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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As areas de risco foram mapeadas no de 2014 pelo IPT ( Instituto de Pesquisas
Tecnológicas ), haja vista que o principal problema do município de Capivari-SP, são
as enchentes e que nos períodos chuvosos há monitoramento constante do nível do
rio e se necessário a abertura das comportas para facilitar a vazão das águas.
Informou ainda que conseguimos junto ao Governo Federal, o CPDC ( Cartão de
Pagamento Defesa Civil ), para aquisição de subsídios, em caso de Situação de
Emergência ou Estado de Calamidade Pública, que eventualmente possam ocorrer
no município.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Informo que existem parcerias com as comunidades e autoridades locais, haja vista
que o setor privado há necessidade de parcerias no futuro.
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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:

Realizamos palestras na escola, com a distrubuição de filipetas orientativas (
enchentes, raios e tempestades, estiagem e afogamentos ).

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Participamos como cidade resiliente, haja vista que hoje existem servidores
concursados como agentes de Defesa Civil, sendo a primeira cidade do Estado de
São Paulo, a realizar concurso voltado especificamente para o cargo, isto é, a
profissionalização do agente de Defesa Civil.

 

Local Progress Report 2013-2014 3/25



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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Temos acesso o CPDC ( Cartão de Pagamento Defesa Civil ), para aquisição de
subsídios, em caso de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública,
que eventualmente possam ocorrer no município.

    

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:

Foram feitos investimentos em infraestrutura e reparos estruturais de edifícios
públicos, existentes em áreas de 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:

Futuras moradias estão pautas para remanejamento das famílias residentes em
áreas de riscos.

    

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:

Em contato com a Secretaria Municipal de Habitação, o município possui um plano
de aluguel social, voltadas para as famílias atingidas.

    

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:
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Informo que não existe no momento incentivo econômico para investir na redução de
desastres para as famílias e empresas, mas sim isenção no IPTU e desconto em
conta de água, para as pessoas que tiverem seu imóvel ou comércio atingido pelas
enchentes.

    

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:

Em contato com o representante do Sindicato do Comércio, da cidade de Capivari-
SP, não há no momento um plano relacionado para continuidade dos negócios
durante e após os desastres.
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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:

As áreas de risco foram mapeadas pelo IPT e avalidas como R1, R2, R3, R4,
conforme cada situação.

    

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:

Informo que o mapeamento e avaliação foi feito no ano de 2014.

    

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
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de Risco, por exemplo), incluindo avisos prévios de provável
impacto de risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As comunidades são preventivamnete comunicadas sempre que há um risco
iminente, que possa atingir a comunidade.

    

Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Preventivamente as áreas vulneráveis passam por um monitoramento constante,
haja vista o mapeamento do IPT realizado no ano de 2014. Informo que como
cidade resiliente estaremos concluindo todas as etapas do dessa importante
realização.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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Através do constante monitoramento.
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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: 4

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Ambos setores estão empenhados na diminuição dos riscos dos nosso município,
haja vista que nossa particularidade e principal problema são as enchentes.

    

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infra-
estruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações
de risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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Informo que nosso município não possui equipamento públicos localizados em áreas
de risco.

    

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:

A Secretaria de Planejamento e Obras , possui funcionários qualificados que
realizam vistórias, acompanhados da Defesa Civil, e que quando necessário faz
interdição preventiva do local.
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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:

Informo que nosso município não temos escolas e hospitais próximos a áreas de
risco, e as escolas estão aptas se necessários a receber as famílias desalojadas.

    

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:

Tanto escolas, como os dois hospitais de nossa cidade, sendo um de cunho
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particular ( Unimed ) e Santa Casa de misericórdia de Capivari, estão aptos a se
manter operacionais durante emergências.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Informou que a Secretaria de Planejamento e Obras, possui funcionários
qualificados para esse tipo de avaliação, acompanhados da Defesa Civil, e que
quando necessário faz interdição preventiva do local.

    

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:
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Para o ano de 2015 serão realizados treinamentos e simulados, principalmente em
escolas.
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Informo que o município ao identifcar construções que estejam fora dos parâmetros
legais, são paralisadas, até que sejam totalmente adequadas.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Informo que a legislação municipal é rigosamente cumprida, haja vista para
identificarmos os riscos iminentes.
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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: 4

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Informo que além das palestras realizadas em escolas nos anos de 2013 e 2014,
realizarmos distribuição de materias para as comunidades, com filipetas orientativas
e exibições de vídeos.

    

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:

Realizamos treinamentos em conjunto com o Corpo de Bombeiros, limpeza das
margens do rio, além dos simulados realizados pela administração, como brigada de
incêndios, onde os servidores são preparados para as adversidades dessa natureza.
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

No decorrer dos anos de 2013/2014, realizamos palestras nas escolas com a
distruibuição de filipetas orientativas, além de vídeos relacionados a desastres
naturais e causados pelo homem, e que no ano de 2015 intensificaremos nossos
trabalhos.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Nossa principal problemática são as enchentes, onde uma régua fixada no rio
Capivari, nos auxilia nos trabalhos de retirada e abandono dos locais atingidos ( área
de risco ), além do pluviômetro automático instalados hoje em nossa COMDEC, que
nos dá em tempo real a precipitação pluviométrica do nosso município, fazendo que
se necessários realizamos a retirada preventiva das famílias atingidas.
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As metas de Redução de Risco de Desastre do governo municipal, estão integrados
a gestão dos recursos naturais existentes.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Sim

Zonas costeiras Sim

Zonas húmidas Sim

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Sim
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Descrição de Progresso e Resultados:

Informou Administração Muncipal, apoia totalmente a gestão sustentável dos
serviços ambientes, inclusive aderindo ao Programa Estadual Município Verde Aziul,
haja vista que a Defesa Civil constante plantio de mudas, focando principalmente a
arborização do nosso município e recuperação do solo.

    

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:

Informo que o município realiza programa com crianças e cidadãos, de plantio de
mudas e outras ações ligadas diretamente ao meio ambiente.

    

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:

Empresas do setor privado, participam de campanhas, como ADOTE ESSA ÁREA,
realizando o plantio e manutenção de mudas.
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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Temos acesso o CPDC ( Cartão de Pagamento Defesa Civil ), para aquisição de
subsídios, em caso de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública,
que eventualmente possam ocorrer no município.

Outras instituições não relacionadas ao Governo Local ( Municipal), fazem captação
de recursos de forma emergencial.

    

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:

As estações meteorológicas e os pluviômetros, e a medida manual de uma régua,
estabelecido em pontos estratégicos do município, propiciam um conjunto de
informações para que Sistema Municipal de Defesa Civil possa agir de maneira
preventiva, para que as adversidades não venham causar prejuízos para as
comunidades, principalmente aquelas estabelecidas em áreas de risco.
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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:

O COMDEC possui um Plano de Ação Imediata, e umas das informações do Plano é
o contato direto com a comunidade fornecendo as elas os telefones emergencias (
sem custo ), sendo o 199 ( Defesa Civil ) e o 153 ( Guarda Civil ), que também
possui pessoal de plantão 24 horas por dia. Em relação a possibilidade de chuvas e
fenômenos naturais, estamos vigilantes para que através dessas informações
técnicas e manuais possamos oferecer informações precisas e imediatas na tomada
de decisões para as comunidades.

    

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:

COMDEC ( Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ), que hoje é um centro de
operações de emergências totalmente voltada para os trabalhos de Defesa Civil no
município, além do apoio total da Guarda Civil que sempre auxilia os trabalhos de
Defesa Civil, nos fornecendo informações emergenciais.

    

Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com
a participação de organizações governamentais, não
governamentais, líderes locais e voluntários relevantes?
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Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Nos realizamos operações em rios, de margens de pontes e objetos que obstruem o
leito, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil, Diretoria
do Meio Ambiente, e que está em nossa metas operacionais, os exercícios e
simulados com as instituições ligadas a esses trabalhos preventivos de Defesa Civil
e também com as comunidades.

    

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:

O município a partir de 2013 instituiu o Plano de Ação Imediata, nele está
discriminado as ações de cada órgão público municipal, como por exemplo
Transporte, com telefones dos motorista, os caminhões estacionados em pontos
estratégicos, os ginásios de abrigos de emergência, além dos telefones dos
responsáveis pela manutenção e controle de acesso das famílias, e

Local Progress Report 2013-2014 22/25



acompanhamento da Secretaria de Inclusão de Desenvolvimento Social, com
plantão de 24 horas, tendo a disposição Assistentes Sociais, e assistência alimentar
para crianças, adultos e idosos, nos abrigos e para os desalojados.
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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:

Nas adversidades, em eventos naturais ou causados pelo homem, há o
acompanhamento das famílias, pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento
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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Informo que futuras moradias estão pautas para remoção das famílias ainda
residentes em áreas de risco, atingidas pelas enchentes.
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Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Informo que o município possui o Plano de Ação imediata para enchentes, que é a
principal problemática do município, e conseguimos no ano de 2013, o CPDC (
Cartão de Pagamento de Defesa Civil ) , para termos acesso a recursos federais em
caso de Situação de Emergência ou Estado Calamidade Pública.
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