADA - XERÉM - JANEIRO/2013 (2013)
      > DESASTRE ENXURRADA - XERÉM - JANEIRO/2013 (2013)
      > ENTREGA DE MORADIAS ÀS VÍTIMAS DO DESASTRE (2013)
      > ENTREGA DE MORADIAS ÀS VÍTIMAS DO DESASTRE (2013)
      > DESASTRE ENXURRADA - XERÉM - JANEIRO/2013 (2013)

Link relacionados
      > PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo Municipal realizou:
- 01 Conferência Municipal para Proteção e Defesa Civil;
- 02 Eventos Alusivos ao Dia Municipal para Redução de Desastres;
- 04 Audiências Públicas para Redução de Riscos;
- 05 Encontros de Lideranças dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil;
- 24 Participação em Ações Sociais e de Redução de Riscos, com todas as
Secretarias Municipais;
- 01 Encontrão da Rede SVAC, com 1.200 pessoas;
- 01 Encontro de Radioamadores de Emergências.

Documentos de referência
      > ENCONTRO DE LIDERANÇAS DE NUDEC (2013)
      > ENCONTRÃO DA REDE SVAC (2014)
      > REUNIÃO DE LIDERANÇAS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA (2014)
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      > ENCONTRO DE RADIOAMADORES DE EMERGÊNCIAS (2013)
      > EVENTO - DIA MUNICIPAL PARA REDUÇÃO DE DESASTRES (2014)
      > SIMULADO - PRIMEIROS SOCORROS PARA ANIMAIS (2014)
      > PREFEITO NO EVENTO DO DIA MUNICIPAL PARA REDUÇÃO DE
DESASTRES (2014)
      > CHEGADA DOS NOVOS AGENTES DE DEFESA CIVIL (2013)
      > CHEGADA DOS NOVOS AGENTES DE DEFESA CIVIL (2013)

Link relacionados
      > REUNIÃO DE LIDERANÇAS
      > DIA MUNICIPAL PARA REDUÇÃO DE DESASTRES
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Campanhas são realizadas durante o ano todo, nos meses de Março a Novembro,
focando a atualização dos Planos de Contingência, das Matrizes de Articulação e de
Responsabilidades e dos Exercícios Simulados em Plantas Industriais e
Comunidades Vulneráveis.

Documentos de referência
      > REUNIÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS E AUTORIDADES CIVIS
(2013)
      > INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL - PLANOS DE CONTINGÊNCIA (2013)

Link relacionados
      > EXERCÍCIO SIMULADO EM PLANTAS INDUSTRIAIS 
      > EXERCÍCIO SIMULADO DE DESOCUPAÇÃO NAS 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: 5
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Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias possui Programas que incluem questões
de diversidade cultural:

- realizamos, anualmente, ações de RRD em eventos organizados por Grupos de
Diversidade, como LGBT; Instituições Religiosas; e Atividades Cívico-culturais.

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias possui Programas que são sensíveis às
perspectivas de gêneros:

- realizamos, semanalmente, o Projeto "Escolas Seguras, Alunos Resilientes", com o
Exercício Simulado de Desocupação das Escolas;

- realizamos, semanalmente, o Projeto "Espaço Animal", com Campanhas de
Proteção e Bem-Estar Animal;

- realizamos, mensalmente, o Projeto "Mulheres Resilientes", com a Associação
Mulheres de Atitude;

- apoiamos, mensalmente, Projeto para a Terceira Idade, como a Macroginástica;

Documentos de referência
      > PROJETO "ESCOLAS SEGURAS, ALUNOS RESILIENTES" (2013)
      > PROJETO 'ESPAÇO ANIMAL" (2014)
      > PROJETO 'ESPAÇO ANIMAL" - PRAÇA DO PACIFICADOR (2014)
      > EVENTO - SERVIÇO DE CAPELANIA PÓS-DESASTRE (2013)
      > PROJETO "MULHERES RESILIENTES" (2014)
      > TREINAMENTO DE MULHERES PARA EMERGÊNCIAS (2014)
      > TREINAMENTO DE MULHERES PARA EMERGÊNCIAS (2014)
      > TREINAMENTO DE MULHERES PARA EMERGÊNCIAS (2014)
      > EVENTO - PARADA DO ORGULHO LGBT 2014 (2014)
      > OPERAÇÃO DE PREVENÇÃO - NO EVENTO LGBT (2014)

Link relacionados
      > PROJETO 'ESPAÇO ANIMAL"
      > PROJETO "ESCOLAS SEGURAS, ALUNOS RESILIENTES"
      > ESCOLAS SEGURAS
      > EVENTO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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http://duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1398:apresentacao-do-projeto-escolas-seguras-alunos-resilientes&catid=22:noticias-da-defesa-civil&Itemid=255
dia internacional da mulher: http://duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=155:homenagem-ao-dia-internacional-da-mulher-2&catid=27:noticias-da-comunicacao&Itemid=252


      > EVENTO - MARCHA PARA JESUS
      > EVENTO - JORNADA DA JUVENTUDE
      > HOMENAGEM À MULHER CAXIENSE

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias é signatária do Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), estabelecido pela Lei Federal n 12.608, de
10/04/2012.

Compartilhamos experiências e boas práticas nos Cursos, Congressos e Fóruns
Nacionais de Redução de Riscos de Desastres.

Participamos, ativamente, com propostas de 10 princípios e 30 diretrizes para o
aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, na II Conferência
Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Documentos de referência
      > EVENTO - LANÇAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RISCOS
E REDUÇÃO DE DESASTRES (2013)
      > EVENTO - LANÇAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RISCOS
(2013)
      > EVENTO - LANÇAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RISCOS
(2013)
      > EVENTO - LANÇAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RISCOS
(2013)
      > PLENÁRIO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAA (2014)

Link relacionados
      > ENCONTRO NACIONAL DE CIDADES RESILIENTES
      > II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
      > APRESENTAÇÃO DE PROJETO - IV PLATAFORMA REGIONAL DAS
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marcha para Jesus: http://duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=471:marcha&catid=27:noticias-da-comunicacao&Itemid=252
Jornada da Juventude: http://duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=197:jornada-mundial-da-juventude-5&catid=27:noticias-da-comunicacao&Itemid=252
http://duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1159:caxias-homenageia-as-mulheres-com-evento-na-praca-do-pacificador&catid=27:noticias-da-comunicacao&Itemid=252
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/eac8fd10aa99faab76605a1e7df62d6b
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/eac8fd10aa99faab76605a1e7df62d6b
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/bf6a5a077f9e215574d3723b1b29dafa
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/bf6a5a077f9e215574d3723b1b29dafa
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/30e5bb73506e1af232938fed0d219eb3
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/30e5bb73506e1af232938fed0d219eb3
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/80cd9a9768e06f1d1a8335abf22b56e6
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/80cd9a9768e06f1d1a8335abf22b56e6
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/c692f04c9697bb4b14939a29499e997b
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1411:defesa-civil-participa-de-encontro-nacional-de-cidades-resilientes&catid=22:noticias-da-defesa-civil&Itemid=255
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1155:confereciacivil&catid=22:noticias-da-defesa-civil&Itemid=255
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1323:defesa-civil-de-duque-de-caxias-apresenta-projeto-em-congresso-internacional-no-equador&catid=22:noticias-da-defesa-civil&Itemid=255


AMÉRICAS
      > INTEGRANDO O CORPO DOCENTE - CURSO DA ESCOLA NACIONAL DE
PROTEÇÃO CIVIL - ESPANHA
      > INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS - X FÓRUM NACIONAL DE DEFESA
CIVIL
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http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1323:defesa-civil-de-duque-de-caxias-apresenta-projeto-em-congresso-internacional-no-equador&catid=22:noticias-da-defesa-civil&Itemid=255
http://www.cbmerj.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2665:secretaria-de-estado-de-defesa-civil-promove-curso-de-capacitacao-em-parceria-com-a-escola-nacional-de-protecao-civil-espanhola&catid=43:Noticias-do-CBMERJ&Itemid=43
http://www.cbmerj.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2665:secretaria-de-estado-de-defesa-civil-promove-curso-de-capacitacao-em-parceria-com-a-escola-nacional-de-protecao-civil-espanhola&catid=43:Noticias-do-CBMERJ&Itemid=43
http://www.integracao.gov.br/x-forum-nacional-de-defesa-civil
http://www.integracao.gov.br/x-forum-nacional-de-defesa-civil


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:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria de Defesa
Civil firmou Convênio com o Ministério das Cidades para a elaboração do Plano
Municipal de Redução de Riscos (PMRR), onde recebeu o recurso financeiro de R$
300.000,00 e contratou, por licitação, a Empresa REGEA Geologia e Estudos
Ambientais Ltda.

O PMRR mapeou toda a cidade de duque de caxias, em parceria com o Ministério
das Cidades, o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, a
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Habitação, a Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e Abastecimento e a Secretaria de Defesa Civil, onde foram
apresentadas soluções, por medidas estruturais, para a redução dos riscos de
desastres em 96 áreas de risco geológico e 11 áreas de risco hidrológicos.

Em 2013, elaboramos o Plano de Resposta às Emergências e Desastres Naturais e
Tecnológicos, em parceria exitosa com a Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos, a Secretaria de Saúde, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os Voluntários da
Cruz Vermelha Brasileira e o Processo APELL.

Implementamos o Plano de Prevenção de Desastres e Fiscalização de Grandes
Eventos, numa integração com a Secretaria de Políticas de Segurança, a Secretaria
de Transporte e Serviços Públicos, a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secretaria
de Esportes e Lazer e a Secretaria de Ações Institucionais e Comunicação.
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Implementamos o Serviço de Monitoramento de Cheias dos Rios e o Serviço de
Vigilância Meteorológica para o Município, com a emissão de Boletins e Avisos
Meteorológicos diários, disponíveis no Site da Prefeitura.

Documentos de referência
      > INSTALAÇÃO DA PRIMEIRA ESTAÇÃO DE SIRENE (2013)
      > CONVITE - AUDIÊNCIA PÚBLICA - PMRR (2014)
      > CONVITE - AUDIÊNCIA PÚBLICA - PMRR (2014)
      > PLUVIÔMETRO INSTALADO - XERÉM (2013)
      > PLUVIÔMETRO INSTALADO - CAMPOS ELÍSEOS (2013)
      > ESTAÇÃO DE SIRENE - COMUNIDADE DA MANGUEIRINHA - 1 DISTRITO
(2013)
      > ESTAÇÃO DE SIRENE - COMUNIDADE DA MANGUEIRINHA - 1 DISTRITO
(2013)
      > ESTAÇÃO DE SIRENE - COMUNIDADE DA MANGUEIRINHA - 1 DISTRITO
(2013)

Link relacionados
      > DADOS COMPARATIVOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013 / 2014
      > MONITORAMENTO METEOROLÓGICO
      > EMISSÃO DE BOLETINS METEOROLÓGICOS
      > DEFESA CIVIL INSTALA SIRENES DE ALERTA DE CHUVAS
      > INFORMATIVO DE ALERTA
      > INSTALAÇÃO DE SIRENES - PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL
  

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:

Toda a Avaliação de Risco e alteração de cenários são monitoradas regularmente,
pela Subsecretaria de Operações da Defesa Civil.

Todas as alterações são lançadas diarimente no Sistema Web de Defesa Civil
Municipal.

O Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas e Inundações (Sistema
A2C2I) é supervisionado diariamente.

A Revisão do Plano Municipal para Redução de Riscos (PMRR), como também, do
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http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/dd2944b60c13f3b0df5baecabd8c2259
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/4cc8d4ecd56f186a94df2520be1279b2
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/846917a677f98649aa951bc2aed3df13
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/617e53d130358a136b2d4e42c3fa9ff1
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/30ef818448b5c074dd3a25ecfa6ddd63
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/ab231e07089cc084c3a4d0a81e732ac5
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/ab231e07089cc084c3a4d0a81e732ac5
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/7679d713572a10fae64845a17a56b2a0
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/7679d713572a10fae64845a17a56b2a0
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/39f1a67855a83ffb9d13101ab4da6fe8
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/39f1a67855a83ffb9d13101ab4da6fe8
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1481:defesa-civil-divulga-balanco-de-atendimentos-emergenciais-e-ocorrencias-entre-2013-e-2014&catid=22:noticias-da-defesa-civil&Itemid=255
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=489
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=428
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1072:sirenes&catid=22:noticias-da-defesa-civil&Itemid=255
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=888&Itemid=430
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-01-31/defesa-civil-de-caxias-instala-sirenes-de-alerta-de-chuvas-em-xerem.html


Mapeamento das Áreas de Risco é feito anualmente.

Os demais Planos de Prevenção ou de Resposta às Emergências são
aperfeiçoados, discutidos e revisados a cada demanda operacional.

Documentos de referência
      > DIFUSÃO DO PLANO DE OPERAÇÕES (2014)
      > COORDENAÇÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES AVANÇADA (2013)
      > IMAGEM 1 - ÁREAS DE RISCO R4 - PMRR (2013)
      > IMAGEM 2 - ÁREAS DE RISCO R3 - PMRR (2013)
      > IMAGEM 3 - ÁREAS DE RISCO R3 - PMRR (2013)
      > IMAGEM 4 - ÁREAS DE RISCO R3 - PMRR (2013)
      > CROQUI - ÁREA DE RISCO - R4 (2013)
      > CROQUI - ÁREA DE RISCO - R3 (2013)

Link relacionados
      > BOLETIM METEOROLÓGICO
      > INFORMATIVO DE ALERTA
      > SISDC - SISTEMA WEB DA DEFESA CIVIL
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A análise e os critérios de avaliação de risco de desastre estão incorporadas no
Plano Diretor do Município de Duque de Caxias.

Em 2014, está em fase final implementação, o Sistema Municipal para Redução de
Riscos de Desastres.

Documentos de referência
      > PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO (2013)

Link relacionados
      > PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO
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http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/2c2d8c8cdb5c92e95be250e227e32d17
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/da50eb7a32fa40732f0bdef4032744bf
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/f02685e00c2ec99481560f21a443d612
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/2e9d8f303698538ad27608e35036d17d
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/d37fa209796566347e25d7d9c702e20a
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/3383ecc5c97cc5ce4a9c95f7b55d1530
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/cdf46b717a85b9a78ef149178f943fd8
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/94dc1c77053c9610e275f3ad5a751347
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=428
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=888&Itemid=430
http://www.sistematica.info/sisdc/dc/
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/65c1d2f35703d168ae820dd9df3076ba
http://www.cmdc.rj.gov.br/wp-content/uploads/2013/05/legislacao_d14-planodiretor.pdf


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:

Todas as Escolas, Hospitais, Unidades de Saúde estão contempladas no Plano de
Emergências da Cidade de Duque de Caxias, o PEM-Caxias, fortalecido por uma
Matriz de Articulação e Responsabilidades, com a participação de instituições
governamentais (em nível federal, estadual e municipal) e a sociedade civil
organizada (com ONG, OSCIP, Instituições Religiosas, etc).

Por intermédio do Projeto “ESCOLAS SEGURAS, ALUNOS RESILIENTES”, em
parceria com a Secretaria de Educação (SME), que se aplicou ao desenvolvimento e
à promoção da Cultura de Prevenção de Desastre nas Comunidades Escolares,
realizando em conjunto, uma série de Exercícios Simulados de Desocupação das
Escolas Públicas, com a participação de 4.500 pessoas (Alunos, Professores e
Terceirizados) que atuam no 1° Segmento do Ensino Fundamental (do 1° ao 5°
ano).

O Projeto “HOSPITAIS SEGUROS, SAÚDE RESILIENTE”, em parceria com a
Secretaria de Saúde (SMS), trabalhará a promoção da Prevenção de Desastre nas
Unidades de Saúde, realizando em conjunto, uma série de Exercícios Simulados de
Desocupação das Instalações Públicas.

Documentos de referência
      > EXERCÍCIO SIMULADO DE DESOCUPAÇÃO NAS ESCOLAS (2013)
      > PROJETO "ESCOLAS SEGURAS, ALUNOS RESILIENTES" (2014)
      > CARTILHA - PROJETO ESCOLA SEGURAS ALUNOS RESILIENTES (2013)

Link relacionados
      > DIA DA REDUÇÃO DE DESASTRES MOVIMENTA ESCOLAS DE DUQUE DE
CAXIAS
      > OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIAS 
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http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/1a0533e707855dbffd6348fdbf462cd2
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/22834a871c0a23997163e3b390e4b8ea
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/e9ce99b1c3a277e0c9810a693accf1ec
HTTP://WWW.DUQUEDECAXIAS.RJ.GOV.BR/PORTAL/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=954:DIA-DA-REDUCAO-DE-DESASTRES-MOVIMENTA-ESCOLAS-DE-DUQUE-DE-CAXIAS&CATID=22:NOTICIAS-DA-DEFESA-CIVIL&ITEMID=255
HTTP://WWW.DUQUEDECAXIAS.RJ.GOV.BR/PORTAL/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=954:DIA-DA-REDUCAO-DE-DESASTRES-MOVIMENTA-ESCOLAS-DE-DUQUE-DE-CAXIAS&CATID=22:NOTICIAS-DA-DEFESA-CIVIL&ITEMID=255
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1141:defesa-civil-de-caxias-realizou-cerca-de-quatro-mil-atendimentos&catid=22:noticias-da-defesa-civil


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: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Duque de Caxias possui uma Rede de Ensino com 461 Escolas
Públicas e Particulares, e 90 Unidades de Saúde na Rede Pública e Particular.

Em 2013 e 2014, tivemos apenas 01 (um) registro de Unidades de Ensino (Escola
Municipal Anton Dworsak, 2013) que ficou prejudicada, por um período de 02 (dois)
dias, sem Aulas, por consequências de desastre tecnológico de Explosão e Incêndio
numa Empresa Distribuidora de Derivados de Petróleo (PETROGOLD Ltda).

Por intermédio de consultorias e de apoio técnico para redução de riscos de
desastres e de segurança contra incêndio e pânico nos Planejamentos, Ações e
Projetos da Cidade, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
de Janeiro têm o efetivo controle das informações sobre as condições de segurança
das Unidades de Ensino e de Saúde.

Documentos de referência
      > IMAGEM - INCÊNDIO NA PETROGOLD (2013)
      > IMAGEM 2 - INCÊNDIO NA PETROGOLD (2013)

Link relacionados
      > INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES - PETROGOLD LTDA

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 --
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http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/a46d7942480b377ff51b5436bc60a2d4
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/88e958e39c769d1a6ae6581a71124130
http://duquedecaxias.net.br/2013052345769/Utilidade-Publica/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-distribuidora-de-combustivel-em-duque-de-caxias


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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Defesa Civil possui um Departamento de Coordenação e
Controle de Operações, toda equipada, com Plantão de 24 horas por dia,
funcionando 07 dias por semana.

Possuímos equipamentos de telefonia fixa (199 e 0800 0230 199) e móvel
(smartphone), Wifi, computadores, back ups de dados, redundância de
equipamentos, uma Estação de Radioamador com o indicativo PY1DAB (Modelo
FT897 - Triband) e televisores com Serviço de TV a Cabo.

Documentos de referência
      > SIMULADO DE COMUNICAÇÃO - ESTAÇÃO DE RADIOAMADORISMO
(2013)

Link relacionados
      > ENCONTRO DE RADIOAMADORES DE EMERGÊNCIAS
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:
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http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/e538ebf6aa9c832b718fb73d770c1245
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/e538ebf6aa9c832b718fb73d770c1245
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=748:radioamadores-participam-de-encontro-em-duque-de-caxias&catid=22:noticias-da-defesa-civil


O Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas e Inundações (Sistema
A2C2I) permite uma integral participação da comunidade com o acionamento de
Mensagens SMS – para os avisos de Alerta, e com Sirenes - para os avisos de
Alarme.

A população tem acesso a todo o Planejamento, recebe orientações e palestras que
contribuem para esclarecer todo o processo de mobilização preventiva; como
também, é convidada a participar dos Exercícios Simulados de Desocupação com o
acionamento das Sirenes.

O Município possui 18 Estações de Sirene e 19 Estações Pluviométricas.

Toda a população residente nas áreas de risco geohidrológicos são convidados a se
cadastrar na Rede Municipal SVAC, onde recebem o Boletins e Avisos
Meteorológicos; como também, possuem as orientações de deslocamento para os
Pontos de Apoio (lugares seguros).

Documentos de referência
      > PROJETO "SISTEMA A2C2I" (2013)

Link relacionados
      > PORTAL DA REDE SVAC
      > ENCONTRÃO DA REDE SVAC

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Todo o Sistema A2C2I é compartilhado com o Centro de Monitoramento e Alerta de
Desastres Naturais do Governo do Estado (CEMADEN/RJ) e com o Governo
Federal, por intermédio do CEMADEN/Nacional.

Local Progress Report 2013-2014 17/36

http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/2ad53786265b672d888710f5183a13c7
http://sistematica.info/redesvac/rj/dc
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1262:defesa-civil-promove-o-primeiro-encontro-da-rede-svac&catid=22:noticias-da-defesa-civil&Itemid=255


No conhecimento e nas avaliações comunitárias, estas são medidas ou aplicadas
junto às lideranças dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC), que são 61
NUDECs no município.

Documentos de referência
      > TREINAMENTO COM NUDEC - MAPA FALANTE (2013)
      > TREINAMENTO COM NUDEC - MAPA FALANTE 2 (2013)
      > TREINAMENTO COM NUDEC - MAPA FALANTE 3 (2013)

Link relacionados
      > ENCONTRO DE LIDERANÇAS DE NUDEC
      > TREINAMENTO COM NUDEC - MAPA FALANTE
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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:

O Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Governo do Estado
(CEMADEN/RJ) mantém um estreito e regular contato com a Secretaria Municipal de
Defesa Civil de Duque de Caxias (SEMDEC).

Esta Comunicação de Risco tem apliado a capacidade da SEMDEC, na estratégia
de Mobilização Preventiva frente às ações de redução de desastre.

Foi realizado audiências publicas com população para aprovar o plano municipal de
Redução de Risco. PMRR

Mensalmente é realizado reuniões como as comunidades e NUDEC's para atualizar
as informações.

Documentos de referência
      > INSTALAÇÃO DE SIRENES NAS COMUNIDADES (2014) (2014)
      > NSTALAÇÃO DE SIRENES NAS COMUNIDADES (2014) (2014)

Link relacionados
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      > DEFESA CIVIL INSTALA SIRENES DE ALERTA DE CHUVAS

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

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria de Defesa
Civil firmou com a Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO),para a criação do
Centro de Excelência para Estudos e Pesquisas sobre Desastres, por intermédio do
Decreto Municipal n 6.441, de 30/07/2014.

Foi elaborado um Projeto Político Pedagógico de um Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu sobre: a) Planejamento e Gestão de Crises para Grandes Eventos; e b)
Planejamento e Gestão de Riscos para Eventos Extremos.

A Secretaria Municipal de Educação incluiu nos Projetos Pedagógicos 2014/2016, as
instruções para a redução de risco de desastres do Projeto "Escolas Seguras,
Alunos Resilientes".

Foi realizado um convenio com UNIGRANRIO, uma das maiores universidade de
Rio de Janeiro para ser estabelecido um Centro de Excelência para Gestão de Risco
para região da Baixada Fluminense.

Documentos de referência
      > SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE DEFESA CIVIL (2014)
      > SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE DEFESA CIVIL II (2014)

Indicador central 3.3
Métodos de pesquisa e ferramentas para multi-avaliações de risco e análise de custo-
benefício são desenvolvidos e fortalecidos.
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-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

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

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

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) é utilizado por todas Secretarias
Municipais, e útil para auxiliar na elaboração das Matrizes de Atividades x
Responsabilidades para as Operações CONJUNTAS no Município.

O PMRR é um documento de referência que fornece informações fundamentais para
a implantação e desenvolvimento de políticas públicas, em nível municipal, para a
gestão de riscos e de crises, associados a deslizamentos, enxurradas e inundações,
em áreas urbanas e rurais, de ocupação precária do município.

O trabalho consiste na elaboração do Mapeamento e Gerenciamento de Áreas de
Risco de Deslizamentos, Enxurradas e Inundações do município, reunindo num
único documento, uma série de medidas estruturais e não estruturais, necessárias
para minimizar os problemas ambientais e socioeconomicos nas áreas de risco do
Município, contemplando as seguintes atividades:

- Levantamento de dados, cadastramentos, cartografia, topografia, investigações de
campo, fotos de campo, estudos e pesquisas;

- Atualização do mapeamento de risco georreferenciado com as áreas indicadas
pela equipe técnica da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Defesa Civil;

-Informação pública, capacitação e sensibilização das comunidades;
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- Concepção e indicação de intervenções estruturais para os setores com grau de
risco ALTO (R3) e MUITO ALTO (R4), definidos em cada uma das áreas mapeadas,
com estimativa de custos e priorização de áreas de intervenção e alternativas de
implementação;

-Levantamento de possíveis fontes de recursos para implantação das intervenções
prioritárias;

- Proposição de ações não estruturais necessárias para a sustentabilidade do
programa; e

- Elaboração e aplicação do curso de capacitação para os técnicos municipais.

Documentos de referência
      > PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Campanha "Construindo Cidades Resilientes" tem sido de altíssima relevância
para o Município de Duque de Caxias, de modo a fomentar a atualização de todo o
Planejamento Municipal, como também, nortear todos os Princípios e Diretrizes das
Políticas Públicas em Nível Municipal.

Aos poucos, o Planejamento para a Habitação, o Urbanismo, a Infraestrutura, Obras,
Transporte e Serviço Público, a Comunicação, a Política de Segurança, o Meio
Ambiente, a Agricultura e o Abastecimento na cidade de Duque de Caxias estão
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incorporando nas suas ações e diretrizes, medidas de resiliência em desastre, como
também, de sustentabilidade.

    

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 município de Duque de Caxias tem como principal atividade a captação e
distribuição de recursos destinados à concessão de empréstimos, para aquisição de
material de construção ou mão-de-obra às famílias moradoras de comunidades
vulneráveis em processo de urbanização e de loteamentos do Programa de
Urbanização da Prefeitura Municipal.

Duque de Caxias conta com apoio federal para assentar as famílias vitimadas por
desastre, por intermédio do Programa "Minha Casa Minha Vida".

Conta com o Auxílio Moradia (Aluguel Social), tanto com recursos financeiros do
governo federal (emergencial) quanto do governo estadual (assistência); que
consiste numa ajuda de custo para pagamento de aluguel as famílias atingidas por
desastres ou removidas por habitarem áreas de risco.

Documentos de referência
      > MAPA DE AREAS DE RISCO - PMRR (2014)
      > MAPA DE RISCO DO PMRR (2014)
      > MAPA DE RISCO DO PMRR (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
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Descrição de Progresso e Resultados:

O Plano Diretor da Cidade de Duque de Caxias e o Código de Obras do Município
são 02 importantes instrumentos para RRD na cidade.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Não

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município participa do Projeto Iguaçu em parceria com o Governo do Estado do
Rio de Janeiro.

    

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?

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

A Sociedade Civil e o Cidadão possuem ampla oportunidade de participar das ações
de RRD no Município de Duque de Caxias.

A Rede Municipal de Servidores, Voluntários e Amigos da Comunidade (Rede
SVAC), com 156 Segmentos Organizados da Sociedade Civil, totalizando 2.491
pessoas cadastradas (em 15/09/2014), e que participam de Fóruns, Audiências
Públicas e Conferências Municipais.

Documentos de referência
      > RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS PARA PMRR (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Em conjunto com o setor privado - ASSECAMPE são realizadas as seguintes
atividades:

-Reuniões com os representantes das comunidades;

- Encontros com os chamados "multiplicadores", professores das Escolas do Distrito
de Campos Elíseos, com a finalidade de discutir formas de massificar a informação
sobre o Processo de atenção e alerta para emergências;

-Consolidação de um grupo regular de acompanhamento das atividades do
Processo, formado por cerca de 70 representantes das várias comunidades;

-Realização de uma nova Semana de Ações de Saúde;

-Cursos e seminários informativos sobre aspectos de segurança e meio ambiente
para o grupo de acompanhamento;

-Exercícios simulados de Desocupação de Plantas Industriais e de Comunidades
Vulneráveis, envolvendo as comunidades situadas nas áreas mais próximas às
indústrias.
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Link relacionados
      > EMPRESAS PRIVADAS E PROCESSO APELL

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura de Duque de Caxias dispõe do Cartão de Pagamento da Defesa Civil,
na condição de DÉBITO.

A Prefeitura também possui uma Conta Corrente para recebimento de doações nos
períodos de anormalidade.

O Governo está criando o Fundo Municipal para Redução do Risco de Desastres
(FUNRRD).

Link relacionados
      > SORTEIO DEFINE APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA EM DUQUE DE CAXIAS
      > PREFEITURA DISPONIBILIZA INSCRIÇÃO PARA O MINHA CASA MINHA
VIDA PELA INTERNET
  

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os
meios de subsistência após desastres?

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

A Defesa Civil tem a capacidade de efetuar Pagamento de Aluguel Social, em
parceria com o Governo Federal, no pós-desastre.

Documentos de referência
      > FOTO DA ENTREGA DAS CASAS PARA DESABRIGADOS DO ACIDENTE
DE XEREM (2014)

Link relacionados
      > PREFEITURA DISPONIBILIZA INSCRIÇÃO PARA O MINHA CASA MINHA
VIDA PELA INTERNET
      > O SONHO DA CADA PRÓPRIA VIRA REALIDADE PARA 496 FAMÍLIAS DE
CAXIAS
      > MAIS 400 MORADORES DE CAXIAS REALIZAM O SONHO DA CASA
PRÓPRIA

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em parceria com a Caixa Econômica
Federal, instrumentalizam as condições para liberar o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) às famílias atingidas e/ou afetadas por Desastres.
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Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico possui planejamento estratégico de apoio às pequenas
empresas durante a após os 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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria de Defesa
Civil, está elaborando uma Matriz de Atividade X Responsabilidade para
implementar e monitorar o Plano de Mobilização Preventiva dos Equipamentos
Públicos da Cidade.

    

Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para
proteger instalações públicas e de infra-estrutura críticas aos
danos provocados por desastres?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria de Defesa
Civil, está elaborando uma Matriz de Atividade X Responsabilidade para
implementar e monitorar o Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico de todas
as instalações públicas e de infraestrutura no município.

 

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria de Defesa
Civil, está elaborando uma Matriz de Atividade X Responsabilidade para otimizar a
participação de todos os segmentos afetos às ações de recuperação e de
reconstrução no pós-desastre..

 

Indicador central 4.6
Procedimentos existem para avaliar os impactos de riscos de desastres de grandes
projetos de desenvolvimento, especialmente de infraestrutura. 
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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:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria de Defesa
Civil,tem uma Matriz de Atividade X Responsabilidade para monitorar as Escolas e
Hospitais ou Unidades de Saúde no município, com o apoio dos Projetos "Escolas
Seguras, Alunos Resilientes" e o Projeto "Hospitais Seguros, Saúde Resiliente".
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Os Exercícios Simulados ou Simulacros são realizados, pelo menos, 02 (duas)
vezes ao Ano; sendo 01 (um) no Primeiro Semestre e 01 (um) no Segundo
Semestre.

Documentos de referência
      > EXERCICIO SIMULADO (2012)

Link relacionados
      > FAMÍLIAS DESOCUPAM COMUNIDADE SARAIVA DURANTE SIMULADO
DE EMERGÊNCIA
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      > SIMULADO DE EMERGÊNCIA SERÁ REALIZADO NO POLO INDUSTRIAL
DE CAMPOS ELÍSEOS
  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Sim

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Defesa Civil possui um Plano de Contingência e Plano de
Desocupação de Áreas de Alto Risco Geohidrológicos que contemplam a
participação dos setores públicos e privados no município.

O Município também possui Planejamento para: a Logística de Suprimentos; a
Abertura e Operacionalização de Pontos de Apoio; e a Abertura e Operacionalização
de Abrigos Temporários para as situações emergenciais.

Documentos de referência
      > ROTA DE FUGA DAS COMUNIDADES (2014)
      > MAPA DAS COMUNIDADES (2014)
      > MAPA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES (2014)
      > MAPA DE AREAS DE VULNERAVEIS (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias possui um Centro de Vídeo
Monitoramento (CVM) da Secretaria Municipal de Políticas de Segurança; e um
Centro de Monitoramente e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) em Nível
Municipal, que executa serviços de Vigilância Meteorológica, Controle de Cheias dos
Rios e de Controle de Operações.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Anualmente, realizamos um Exercício Simulado em Planta Industrial, em parceria
com a Associacao das Empresas de Campos Eliseos (ASSECAMPE), a Defesa Civil
Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ),
com vistas a treinar a resposta às emergências e a desocupação das comunidades
vulneráveis.

Em 2013, foi realizado um simulado na Comunidade Saraiva com ações de
desocupação de 27 ruas da comunidades. As quais foram deslocadas para um
ponto de apoio da comunidade.

Para 2014 esta previsto o exercício na comunidade de Bom Retiro para o dia 08 de
novembro de 2014.

Documentos de referência
      > AGENDA DE CURSOS PARA PREPARAR SIMULADOS COM
COMUNIDADES (2014)
      > MAPA E ROTA DE FUGA DAS COMUNIDADES (2014)
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias possui um Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil que tem a principal competência de orientar e organizar as
ações de recuperação e de reconstrução da cidade em todos os seus segmentos e
setores de responsabilidade.

    

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: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Os Exercícios Simulados ou Simulacros são realizados, pelo menos, 02 (duas)
vezes ao Ano nas Escolas e nos Hospitais e Unidades de Saúde; sendo 01 (um) no
Primeiro Semestre e 01 (um) no Segundo Semestre.

 

Indicador central 5.3
Reservas financeiras e mecanismos de contingência estão em vigor para apoiar uma
resposta eficaz e ações de recuperação quando necessárias.

Local Progress Report 2013-2014 35/36



  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias possui o Cartão de Pagamento da
Defesa Civil que garante o investimento imediato e efetivo para a resposta e
recuperação rápida nas situações emergenciais.

    

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias possui uma Cobertura de 50% no
Programa de Saúde da Família (PSF) que garante a assistência necessária à
população vitimada por desastre.

 

Indicador central 5.4
Procedimentos existem para trocar informações relevantes durante os eventos de
risco e desastres, e para realizar avaliações pós-evento.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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