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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil Municipal é o órgão local responsável pelas ações de prevenção de
risco de desastres ações de socorro e de recuperação, tem realizado capacitações
junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e bem como em instruções junto ao
Corpo de Bombeiros em instruções de combate a incêndios florestais que é nosso
maior foco de atuação por se tratar de área de remanescente da Mata Atlântica.
alem de grandes áreas de cultivo de cana de açúcar e pastagens.

Documentos de referência
      > combate a incendioos (2014)
      > certificado CEDEC/SP (2011)
      > certicficado SEDEC (2012)
      > certicficado SEDEC (2012)
  

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

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

A Defesa Civil local esta fazendo gestão junto a Noble Bioenergia para atuação
conjunta em ações de combate a incêndios florestais no fornecimento de
equipamentos e recursos humanos, também temos uma parceria junto a Sabesp (
Companhia de Saneamento Básico para ações de educação ambiental bem como
no fornecimento de meios em situações de anormalidade, como o fornecimento de
água tratada através de caminhões pipas em auxilio a seca e em ações de combate
a incêndios alem de um programa de implantação de hidrantes públicos para
abastecimentos de viaturas de combate a incêndios da Defesa Civil e corpo de
Bombeiros.

Alem dessas ações a Sabesp tem realizado um programa local de reflorestamento e
preservação de nascente.

 

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo municipal tem buscado junto as esferas de Governo recursos financeiros
para algumas obras estruturantes como a contenção de erosões e implantação de
galerias de águas pluviais, ha também dotação no orçamento municipal a previsão
de recursos para implantação e manutenção dessas galerias, também ha uma
reserva destinada a ações humanitárias em situações de anormalidade.

Uma das ações que estamos buscando é a obtenção do Cartão Pagamento da
Defesa Civil fornecido pelo Ministério da Integração através da Sedec e Banco do
Brasil.
Outra forma de recurso foi a criação de um Fundo Municipal de Defesa Civil para
que possamos receber doações financeiras voluntarias ou através de ações
judiciais.
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Documentos de referência
      > Coordenador de Defesa Civil (2013)
      > Coordenador de Defesa Civil (2013)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município tem dotação orçamentaria para ações de atendimento a situações de
anormalidade, alem de criação de fundo municipal de Defesa Civil possibilitando
buscar recursos voluntários através de doações e a aquisição do cartão de
pagamento da defesa civil.

Documentos de referência
      > lei de criação do fundo municipal (2013)

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

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Local Progress Report 2013-2014 4/27

https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/555bdddfde39b83f9751fcb0a917daf2
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/334c4e57f1fc51734a2249a2eabf0893
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/ea37cb561bc490cac9a90776aa08d1a8


A Defesa Civil desenvolve um programa de ações educativas com alunos da rede
municipal de ensino com relação a identificação de locais seguros, como se
proceder em situação de emergência, bem como instruções praticas.

Estamos em implantação junto a rede Estadual de Ensino do Programa Defesa Civil
a Aventura um game desenvolvido pela CEDEC/SP.

Documentos de referência
      > Defesa Civil nas escolas (2013)
      > Defesa Civil nas escolas (2013)
      > Defesa Civil nas escolas (2013)
      > Defesa Civil nas escolas (2013)
      > Defesa Civil nas escolas (2013)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo municipal desenvolve através da Defesa Civil local treinamentos junto aos
seminários regionais realizados pela CEDEC/SP, ações de combate e prevenção a
incêndios florestais, ações de atendimento a incêndios urbanos com a participação
ativa da Defesa Civil e da Guarda Municipal alem de capacitação através da Base
Comunitária de Bombeiros junto a comunidade sobre noções de prevenção e
combate a incêndios.

Documentos de referência
      > certificado corpo de bombeiros (2014)
      > Foto seminario (2014)
      > fotos seminario (2014)
      > Foto seminario (2014)
      > certificado CEDEC/SP (2011)
      > Agentes de saúde recebendo instruções de prevenção de incendios (2013)
      > Agentes de saúde recebendo instruções de prevenção de incendios (2013)
  

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?
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Nível de progresso alcançado: 3

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Defesa Civil em parceria com a Base Comunitária de Bombeiros desenvolve ações
junto as agentes comunitárias de saúde, em ações de prevenção e combate a
incêndios e também com servidores das industrias moveleiras locais.

Documentos de referência
      > Agentes de saúde recebendo instruções de prevenção de incendios (2013)
      > Agentes de saúde recebendo instruções de prevenção de incendios (2013)
      > servidores das industrias de moveis locais (2014)
      > servidores das industrias de moveis locais (2014)

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:

A Defesa Civil tem participado através da Conferencia Nacional de Defesa Civil nos
âmbitos regionais, estaduais e federal, nas discussões de politicas nacionais de
redução de riscos e desastres.
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Documentos de referência
      > Conferencia Estadual de Defesa Civil (2014)

Link relacionados
      > Conferencia Regional 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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

PLANO DE TRABALHO - MAPEAMENTO DE RISCO das áreas vulneráveis do
município que estara completo até o final de 2014.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações deveram ser constantes bem como com o aparecer do risco devera
este ser inserido de imediato ao mapeamento local.
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De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

com a conscientização de toda a população através de programas educativos
palestras entre outros meios, abrangemos toda as camadas da sociedade local.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Foi realizado um estudo pela Defesa Civil local das escolas e tambem dos hospitais,
e todos estão aptos a atender numa eventual necessidade a população local.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3
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Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Sem exceção, o hospital municipal e escolas tanto estadual como municipal estão
instaladas em local seguro, e aptos a qualquer emergência.

 

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

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

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Temos um contato permanente com o Corpo de Bombeiros, Policia Militar e a
Central Regional de Regulação do SAMU, havendo necessidade os mesmos serão
acionados e prontamente o atendimento sera efetuado.

Existe também uma parceria com o Centro de Gerenciamento de Emergências da
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CEDEC/SP, que informa possíveis anormalidades climáticas bem como de apoio
logístico e humanitário emergencial.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Efetuamos regularmente divulgação através de pagina no FACEBOOK da Defesa
Civil local e da imprensa, alertando a população quanto a uma possível situação de
risco ou emergência bem como boletim informativo através da Radio Comunitária
Nova FM.

 

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Em nosso município, felizmente ha alguns anos não temos desastres naturais, mas
no passado quando houve fomos prontamente atendidos pelos órgãos públicos
municipais, estaduais e nacionais através da Defesa Civil que nos deu o total apoio
e orientações seguras em todas as reais necessárias, bem como ajuda financeira e
humanitaria
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A comunidade é comunicada através dos meios de comunicação local, dos agentes
comunitários de saúde que estão sempre em contato com a população, fazem um
papel importante nesta divulgação das informações sobre as medidas de redução de
risco e também de conscientização quanto a um possível evento natural que
necessite do apoio dos órgãos competentes.

Documentos de referência
      > Boletim de informação para os órgão envolvidos e imprensa (2014)

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
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currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Estamos em contato com a direção da rede estadual de ensino para que se de inicio
inclusão material relacionado a redução de risco a desastres na rede estadual de
ensino. Nas escolas Estaduais estamos levando o (game) da Defesa Civil que da
uma orientação bem clara de diversa das situações de risco, assim fazendo um
papel importante na formação destes alunos e de sua conscientização e participação
juntamente com toda sua família e amigos. estamos levando já a alguns anos o
Programa Defesa Civil na Escola para a rede municipal de ensino com vídeo aula e
materiais educativos fornecidos pela CEDEC/SP.

Documentos de referência
      > Defesa Civil nas escolas (2013)
      > Defesa Civil nas escolas (2013)

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:

Temos contato permanente com o Departamento Municipal de Meio Ambiente,
Companhia de Saneamento Básico SABESP onde estão em busca permanente da
preservação dos recursos naturais hídricos e ambientais.

    

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: 3

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim
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Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Com o plano de trabalho de Redução de riscos, a politica de planejamento e da infra-
estrutura, estabelecem um rigor através do Departamento de Obras, de Fiscalização
e Tributação gerando assim um maior controle sobre a preservação ambiental
causado pelas áreas construídas considerando a ocupação e também a preservação
do solo.

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A ocupação em áreas de riscos não são permitidos em nosso município.Todos os
alvarás e liberações são primeiramente passados pela avaliações rigorosas e
somente assim, depois de confirmado a real segurança, será autorizado as
construções.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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Considerando que a base principal e a preservação tanto do meio ambiente quanto
da vida humana existe um código de obras municipal, bem como da lei orgânica, A
fiscalização fica a cargo do Departamento de Fiscalização e Tributação e do
Departamento de Meio Ambiente.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe um projeto já elaborado para a realização de ações de reflorestamento e
contenção de erosões, bem como uma parceria junta a SABESP para o
reflorestamento e proteção de nascentes. O Departamento Municipal de Meio
Ambiente tem realizado constantemente o plantio de arvores em locais onde foram
degradados, bem como a realização de reflorestamento em Parceria da Defesa Civil
e produtores rurais em locais que por necessidade foram removidas arvores que
ofereciam riscos de quedas.

    

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?
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Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A sociedade civil tem participado ativamente através de manifestação junto ao poder
publico para a realização de ações de recuperação de áreas degradas e de
preservação de recursos hídricos através da ONG Amigos do Viradouro que busca a
recuperação de córregos locais.
Também existe uma parceria entre a Defesa Civil e o Grupo Noble Bioenergia vem
realizando ações de prevenção e combate a incêndios florestais, evitando uma
tragedia ambiental.

Link relacionados
      > ONG Amigos do Viradouro
  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O setor privado tem participado diretamente, pois algumas empresa no município
que fazem a gestão de resíduos industriais do polo moveleiro, o que antes era
descartado no meio ambiente virou combustível para as olarias e empresas que
utilizavam de madeira para seu funcionamento deixando de desmatar para funcionar

 

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
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instaladas em áreas de risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Departamento de Assistência Social, tem em seu plano de governo, dentro do
orçamento anual, as reservas financeiras necessárias para atendimento nas
primeiras etapas. Posteriormente será contatado os meios Estaduais e Federais que
darão o suporte necessários dentro das necessidades da população.

Vale ressaltar que em nosso município não detemos de áreas de risco tais como
locais passivo de alagamento ou inundação bem como escorregamento de massa.

    

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:

Felizmente ainda não tivemos nenhum caso que se enquadre nos moldes citados na
pergunta acima, mas havendo necessidade estaremos buscando os meios
disponíveis em todos os patamares para o fiel atendimento aos necessitados.

 

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
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reduzidos para as famílias, isenções fiscais para as empresas) são
estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Serão estabelecidos dentro dos parâmetros legais que a constituição permitir

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Felizmente não passamos por desastres para poder falar o que foi feito, mas existe
apoio através de financiamento pelo governo do estado para a recuperação de
empresas

 

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: 5
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Descrição de Progresso e Resultados:

O município não detêm de equipamentos bem como de infra- estrutura em locais de
risco, mas se houvesse haveria uma avaliação constante destes locais para que
permanecessem em devida ordem e segurança.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Através de periódica avaliação dos riscos, e também na manutenções das mesmas.
bem como da construção a realização de estudos e projetos voltados para a
resiliência.

 

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:
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Considerando que o objetivo principal é a preservação da vida humana, a partir
deste principio todos os órgãos estão de prontidão para qualquer tipo de
emergências. Quanto da reconstrução haverá um estudo para que possa ser
reconstruído pensando na resiliência resistir aos impactos locais.

 

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: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Sempre atuando na forma preventiva e buscando passar as orientações necessárias
a todos os integrantes e participantes que estão ligados aos programas
competentes. Existe uma equipe permanente de manutenção de equipamentos
públicos
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Prioridade de Ação 5
Reforce a preparação de desastres para uma resposta eficaz em todos os níveis

 

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

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

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As simulações são realizadas anualmente em parceria com o Corpo de Bombeiros e
Defesa Civil e Sociedade Civil através de senário especifico ao risco encontrado
local.

Documentos de referência
      > Simulado Acidente múltiplas vitimas (2014)
      > Simulado Acidente múltiplas vitimas (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Não

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

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O município dispõe de um estoque minimo para ser utilizado em situação de
emergência, tais como ajuda humanitária que pode ser solicitada junto aos depósitos
estratégicos da CEDEC/SP, estamos também fazendo gestão junto ao Governo do
Estado através da Defesa Civil Estadual para a instalação de deposito regional,
facilitando a ajuda aos municípios vizinhos.

Quanto a abrigos de emergência temos tres escolas municipais , uma escola
estadual e diverso outros locais que podem ser utilizado em situação de
anormalidade, locais estes todos seguros e que contam com itens de alimentação e
higiene de primeira necessidade.

Estamos elaborando um plano de contingencia para o município que em breve
estará pronto

    

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: 4
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Descrição de Progresso e Resultados:

Quando da necessidade em ações de emergência a Defesa Civil adotará em
conjunto com o Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo o
Programa SICOE, sendo o Corpo de Bombeiros o órgão responsável pelas ações
estaduais de Defesa Civil em situação de desastres.

    

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:

Através das informações por veiculação em carros de som, informativos em radio
local, e através imprensa estabelecemos previamente uma conscientização da
população local. Na real necessidade do fato, cremos que os mesmos já tenham
conhecimento para tal,

    

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:

Em parceria com a Defesa Civil local, Departamento de Assistência Social,
Secretaria de Estado da Habitação estaremos buscando um atendimento
emergencial dentro das possibilidades e condições atuais.
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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: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Dentro das reais necessidades estaremos simulando para que todos os cidadãos
tenham conhecimentos concretos e direito das necessidades de prevenção de
desastres, bem como a preservação de vidas humana.

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Conforme já citado, o Departamento de Assistência Social tem atuado firmemente
neste sentido de dar um suporte necessário se for preciso, bem como a Defesa Civil
esta providenciando a adesão ao cartão de pagamento da Defesa Civil com recursos
oriundos da Defesa Civil Nacional pelo Ministério da Integração
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Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Investindo em preservações em todas as naturezas, buscando dar a população
suporte necessario através da Assistência Social,Secretaria de Saúde, e também
suporte da Defesa Civil através de ajuda humanitária e do Setor de Obras e serviços
publicos

 

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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