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

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No início do mandato do atual prefeito (2013), houve projeto de lei formulado pela
COMDEC a fim de reestruturar a Defesa Civil do município para Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), conforme Lei Federal 12.608 de
10 de abril de 2012, a qual encontra-se na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
para encaminhamento a Câmara Municipal para aprovação. Atualmente atua com
base na Lei Municipal nº 5.139 de 14 de maio de 2012, quando foi criado as funções
de Coordenador de Defesa Civil, Supervisor de área de Defesa Civil e Agentes de
Defesa Civil, sendo responsável por coordenar as ações de redução de risco. A
COMDEC tem atualmente um quadro com 02 Agentes, 01 Supervisor e 01
Coordenador. Os Agentes realizam atendimento através do "COI" - Centro de
Operações Integradas para atendimentos emergenciais em escala alternada de dia
e noite. Existe monitoramento climático e meteorológico, utilizando-se previsões
climáticas e mapas de satélites disponibilizado pelo CPTEC/INPE, Somar
Meteorologia, além de medição pluviométrica por instrumentos implantados no
município para alertas aos moradores de locais de risco. São ministrados cursos aos
servidores municipais para combate a incêndio florestal e projeto de "Defesa Civil
nas Escolas".

    

Até que ponto existem parcerias entre as comunidades, setor
privado e autoridades locais para reduzir o risco?
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Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente a Defesa Civil vem realizando reuniões com munícipes a fim de iniciar a
formação dos NUDECs para informações sobre as áreas de risco, reflorestamento
de áreas degradadas, prevenção de acidentes domésticos e outros assuntos
relacionados a Defesa Civil, tais como encontro para a reflexão sobre os recursos
naturais, de sua preservação e uso, com enfoque sobre o Rio Paraíba do Sul.
Através do Parque Ecológico da Moçota são realizadas parcerias com empresas
para projetos a serem desenvolvidos no âmbito do município e aproximação da
sociedade.

Link relacionados
      > Parque Ecológico da Moçota
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A atual administração municipal em diversas ações, tem apoiado as mulheres para
que tenham titularidade quando do recebimento de unidades habitacionais, do plano
"Minha casa minha vida" em convenio com a Caixa Econômica Federal. A
comunidade caçapavense é constantemente convocada a participarem na
elaboração de politicas públicas, bem como em sua implantação através de
conselhos municipais, tais como Conselho Municipal Anti-drogas, Direito da mulher
Caçapavense, Bolsa Família, Da Pessoa com Deficiência, De Assistência Social,
Conselho do Idoso, Conselho da Criança e do Adolescente,etc. O município de
Caçapava também disponibiliza serviços de apoio a comunidades que se encontram
em situação de risco e pessoas vulneráveis ( mulheres, crianças, idosos, crianças e
deficientes), através de serviços, programas e cursos, tais como Curso de Inclusão
Produtiva, Programa Viva Leite, CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,
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funcionando em duas regiões administrativas do município, tendo uma em
construção para atendimento específico próximo a unidade do Programa Minha
Casa Minha Vida a ser inaugurado em janeiro de 2015, CREAS - Centro de
Referência Especializado de Assistência Social inaugurado em julho de 2014. Existe
também no município o Fundo Social de Solidariedade, o qual presta todo apoio em
situações de emergência e calamidades as pessoas mais necessitadas ou
vulneráveis.

Link relacionados
      > Programa Habitacional
  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O município vem participando ativamente de Fóruns e Seminários realizados através
do IPT ( Encontro Nacional sobre mudanças climáticas e defesa Civil), CETESB (
Primeiro relatório Nacional sobre mudanças climáticas), CEPAM ( Seminário
construindo cidades resilientes), SEDEC (Fórum nacional de proteção e defesa civil,
CEDEC ( Operação Verão 2013 e 2014) I Conferência Estadual de Proteção e
Defesa Civil e participação na elaboração de "Diretrizes e Princípios" para a II
Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, bem como a eleição de Delegados
a participarem da Conferência Nacional realizada em Brasilia - DF.No último dia
30/10/2014, a COMDEC participou de uma capacitação promovida pela Defesa Civil
do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão, sobre redução de riscos com
equipes de todo o Vale e foi marcado por palestras que focavam os agentes
municipais - aqueles que atendem a emergência. Os agentes e servidores
municipais são treinados a atuarem em incêndios em cobertura vegetal, anualmente
com capacitação através do Corpo de Bombeiros local.

Link relacionados
      > Operação verão 2013
      > Operação Estiagem 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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Caçapava tem receita estimada de R$ 198 milhões para o ano de
2014, sendo previsto uma verba de R$ 217 milhões para o exercício de 2015. A
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, dispõe de verba própria
para projetos de drenagem e recuperação de mata ciliar , sendo que através do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraiba do Sul, através do Fundo Especial
Hidrológico - FEIHIDRO ,recebeu verba a ser empregado em macro drenagem em
preceitos de redução de risco.SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
MUNICIPAIS, dispõe de verba própria a ser empregada em obras publicas de
minimização de riscos a população, quer seja em melhorias de pontes a fim de evitar
enchentes ou vias para melhor facilitar acesso a bairros do município e escoamento
de águas devido a erosões e limpeza de galerias de águas pluviais para
minimização de alagamentos. SECRETARIA DE DEFESA E MOBILIDADE
URBANA, conta com orçamento próprio para estudar, planejar, supervisionar,
fiscalizar e prestar serviços em todos os assuntos referentes a vias públicas, trânsito
e transporte, o que inclui a prevenção de acidentes através de conscientização e
orientação a comunidade, realizando ainda consulta pública sobre mobilidade
urbana para inclusão no Plano Diretor. SECRETARIA DE CIDADANIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, os recursos financeiros são advindos de recursos do
próprio município e de convênios com o Estado e Governo Federal para implemento
de política habitacional no auxílio as famílias, de forma a garantir melhoria nas
condições de moradia, bem como retirada das mesmas de área consideradas de
risco, conforme mapeamento do Instituto Geológico de SP.

Documentos de referência
      > Plano Diretor (2007)

Link relacionados
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      > Plano de Mobilidade Urbana 
  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Os recursos financeiros alocados do governo local para a realização de atividades
de redução de riscos de desastres, incluindo respostas efetivas a desastres e
recuperação realizam-se através da Secretária de Obras e Serviços Municipais
executando serviços como: recuperação de pontes, limpezas de córregos e
ribeirões, melhoria na capacidade de capacitação de águas pluviais, minimizando
riscos de enchentes e alagamentos, otimizando o sistema de drenagem urbana O
município vem realizando monitoramento das áreas consideradas de risco,através
das Secretarias de Planejamento e meio Ambiente, juntamente com a
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, a fim de retirar famílias destas
áreas para locais seguros onde foi implantado o programa "minha casa minha vida",
revitalizando os locais degradados com replantio de mata ciliar as margens do Rio
Paraíba do Sul e Ribeirões do município, reduzindo assim o déficit habitacional.

Link relacionados
      > Outorga de mata ciliar
  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Bolsa Família, que engloba Bolsa Gestante, Bolsa Jovem, criadas através da Lei
Federal 10.836 de 9 de janeiro de 2004 e Renda Cidadã e Ação Jovem, pertencente
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ao programa Estadual.

Documentos de referência
      > Bolsa Familia (2004)
  

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

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Industria Comércio e Agricultura apoia a concessão de micro-
créditos populares. O principal deles e proveniente de recursos estaduais, sendo
disponibilizados pelo Banco do Povo Paulista que é uma entidade solidária, sem fins
lucrativos que oferece empréstimos para empreendedores que na maioria das vezes
não tem acesso ao sistema financeiro tradicional. É uma maneira de proporcionar as
famílias vulneráveis e marginalizadas, instaladas em área de risco, a possibilidade
de reiniciar seus meios de subsistência.

Link relacionados
      > Banco do Povo Paulista
  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

No município, caso haja decretação de Situação de Emergência ou Estado de
Calamidade, poderá haver isenção de IPTU as famílias atingidas. Todo cidadão que
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possui renda familiar de até dois salários mínimos vigentes tem direito à isenção de
IPTU”, conforme lei n° 3672/1998

Documentos de referência
      > Lei 3672 (1998)
      > Lei Complementar 291 (2013)

Link relacionados
      > Isenção de IPTU
  

Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Não há um plano de ação das associações empresariais locais para apoio durante e
após os desastres. A ação e reativa, de acordo com as especificações de cada
empresa diante de um desastre
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Através do Termo de Cooperação Técnica IG-CEDEC, foi realizado mapeamento
das áreas de risco do município de Caçapava até o ano de 2012, onde foram
elaborados dois volumes que foram realizados através de investigações geológicas-
geotécnicas, sendo identificados 32 setores, distribuídos em 17 áreas de risco no
município, envolvendo 471 moradias, 3 pontes, 320 metros de vias, 62
estabelecimentos comerciais, 01 galpão industrial e 01 campo de futebol. Do total de
moradias (471), já no ano de 2012 foram reduzidas 165 famílias que foram
cadastradas e abrangidas pelo programa habitacional CDHU "Minha casa, minha
vida". No atual exercício (2014), novas famílias do município foram contempladas no
mesmo programa com a construção 642 casas, estando em avaliação o número de
moradias ainda existentes em áreas identificadas como sendo de risco.

Link relacionados
      > Mapeamento de área de risco 
  

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:
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Continuamente as áreas que são consideradas de risco são avaliadas, a fim de que
seja atualizada as informações para elaboração do PPDC do próximo exercício
(2015), visto que desde a entrada do atual governo existe a preocupação na
atualização deste dados para a diminuição das pessoas residentes em locais
considerados de risco ou sujeitos a eles. Durante o presente exercício (2014) houve
considerado avanço na diminuição de áreas de risco através de obras de prevenção
ou retirada das famílias residentes em locais de APP (Área de Proteção
Permanente) ou APA (Área de Preservação Ambiental).

    

Com que regularidade o governo local transmite para a
comunidade informações sobre as tendências locais de ameaças e
medidas de redução de risco (utilizando um Plano de Comunicação
de Risco, por exemplo), incluindo avisos prévios de provável
impacto de risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Devido o município de Caçapava haver sido mapeado com 32 setores de risco,
distribuídos em 17 áreas (já reduzidos até 2014), os setores considerados de risco
muito alto (6%) já não existem; os de risco alto (6%) também foram extintos com
serviços de limpeza e recuperação, controle de drenagem superficial e da erosão do
solo, disciplinamento do escoamento das águas servidas e plúvias, visto tratar-se de
locais de alagamento e escorregamento de talude de corte; os de risco médio (31%)
e baixo (57%) estão sendo reduzidos com obras de pequeno porte em canais e
recuperação de leitos, visto se tratar de riscos de solapamento e alagamento.
Sempre que necessário a Defesa Civil pode utilizar de meios de comunicação local (
emissora de rádio e jornais online) para emissão de alertas de eventos adversos.

Documentos de referência
      > Atividades do GT Paraíba (2011)
      > Atividades do GT Paraíba (2011)
      > Atividades do GT Paraíba (2011)
      > Atividades do GT Paraíba (2011)
      > Atividades do GT Paraíba (2011)
      > Atividades do GT Paraíba (2011)
      > Atividades do GT Paraíba (2011)
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      > Atividades do GT Paraíba (2011)
      > Atividades do GT Paraíba (2011)

Link relacionados
      > Licenciamento ambiental
      > Obras em Caçapava
  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Com a avaliação realizada pelo IG/SP até o ano de 2012, onde foram abrangidos
nove municípios do Vale do Paraíba, o governo local pode realizar obras para
minimização ou extinção dos locais de risco, sendo que a comunidade passaram a
ser orientadas sobre ações de prevenção e redução de riscos nos mutirões
realizados no município. Com os mutirões realizados nas escolas, os alunos
puderam tomar conhecimento sobre meio ambiente e ações de minimização de
riscos.

Link relacionados
      > Mutirão para realização de serviços 
      > Mutirão 
      > Serviços poupa tempo 
  

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

No município de Caçapava, está em revisão e estudo, o Plano Diretor e Lei de
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zoneamento, uso e ocupação do solo que será feito através da Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente já para implantação no ano de 2015. Foram
realizadas 3 (três) consultas públicas para referidas alterações, sendo que após
aprovação serão inseridas no site do município, onde será disponibilizado canal
online que permitirá realizar consultas de verificação de zoneamento e uso do solo,
mapas cadastrais e demais informações relativas a instalações de empreendimentos
no município.

Link relacionados
      > Consultas públicas
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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: 3

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente é responsável pela aprovações de
plantas residências, certidões de uso de solo, aprovações de empreendimentos,
levando em conta previa aprovação da CETESB e DAEE, somando-se a avaliação
técnica para atendimento de drenagem, terraplenagem, bem como se estão sendo
atendidas todas normas do município. Além do que se estão sendo atendidas todas
as Leis Federais (Código Florestal, Normas e Diretrizes Ambientais)É responsável
ainda pela anexação/subdivisão de lotes, levantamentos planialtimétrico e
cadastramento de glebas, aprovação de edificações em solo privado e emissão de
alvarás de aprovação e execução e também certificado de conclusão de obras
(habite-se). A secretaria de Obras e Serviços Municipais, com autonomia financeira
e administrativa e responsável por diversas obras realizadas no município, como
também conservação das Vias públicas do município, além de outras atividades
previstas em Lei de criação e legislações supervenientes. Atua na administração e
fiscalização do comercio e da publicidade em solo público.
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No município de Caçapava as instalações públicas e de infraestrutura não estão
localizadas em área de risco, sendo que os equipamentos estão sobre
responsabilidade da Secretaria de Obras a qual realiza a manutenção dos
equipamentos em local próprio.

    

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, através da Guarda Civil Municipal,
realiza o monitoramento de todas as instalações municipais. Através de reuniões
realizadas pela Região Metropolitana do Vale do Paraíba o município vem
solicitando o convênio com o Estado para a compra de novas câmeras a fim de que
o COI - Centro de Operações Integradas possa aumentar o monitoramento dentro
do município.

Link relacionados
      > Criação da Região Metropolitana do Vale do Paraiba
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Fundamento 5
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais
avaliações conforme necessário.

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Dentro do município de Caçapava não há escolas, hospitais ou centro de saúde
inseridos em áreas consideradas de risco.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

No município de Caçapava, através da COMDEC, a Secretaria de Educação está
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inserida no PPDC, para utilização de algumas Escolas como abrigo, em caso de
desastres, estando as mesmas fora de áreas consideradas de risco pelo IG/SP, o
que as faz manterem-se operacionais durante emergências. No Hospital municipal
existe capacitação anual para brigadistas e tem por objetivo proporcionar aos
participantes conhecimentos básicos sobre prevenção, isolamento e extinção de
princípios de incêndio, abandono de área e técnicas de primeiros socorros (vias
aéreas, reanimação cardiopulmonar e riscos específicos).

Link relacionados
      > Brigadas de Incendio
  

Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm
programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e
unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 2

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

As manutenções, ampliações e reformas realizadas nas escolas, são através de
dotação anual do próprio município que é repassada a Secretaria de Educação a
qual tem um Plano de Ação onde constam as manutenções preventivas, realizando
também as corretivas. Além da verba própria do município existe verba do governo
federal (QSE - Quota Salário Educação) utilizada para promoção e aperfeiçoamento
da educação. Todas as escolas do município atendem as diretrizes do Código de
Obras do município. A cidade possui hospital público (FUSAM) onde toda
comunidade é atendida através do SUS, sendo que o município através da
Secretária de Saúde, repassa verba com dotação anual para os diversos serviços
pertinentes àquela Instituição.

    

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

Nível de progresso alcançado: 1

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Não existe plano ou programa para simulado e exercício em escolas, hospitais e
centros de saúde no município. Existe um projeto para implantação do programa
"Defesa Civil nas Escolas" que engloba os simulados e exercícios regulares.
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Os regulamentos de uso e ocupação do solo para áreas de risco e os códigos de
construção são aplicados integralmente, sendo que todo o parcelamento de solo e
edificações, mesmo para construções populares devem atender as Leis de
parcelamento do município e Código Sanitário do estado de São Paulo, sendo
proibidas construções em áreas de risco.

Documentos de referência
      > Lei Zoneamento, ocupação e uso do solo (1999)
      > Ocupação e parcelamento do solo (1999)
  

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:

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município possui Plano de
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Contingência bi-anual que tem por objetivo organizar, orientar, agilizar e uniformizar
as ações necessárias as respostas de controle e combate às ocorrências anormais
em todo o município. Caçapava possui ainda Leis que dispõe sobre ocupação e
parcelamento do solo, Zoneamento uso e ocupação, bem como Plano Diretor os
quais direcionam onde e como deverão ser executadas as construções dos imóveis
em todo território municipal.

Link relacionados
      > Plano Diretor de Caçapava
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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: 3

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local vem realizando visitas junto as comunidades locais, principalmente
naquelas que vivem em áreas de risco, realizada através de Agentes de Defesa
Civil, passando orientações conforme suas características (alagamento, inundações
incêndio em cobertura vegetal). Ainda através do Parque Ecológico da Moçota existe
curso em andamento para líderes comunitários, professores das escolas municipais,
estaduais e particulares sobre meio ambiente e situações especificas ao local onde
cada integrante do curso reside.

Link relacionados
      > Curso Meio Ambiente
      > Estudo de Meio-Perspectiva
      > Curso gratuito a lideres comunitários
  

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

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

Através de reuniões, encontros e debates com as diversas Secretarias a COMDEC
vem oferecendo ciência as autoridades locais e comunitárias sobre as necessidades
na redução de riscos naturais e provocados

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas municipais, em matérias específicas abrangem de modo geral as
questões ambientais e noções de proteção e defesa civil. A COMDEC desenvolveu
projeto específico de "DEFESA CIVIL NA ESCOLA", o que está em análise pela
Secretaria de Educação para implantação no currículo escolar municipal. Através do
Parque Ecológico da Moçota existem cursos direcionados a meio ambiente e
redução de riscos de desastres abertos a comunidade e estudantes de escolas e
faculdades do município e Vale do Paraíba. A Secretaria de Educação realiza ações
educativas com alunos da rede municipal de ensino, rede estadual e rede particular
de Caçapava e outros municípios do Estado (Mogi das Cruzes, São Paulo,
Caraguatatuba) que incluem visitas ao Parque Ecológico.

Documentos de referência
      > Curso Educação Ambiental (2014)

Link relacionados
      > Educação Ambiental - Escolas
  

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

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

Devido o município de Caçapava não apresentar áreas consideradas de risco alto ou
muito alto (já resolvidos pelo governo atual) e as de risco médio e baixo não
oferecerem necessidade de planos de evacuação; todas as providências a serem
tomadas são definidas em Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC no qual define
todas as responsabilidades das Secretarias envolvidas. A educação e comunicação
de risco à população é realizada sempre através da rede escolar, mutirões da
cidadania e cursos realizados no Parque Ecológico da Moçota.
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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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente o município de Caçapava participa do Programa Município Verde-Azul,
do governo estadual, desde 2009, sendo sua última nota 26. Até o momento
Caçapava não obteve avanços com relação a recursos, devido a sua pontuação.
Para o próximo exercício está previsto a entrada do município no Programa "Cidades
Sustentáveis", buscando melhorar a qualidade de vida e o bem estar da população
em geral.

    

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 Sim

Recursos hídricos Sim
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Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

À Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente compete planejar e executar as
políticas públicas e gestão do meio ambiente no município, normatizando e
controlando as ações que visem a promoção das atividades ecológicas, garantindo a
qualidade ambiental do município; coordenar estudos de controle, executando outras
atividades afetas que venham a ser atribuídas. Está ainda em execução o Plano
Diretor de Macro Drenagem que visa executar obras no Ribeiros e Córregos do
município. Caçapava também integra o Comitê que estuda, regulamenta e protege a
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul,participando também das Câmara Técnica
de Planejamento, Câmara de Educação Ambiental e Câmara Técnica de Assuntos
Institucionais.

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Departamento de Meio Ambiente, ligado a Secretaria de Planejamento, estimula a
participação popular através do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA,
instituído através da Lei Municipal 4783 de 29 de julho 2008, com o objetivo de
manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, ao Poder Público e à coletividade,
o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo para as presentes e futuras
gerações. Compete ainda ao Conselho, dentre outras:
I - propor diretrizes, avaliar e acompanhar a implementação da Política Municipal de
Meio Ambiente; II - colaborar nos estudos e na elaboração do planejamento, dos
planos e programas de desenvolvimento ambiental municipal; III - propor normas
técnicas e legais e padrões de qualidade ambiental; (...) VI - colaborar no
mapeamento e inventário dos recursos naturais do município para a conservação do
meio ambiente; VII - participar e opinar na criação e manutenção de áreas de
especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e cultural; VIII - fornecer

Local Progress Report 2013-2014 24/31



informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e defesa do meio
ambiente, sempre que for necessário; (...)XIII - colaborar e participar das ações de
interesse público para a gestão ambiental intermunicipal, como a dos Consórcios
Intermunicipais para a preservação, conservação e recuperação dos recursos
hídricos e florestais;

Documentos de referência
      > Criação do Conselho Municipal Meio Ambiente (2008)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA, é um órgão colegiado deliberativo
e consultivo, no âmbito de sua competência para assessorar o Poder Executivo
sobre questões ambientais, vinculado ao Departamento de Meio Ambiente. O
Conselho é formado por 14 membros, conforme artigo 10 da Lei Municipal
4783/2008, sendo 07 representantes do Poder Público Municipal e 07 da Sociedade
Civil organizada que inclui o setor privado.

Documentos de referência
      > Formação do Conselho (2014)
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Fundamento 9
Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de emergências em
seu município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Em caso de decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Pública o município poderá solicitar recursos suplementares ao Estado ou União.
Existe intenção do município em aderir ao Cartão de Pagamento da Defesa Civil -
CPDC, do Ministério da Integração Social o qual irá facilitar a recepção de recursos
federais a serem distribuidos pela União em caso de desastres.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município conta com um Centro de Operações Integradas (COI) em
funcionamento desde agosto de 2012, que atua em regime de plantão (24 horas)
interligado com a COMDEC, Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Trânsito e Guarda
Municipal. O no breaks pode funcionar até 3 horas sem energia, mantendo em
funcionamento o sistema de rádio e câmeras de monitoramento. Existe previsão
para integração do sistema com Polícia Civil e Polícia Militar do município.
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Link relacionados
      > COI de Caçapava
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No município de Caçapava a comunidade obtém e fornece informações à Defesa
Civil - COMDEC, através do telefone de emergência número 199 localizado no
"COI", onde também existe sistema de videomonitoramento com câmeras instaladas
em locais de inundação de via pública que facilitam o controle de tráfego destes
locais. Existe também o controle pluviométrico em regiões distintas do município
para possível aviso as comunidades que estão em locais com previsão de
alagamento em caso de índice alto de chuva, sendo possível disponibilizar abrigos,
caso necessário.

Link relacionados
      > Ações de Defesa Civil
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Caçapava possui um Centro de Operações Integradas (COI) que
atende o número de emergência 199 24 horas, onde existem câmeras de
monitoramento nas principais vias e estabelecimentos públicos, verificando também
áreas de risco de inundação. Neste local existe a integração da Polícia Militar,
Guarda Municipal e Trânsito. Estão em andamento estudos para ampliação do
número de câmeras no município.
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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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município de Caçapava, através da COMDEC, promove anualmente em conjunto
com o Corpo de Bombeiros, treinamento oferecido a funcionários e voluntários sobre
Primeiro Socorros e Combate a incêndio em coberturas vegetais o qual também
pode ser realizado por lideres locais.

    

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: 4

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 município de Caçapava possui estoque de suprimentos para uso em caso de
desastres, sendo mantido pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social, como
também pelo Fundo Social de Solidariedade. Temos também apoio da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/SP). No município existe o
Albergue Municipal que tem disponível leitos para homens, mulheres e crianças que
funciona 24 horas por dia. O Plano de contingência do município está em vigor,
contendo todas informações relativas a abrigos em caso de necessidade as
competências de todas Secretarias do município.
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município mantem através da Secretaria de Saúde, um centro de especialidades
denominado Ambulatório de Saúde Mental, o qual possui em seu quadro de
funcionários 01 psiquiatra e 02 psicólogos que podem atender vítimas de impactos
psico-sociais. Em caso de necessidade, as assistentes sociais que acompanham
ocorrências relacionadas a desastres realizam trabalhos em rede com atendimento e
acompanhamento por estes especialistas.

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Cidadania e Assistência Social, promove a remoção das famílias de
forma preventiva com o apoio da COMDEC - Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil. A demolição dos imóveis em áreas de risco (APP e APA) e realizada através
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da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, sendo que a recuperação ambiental é
realizada através do Departamento de Meio Ambiente. As famílias residentes em
áreas de risco atendidas através do programa "Minha Casa minha vida" do governo
federal, recebem apoio das Secretarias de Cidadania e Assistência Social e
Secretaria de Obras e Serviços Municipais para remoção das áreas de risco e
mudança para os locais destinados aos planos habitacionais do CDHU.

    

Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Cidadania e Assistência Social garante os serviços aos cidadãos e
grupos em situação de vulnerabilidade apoiando em ações sociais desenvolvidas no
município, voltadas às mulheres, idosos, crianças, jovens e pessoas com deficiência,
sempre priorizando segmentos que se encontrem em situação de maior
vulnerabilidade social. Os objetivos finais são a capacitação e a geração de renda
como ferramentas de resgate social.
Existem ainda outros benefícios sociais, disponibilizado através de programas de
transferência de renda. Todas ás áreas degradadas são recuperadas através das
Secretarias de Obra e Meio Ambiente.
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