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

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Coordenadoria Municipal de Cubatão é composta por funcionários de carreira,
lotados no setor desde 1985 com o cargo de Técnico de Defesa Civil. Em 1985 a
Defesa Civil foi reorganizada sendo criado o Plantão Permanente de Prevenção de
Riscos, laborando em regime de turno ininterrupto desde então. Todos os
funcionários são técnicos de segurança do trabalho, curso este, à época, unico com
alguma similaridade com a área de Defesa Civil. A experiência laboral adquirida é o
ponto forte da equipe, vez que permanecemos juntos após muitos anos e termos
atravessado inumeras situações de anormalidade, o que nos permitiu agregar
conhecimentos. Claro que não há como saber de tudo, estamos sempre aprendendo
a cada dia, mas a experiência adquirida e o tempo percorrido até aqui, faz com que
esta equipe esteja sempre preparada para agir nas ações de anormalidade.

Documentos de referência
      > Coordenador da Defesa Civil (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 5
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Descrição de Progresso e Resultados:

Ao longo de nossa existência como Defesa Civil (1985), temos criado e mantido um
estreito relacionamento com as comunidades localizadas em áreas de risco, as
industrias do pólo petroquimico e autoridades locais.
Comunidades: Criação de NUDECs, com reuniões periódicas, palestras e
treinamentos - treinamentos e palestras extensivas a rede municipal e estadual de
ensino para funcionários e alunos.
Setor privado: Participamos em conjunto com as industrias do pólo petroquímico em
diversas atividades relacionadas às comunidades circunvizinhas, como treinamentos
e simulados de mobilização.
Autoridades Locais: O Poder Público Municipal através de suas secretarias é parte
integrande do nosso Plano Municipal de Defesa Civil - O Ministério Público é um
parceiro essencial com quem discutimos amplamente todos os planos e projetos
relacionados a prevenção de riscos e proteção da comunidade.

    

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:

Através das atividades da Defesa Civil local, relacionadas aos treinamentos,
palestras e cursos efetuados, todos, sem excessão são convidados a participarem
ativamente destas ações onde os problemas são levantados pela população e as
possiveis resoluções são amplamente debatidas e implantadas.
Um outro item de extrema importância diz respeito ao orçamento participativo, onde
toda a comunidade é convidada a participar, discutindo e traçando as metas
prioritárias onde os recursos deverão ser alocados.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Através da Defesa Civil local que mantém estreito relacionamento com a Regional
de Defesa Civil - REDEC I-2, participando da elaboração e participação nas diversas
oficinas realizadas, através da participação efetiva na Conferência Intermunicipal e
Estadual de Proteção e Defesa Civil e agora, na recém criada Camara Temática
Especial de Defesa Civil no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana
da Baixada Santista - CONDESB.

Documentos de referência
      > Coordenador da Defesa Civil (2014)
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Fundamento 2
Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos
para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, comunidades,
empresas e setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam.

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O acesso se dá através de projeto que demonstre a sua real necessidade,
adequando-se as legislações pertinentes relacionadas à Defesa Civil, seja a nivel
Estadual ou Federal.
Como exemplo podemos citar o Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR,
feito em parceria com o Ministério das Cidades em 2007. Este plano encontra-se no
momento em fase de atualização.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil Municipal é um setor dentro do organograma da Prefeitura Municipal
e tem dotação orçamentária para aquisição de equipamentos e/ou ações
relacionadas a redução de riscos, entre outros. A Defesa Civil mantém extenso e
amplo cronograma de palestras e treinamentos junto as comunidades com maior
vunerabilidade. Este cronograma, como dito anteriormente também inclui toda a rede
municipal e estadual de ensino, portanto, trabalhamos na prevenção, mantendo e
criando novas parcerias e preparando a comunidadepara para o enfrentamento de
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situações de anormalidades.
Com relação a resposta efetiva a desastres e recuperação, creio ser senso comum
entre a maioria dos municipios brasileiros, que não há uma letra no orçamento anual
relacionado diretamente ao tema, entretanto, face a magnitude do desastre, e a
Decretação de Situação de Emergência ou de Calamidade Pública, recursos
financeiros locais são utilizados para o enfrentamento do problema e caso não seja
suficiente, busca-se o apoio financeiro através dos meios existentes junto ao
Governo do Estado e Governo Federal. Um exemplo prático é a existência do
CPDC.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possuímos área rural, portanto, não temos agricultores. Com relação as
comunidades vulneráveis, como dito em item anterior, principalmente aquelas
residentes em áreas sujeitas a escorregamentos, áreas de encostas, encontram-se
contempladas através do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do
Mar, estão sendo relocadas das áreas de risco para conjuntos habitacionais. Em
fevereiro de 2013, após uma catástrofe se abater sobre a cidade (chuvas),
conseguiu-se com o apoio do governo federal a liberação do Fundo de Garantia para
auxilio as pessoas que foram afetadas.

    

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:
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Não possuímos área rural, portanto, não temos agricultores ou pecuaristas. Aqui,
geralmente na ocorrência de um desastre, que se abate comumente nas áreas mais
vulneráveis, áreas de encostas, a comunidade afetada perde não o seu meio de
subsistência mas sim a sua moradia e claro, bens mobiliária e documentos pessoais.
E nestes casos, o Poder Público Municipal, em conjunto com o Estado e a União,
agregam esforços para a resolução dos problemas e consequentemente o retorno
da situação de normalidade.

    

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

Descrição de Progresso e Resultados:

Não tenho conhecimento se há este tipo de isenção.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Creio que este item é de responsabilidade da ACIC, que mantém estreito
relacionamento, inclusive financeiro com as empresas, comércio varejista e
pequenas empresas locais.
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Fundamento 3
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare as
avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e
tomdas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a
resiliência da sua cidade estão prontamente disponíveis ao público e totalmente
discutido com eles.

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Através da elaboração do PMRR em 2007 que encontra-se atualmente em vias de
atualização. Através dos diversos laudos técnicos elaborados pelo IPT/IG
principalmente durante a vigência dos Planos relativos ao período chuvoso em que o
Poder Público local é signatário através da Defesa Civil local. Agora em 2015, vamos
proceder com a elaboração do nosso Mapa de Ameaças Múltiplas local, levantando,
analisando e compartilhando as informações levantadas inclusive tendo como meta
a minimização ou eliminação dos riscos levantados.

    

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:

Na verdade não é atualizada com a devida regularidade. É o caso do PMRR
elaborado em 2007, já desatualizado, mas que no momento as tratativas estão
bastante aceleradas para que seja feita sua atualização. Com a elaboração em 2015
do nosso Mapa de Ameaças Múltiplas local, o intuito principal é realizar a constante
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atualização, inicialmente anual ou em decorrência situações de anormalidades que
requeiram sua imediata atualização.

    

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:

PLANO DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA - PIC
Implantado oficialmente em 2002, O objetivo do Plano basicamente é preparar a
comunidade para enfrentar situações emergenciais, e é dentro dessa premissa que
os munícipes são informados sobre os riscos a que estão sujeitos e treinados para
enfrentá-los, conscientizando-os da importância da sua participação nas ações de
defesa civil.
De forma a tornar possível este objetivo, o PIC foi alicerçado em 04 tópicos:

1º. Informação e Educação
2º. Treinamento e Capacitação
3º. Participação e Auto Defesa
4º. Prevenção Psicológica

A difusão das informações é efetuada através da publicação de cartilhas, folhetos,
manuais, bem como, cursos, palestras, encontros, seminários e treinamentos
práticos.
Os temas abordados levam em conta as especificidades dos riscos levantados em
cada bairro e são desenvolvidos pelo corpo técnico da COMDEC e demais
profissionais ligados respectivamente à sua área de atuação.

A estrutura básica conta com os seguintes temas:

Defesa Civil
Riscos Geológicos
Postura Comportamental nas Emergências
Primeiros Socorros
Saúde Pública
Combate e Prevenção de Incêndio
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Prevenção de Acidentes e Segurança no Lar, Lazer e Trabalho.

Ano Qte Pessoas
2003 1641
2004 6736
2005 640
2006 844
2007 320
2009 105
2010 1000
2011 640
2012 572
2013 318
2014 382

Além dos treinamentos e palestras efetuados junto a população residente nas áreas
de risco de deslizamento, estendemos o mesmo a outras áreas com outros tipos de
riscos: Alagamento, Inundação, tecnológico, entre outras. Também aproveitamos a
oportunidade para sensibilizar o cidadão a participar das ações de Defesa Civil e
com isso, implantar os NUDECs. Estes, os membros do NUDEC são os agentes
facilitadores e a ligação entre a população e a Defesa Civil.
E é aqui no NUDEC que as informações são compartilhadas.

    

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:

As avaliações de risco locais, notadamente naquelas especificas para as áreas
sujeitas a ocorrência de escorregamentos, encontram-se associadas as avaliações
comunitárias, principalmente devido ao compartilhamento prévio das informações
durante os treinamentos e palestras efetuadas. Estas áreas foram e são objeto de
avaliações de riscos etuado pelo IPT/IG, em conjunto com a Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil, portanto, inseridas no plano de gestão estadual, notadamente
através do PPDC - Plano Preventivo de Defesa Civil e PCSM- Plano de
Contingência da Serra do Mar.
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Plano Municipal de Defesa Civil tem como característica principal não ser ou estar
focado em uma única ou determinada situação de anormalidade. Como ele é um
plano que procura utilizar de forma racional os recursos humanos e materiais
existentes do Poder Público e demais órgãos e entidades relacionadas, o intuito
quando da sua elaboração foi ter um plano capaz de atender a qualquer situação de
anormalidade, seja de origem tecnológica ou natural, mediante avaliação técnica da
situação por parte dos Técnicos da Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros.

O Plano de Auxilio Mútuo - PAM que reúne as principais empresas do Polo
Petroquímico, onde a Defesa Civil também participa, tem papel preponderante nas
avaliações de risco globais e nos atendimentos emergenciais seja nas plantas
industriais ou mesmo em apoio as ações de Defesa Civil, nas emergências ocorridas
na comunidade.
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Fundamento 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Habitação Sim

Comunicação Não

Transporte Sim

Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

LEI COMPLEMENTAR Nº 2.512 DE 10 DE SETEMBRO DE 1.998
INSTITUI O NOVO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O novo Plano Diretor de Cubatão, instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, tem o propósito de orientar
os processos de transformação da Cidade e de melhorar a qualidade
de vida dos habitantes.

O Plano Diretor, que tem o intuito de promover o pleno desenvolvimento das funções
sociais da Cidade, fixa os seguintes objetivos e diretrizes: I - políticos; II -
estratégicos; III - sociais; e IV - físico-territoriais.

Artigo 4º - Constituem objetivos políticos:
I - a Integração Regional;
II - a promoção da melhoria da qualidade de vida urbana e a redução das
desigualdades, que atingem diferentes camadas da população e setores da cidade;
III - a eliminação gradual de deficiências existentes nas redes públicas de
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equipamentos sociais e de infra-estrutura física, que atingem mais agudamente a
população de baixa renda;
IV - o aproveitamento social do solo urbano, que deverá ser adequado às
necessidades fundamentais de habitação, trabalho, educação, saúde e lazer da
população;
V - a melhoria da qualidade do meio ambiente urbano e o resguardo
dos recursos naturais e do patrimônio histórico-cultural;
VI - a participação dos cidadãos nos processos decisórios da administração pública
que envolvam a organização do espaço, a
prestação de serviços públicos e a qualidade do meio urbano.

    

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

Descrição de Progresso e Resultados:

Com exceção de algumas escolas (estaduais) e as UBSs, estas localizadas nas
proximidades das áreas de risco, ou nas proximidades de assentamentos precários,
não há instalações de serviços fundamentais localizados em áreas de maior
vulnerabilidade. A rede municipal de Saúde (prontos Socorros e hospital), localizam-
se em área urbana. Os hospitais privados também se localizam em área urbana. A
malha rodoviária recebe constantes melhorias através da empresa responsável pela
sua concessão. A mesma coisa ocorre com o abastecimento de água que é de
responsabilidade da SABESP e a energia elétrica que tem como responsável a
CPFL Piratininga.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:
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O item anterior praticamente responde a esta questão. Os equipamentos públicos
importantes, encontram-se localizados em área urbana do município. A manutenção
dos próprios municipais, é responsabilidade da nossa Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, que, com profissionais competentes, atende as demandas
existentes.
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Fundamento 5
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais
avaliações conforme necessário.

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil em conjunto com o SESMT, realiza regularmente avaliações de
segurança em todos os próprios municipais, especialmente nas unidades de ensino
e unidades de saúde, onde também procedemos com palestras e treinamentos
constantes. Com relação aos hospitais, são particulares e portanto, já possuem em
seus quadros profissionais competentes para procederem com avaliações de risco.
Mesmo assim, mantemos um canal estreito de relacionamento com estes através do
nosso Grupo Setorial de Saúde, que é parte integrante do Plano Municipal de
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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Com exceção claro de uma catástrofe, a maioria absoluta das escolas, hospitais e
unidades de saúde encontram-se em áreas menos vulneráveis a desastres.

    

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: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Com relação as instituições privadas, é praxe que anualmente haja a atualização do
Alvará de Licença e Funcionamento, momento este em que o responsável pelo
estabelecimento deve apresentar uma série de Laudos Técnicos com a devida ART,
atestando entre outros itens (estrutura, elétrica, etc.) a segurança das instalações.
Também deve apresentar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, e
atualiza-lo quando do seu vencimento. Atendendo assim o que determina o Plano
Diretor e o código Tributário Municipal.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5
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Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Mantemos um cronograma de palestras e treinamentos principalmente junto a rede
municipal de ensino. Com exercícios teóricos e práticos, não somente para os
alunos, mas sim para todos, incluindo funcionários e professores.
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Fundamento 6
Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e
princípios de planejamento do uso do solo. Identifique áreas seguras para cidadãos
de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre
que possível.

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Esta é sem sombra de dúvidas o maior desafio do nosso século, fazer com que as
áreas de risco não sejam ocupadas. Cubatão, ao longo de sua história,
principalmente durante a construção e implantação do polo petroquímico e da
construção da extensa malha rodoviária, viu nascer comunidades inteiras nas áreas
de encostas, inicialmente formada por comunidades trabalhadoras de tais
empreendimentos.
Em 2007, o Governo do Estado de São Paulo, lançou em parceria com o município,
o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, que visa à
recuperação do Parque Estadual da Serra do Mar,
Em Cubatão, o Programa pressupõe dois grupos de ações, realizadas por
intermédio da SH/CDHU:
a) Remoção, reassentamento e promoção da sustentabilidade socioambiental dos
moradores residentes em núcleos a serem erradicados por estarem situados em
áreas do PESM ou em área de preservação permanente, assim denominados: Água
Fria, Pilões, Sítio dos Queirozes, Cotas 500 e 400;
b) Urbanização e regularização fundiária dos núcleos a serem consolidados: Cotas
200, 100, 95 e Pinhal de Miranda, situados em áreas desafetadas do PESM.
Remoção e reassentamento dos moradores destes núcleos que ocupam faixas
operacionais das rodovias e áreas de amortização necessárias à proteção do
parque, aqueles que estão em situação de risco geológico ou em áreas de proteção
de cursos d'água, e os residentes em domicílios a serem demolidos para a
implantação do projeto de urbanização.
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Como dito em item anterior, O Plano diretor (Lei complementar nº 2512/98 é a
principal ferramenta que orienta a politica de desenvolvimento, a expansão urbana,
aplicando os ditames legais pertinentes, seja no aspecto construtivo, seja no aspecto
de segurança.
Com relação as áreas de encostas sujeitas a escorregamentos, estas são
monitoradas através de planos específicos com vigência a partir de 1º de Dezembro,
nosso período chuvoso. Os planos existentes:

- Plano de Contingência da Serra do Mar - Inicio: 1985
Especifico para as áreas de encostas situadas no entorno do nosso polo industrial.

- Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC - Inicio: 1988
Especifico para as áreas de encostas habitadas.
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Fundamento 7
Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco
de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Como dito no item anterior desde 2001, através do Plano de Integração Comunitária
- PIC, mantemos um cronograma de atividades relacionadas a informação,
conscientização, educação e preparação para o enfrentamento as situações de
anormalidade. Este ano, 2014, atendendo o que determina a Lei Federal 12608,
preparamos um projeto que encontra-se em discussão com a Secretaria Municipal
de Educação, cuja meta é incluir a matéria "Defesa Civil" na grade curricular já em
2015. O programa foi elaborado com a seguinte meta:

Informar os alunos sobre a história e as atribuições da Defesa Civil;
Conscientizar os alunos sobre os riscos existentes em suas comunidades;
A origem do fogo – Prevenção e Combate a Incêndios;
Enchentes e alagamentos – como proceder;
Riscos de afogamentos;
Informar e conscientizar os alunos sobre os perigos de raios;
Riscos de acidentes que podem ser provocados por brincadeiras como pipas usadas
com cerol, balões, fogos de artifício e outros;
Incentivar os alunos a tornarem-se agentes voluntários da Defesa Civil;
Formar e despertar, nessas crianças, uma consciência ambiental para que tornem-
se adultos responsáveis e sabedores da importância da preservação do meio
ambiente.
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Documentos de referência
      > Coordenador da Defesa Civil (2014)
  

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:

Esta é uma das funções laborais da Defesa Civil local. Em 2001, criamos e
implantamos o Plano de Integração Comunitária - PIC.
O objetivo do Plano basicamente é preparar a comunidade, incluindo as lideranças
locais para enfrentar situações emergenciais, e é dentro dessa premissa que os
munícipes são informados sobre os riscos a que estão sujeitos e treinados para
enfrentá-los, conscientizando-os da importância da sua participação nas ações de
defesa civil.
De forma a tornar possível alcançar este objetivo, alicerçamos o PIC em 04 tópicos:

1º. Informação e Educação
2º. Treinamento e Capacitação
3º. Participação e Auto Defesa
4º. Prevenção Psicológica

A difusão das informações é efetuada através da publicação de cartilhas, folhetos,
manuais, bem como, cursos, palestras, encontros, seminários e treinamentos
práticos.
Os temas abordados levam em conta as especificidades dos riscos levantados em
cada bairro e são desenvolvidos pelo corpo técnico da Comdec e demais
profissionais ligados respectivamente à sua área de atuação.
A estrutura básica conta com os seguintes temas:

· Defesa Civil
· Riscos Geológicos
· Postura Comportamental nas Emergências
· Primeiros Socorros
· Saúde Pública
· Combate e Prevenção de Incêndio
· Prevenção e Segurança no Lar, Lazer e Trabalho.

Documentos de referência
      > Coordenador da Defesa Civil (2014)
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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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Não há, não temos conhecimento de algo deste nível este incluído como parte do
currículo educacional.
Entretanto, atendendo o disposto LEI FEDERAL Nº 12.608, DE 10 de Abril de 2012,
a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Cubatão, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Educação, após ampla discussão, decidiram que a partir de
2015, a matéria “Defesa Civil nas Escolas”, seria incluída na grade curricular. Os
técnicos da Defesa Civil elaboraram fato material relativo ao tema que foi remetido à
Secretaria para análise e adaptação as normas pedagógicas. Acordamos ainda que
em janeiro de 2015, professores da rede municipal de ensino receberão treinamento
básico com relação aos temas e visitação as principais áreas de risco.
TEMAS:
1 - Defesa Civil;
2 - Noções básicas de Primeiros Socorros;
3 - Prevenção e Segurança no Lar, lazer e trabalho;
4 – Combate e Prevenção de Incêndio

META PARA 2015 (PERMANENTE): ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO
PROJETO; PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DANDO
SUPORTE INTEGRAL AOS PROFESSORES; ELABORAÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO ADICIONAL; CRONOGRAMA DE PALESTRAS, TREINAMENTOS ,
EXERCÍCIOS E VISITAÇÃO AS AREAS DE RISCOS E/OU EMPRESAS DO PÓLO
COMO METODOLOGIA DE SUPORTE AS AULAS TEÓRICAS APLICADAS AOS
ALUNOS.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5
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Descrição de Progresso e Resultados:

Antes de entrar no mérito da questão se faz necessário ressaltar que contamos com
a formação de NUDECs. Estas formadas por participantes das comunidades
possíveis de serem afetadas e com a responsabilidade de fazer o primeiro
atendimento, até que as equipes da Defesa Civil cheguem ao local. O elo entre os
membros dos NUDECs e a Defesa Civil Municipal é perfeito, as demandas são
disparadas nos dois sentidos, de nós para eles e deles para nós. Os membros dos
NUDECs, recebem treinamentos específicos com relação aos riscos inerentes as
áreas onde residem e recebem ainda treinamentos de como proceder em caso de
emergência ou mesmo no caso de mobilização ou retirada da comunidade.
Aprendemos ao longo de nossa existência laboral (desde 1985), que sem a
participação ou envolvimento da comunidade todo e qualquer plano tende a
naufragar, portanto, não funcionando corretamente.
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Fundamento 8
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e
outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à mudança climática por
meio da construção de boas práticas de redução de risco.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil, representada pela REDEC I-2, responsável pela Região
Metropolitana de Defesa Civil, mantém restreita relação com as COMDECs,
incentivando e realizando debates, palestras e trabalhos voltados a integrar os
esforços metropolitanos, reunindo os principais atores responsáveis pelas área
ambiental, como a Fundação Florestal, responsável pelo Parque Estadual da Serra
do Mar onde, nós, Defesa Civil tivemos assento na elaboração do Plano de Manejo.
Recentemente, foi criada a Câmara Temática de Defesa Civil, na AGEN/CONDESB
que tem a Drª Regina Elsa como Coordenadora.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não
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Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que mantém estreito
relacionamento com as instituições relacionadas a questão ambiental, participando
ativamente dos debates e programas implantados.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Em Cubatão, a muito tempo programas foram implantados relacionados com os
temas ambientais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente mantém o NEA - Núcleo
de Educação Ambiental, com interface direta com a rede municipal de ensino, onde
alunos, além de receberem a parte teórica, efetuam visitas as áreas de proteção,
mangues, entre outras.
Há também outros programas, alguns criados pela própria comunidade e que tem o
apoio da Administração Municipal.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:
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As empresas do polo petroquímico são parceiras nos programas existentes e
também, investem na área ambiental, promovendo e apoiando inumeros programas
ambientais em Cubatão e outros municipios.
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Fundamento 9
Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de emergências em
seu município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Falo somente em nome do Poder Público Municipal. Em caso de catástrofe, como a
ocorrida em fevereiro de 2013, uma vez que os requisitos legais são preenchidos, a
ajuda suplementar estadual e/ou federal são agora mais céleres, principalmente com
relação ao Cartão de Pagamentos da Defesa Civil.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Cubatão - COMDEC, tem sede
própria, parte de seu efetivo labora em regime ininterrupto de 24 horas através de
turnos de 6 horas composto por dois técnicos por turno, sendo que um deles
trabalha internamente atendendo as demandas da comunidade através de sistema
de telefone / rádio e o outro é responsável pelo atendimento externo. No caso de
demandas que requeiram um maior efetivo, o coordenador e o secretário executivo é
acionado assim como componentes de outros turnos e do pessoal administrativo.
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Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A partir do recebimento do alerta, e levando-se em consideração a possível evolução
do cenário ocorrido, os membros dos Nudecs ou do Nudec envolvido é acionado,
primeiramente para ficarem de sobre alerta e finalmente caso a situação assim
requeira, são avisados para agirem segundo procedimentos repassado pela equipe
técnica da Defesa Civil, auxiliando nos trabalhos da Defesa Civil.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil tem sede própria, dotada de sistema de
comunicação (Telefones e Rádios) e é onde se localiza o nosso Centro de Controle
Operacional ou Plantão Permanente de Prevenção de Riscos. Além de contar com
profissionais que laboram em regime administrativo, o plantão funciona em regime
de turno ininterrupto, contando com 05 (cinco) turnos com dois técnicos cada, sendo
um deles responsável pelo atendimento telefônico ou rádio e o outro, tem a
responsabilidade do atendimento em campo. Em se tratando de demandas
corriqueiras, o Plantão tem a capacidade de resolver prontamente. Em caso de
situações de maior gravidade, o Coordenador, o Secretário Executivo e efetivo
técnico, são acionados para atendimento a demanda. Nossas instalações tem a
capacidade de montar uma sala de crise, ou sala de coordenação das ações
relacionadas a emergência.
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Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com
a participação de organizações governamentais, não
governamentais, líderes locais e voluntários relevantes?

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Habitualmente, todos os anos, principalmente com relação ao risco tecnológico,
simulados de abandono de área são realizados, com a participação efetiva das
comunidades locais, das organizações governamentais, não governamentais, lideres
e voluntários locais.
Empresas do polo que mantém calendário de simulados anuais: Petrobrás,
Transpetro, Valefértil, Carbocloro.

    

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:
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O Plano Municipal de Defesa Civil, ferramenta básica e essencial para resposta as
situações de anormalidade, trás em seu bojo, os Grupos Setoriais. Estes são
responsáveis dentro de suas respectivas áreas de atuação, em levantar e gerenciar
os recursos humanos e materiais disponíveis. O Grupo Setorial de Alojamento é o
responsável pelo cadastro dos locais possíveis de servir de abrigos provisórios em
caso de uma calamidade. O Grupo Setorial de Alimentação é aquele que assegura o
fornecimento de alimentação para as pessoas que encontram-se no abrigo
provisório. O Grupo Setorial de Suprimento é o responsável pela agilização das
compras necessárias a manutenção do abrigo entre outras. Em anexo segue relação
dos Grupos Setoriais.

Documentos de referência
      > Coordenador da Defesa Civil (2014)
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Fundamento 10
Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam
no centro da reconstrução, por meio do apoio direto e por suas organizações
comunitárias de modo a projetar e ajudar a implementar ações de resposta e
recuperação, incluindo a reconstrução de casas e de meios de subsistência.

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Este campo especifico, como dito no enunciado, requer profissionais especializados.
No nosso caso, toda e qualquer ação neste sentido fica a cargo dos profissionais
que compõe o Grupo Setorial de Cidadania e Inclusão Social ou Promoção Social.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

As medidas preconizadas a meu ver não são focadas nas áreas de risco, ou áreas
sujeitas a ocorrência de eventos danosos. A redução de risco de desastre é medida
de prevenção essencial, mas reabilitar o cenário, cremos que deve ter como intuito
apenas e tão somente o restabelecimento dessas áreas, sem as ocupações
afetadas ou atingidas, preferindo sempre a retirada ou relocação das pessoas
residentes nestas áreas. O interessante seria e será sempre eliminar, extinguir o
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risco de desastres que possam comprometer o patrimônio e a vida das pessoas e
neste caso, o melhor será sempre a retirada da população e não buscar através do
conhecimento científico edificar novamente, no mesmo local, mesmo que através da
boa técnica, construções melhores e/ou mais resistentes.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Como bem dito anteriormente, concordamos com a reabilitação das áreas afetadas
ou atingidas diretamente, entretanto, em face da possibilidade da recorrência de tais
cenários, e em se tratando de assentamentos precários, é salutar que estas famílias
não retornem aos locais sinistrados, sanando, eliminando de vez o risco a
integridade física desta população. O Governo do Estado de São Paulo, criou
através de Decreto, o Auxilio Moradia Emergencial – AME, oferecendo ajuda
financeira as famílias atingidas em decorrência de desastres. Esta talvez,
preliminarmente seja a solução para manter a população longe da área de risco,
inseridas no AME até que unidades habitacionais de caráter social sejam
disponibilizadas.
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