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Prioridade de Ação 1
Certifique-se de que a redução de desastres seja uma prioridade nacional e local
com uma forte base institucional para implantação.

 

Indicador central 1.1
Política nacional e quadro jurídico para a redução de risco de desastres existem com
responsabilidades descentralizadas e capacidades em todos os níveis.
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No município de Birigui, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, está
alocada na estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Pública, tendo,
nomeados oficialmente uma Coordenadora Executiva, um Gestor Municipal de
Proteção e Defesa Civil, um Engenheiro Civil. Integram ainda o COMDEC,
representantes de todas as secretarias municipais além de 20 Guardas Civis
Municipais como brigadistas. Os integrantes do COMDEC participam
constantemente de cursos e treinamentos oferecidos tanto pela Regional como a
Estadual de Defesa Civil. O COMDEC realiza palestras junto a escolas, faculdade,
setor público e privado, buscando conscientizar a população quanto meios de
redução de risco e mudanças climáticas.

Documentos de referência
      > Lei 5.670 de 2013, Institui Política Municipal de Proteção e Defesa Civil
      > Lei 5.893 de 2014, Altera Dispositivos da lei 5.670.
      > Portaria de nomeação dos membros do COMDEC
  

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Existem no município diversas parcerias, como nota-se pela composição da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, onde se fazem presentes
representantes de todas as Secretarias Municipais, Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, Diretoria Regional de Ensino,
Exército Brasileiro - TG 02-008; e Conselho Comunitário de Segurança Pública –
CONSEG.

 

Indicador central 1.2
Recursos específiicos e adequados estão disponíveis para implantar planos de
redução de risco de desastres e atividades em todos os níveis administrativos.
  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O município conta apenas com recursos próprios, não possui condições para
grandes ações de redução de riscos, são feitas palestras nas escolas, faculdades,
setor público e privado, buscando conscientizar a população, quanto meios de
redução de risco. Também esta sendo providenciado o Cartão de Pagamento de
Defesa Civil junto ao Banco do Brasil, para podermos inscrever projetos visando
parcerias (verbas) com governo federal e estadual.

    

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?
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Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

É feita a limpeza e manutenção da canalização dos córregos que cortam a cidade,
assim, como a ampliação desta canalização; além da busca de recursos através de
convênios com o Governo Estadual e Federal.

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Através da COMDEC, trabalhos de prevenção são realizados nas escolas,
faculdades, setores públicos e privados, transmitindo-se informações quanto a
redução de riscos e mudanças climáticas; além de capacitações oferecidas à
população pelo corpo de bombeiros.

    

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

Nível de progresso alcançado: 2
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Descrição de Progresso e Resultados:

Alguns integrantes da Comissão Municipal de Defesa Civil participaram de cursos de
aperfeiçoamento e treinamentos, voltados para a área de Defesa Civil. Além do
trabalho de prevenção feito em escolas, faculdades etc., sobre a redução de riscos e
mudanças climáticas.

    

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

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Neste ano, iniciamos, através de parceria com o SENAI, palestras educativas aos
alunos e, onde será implantado o primeiro NUDEC (núcleo de Defesa Civil). Existe
ainda um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para a
implantação da matéria Defesa Civil nas Escolas de Ensino Fundamental.

 

Indicador central 1.4
Uma plataforma nacional multissetorial para a redução de risco de desastres está
funcionando.
  

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?
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Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Esta sendo providenciado junto ao Banco do Brasil, o Cartão de Pagamento de
Defesa Civil - CPDC, que é destinado ao pagamento de despesas com ações de
socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em
parceria com o Governo Federal, além de encontros nacionais e cursos, onde
integrantes da COMDEC participam.
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Prioridade de Ação 2
Identifique, avalie e monitore os riscos de desastres e reforce o sistema de alerta e
alarme

 

Indicador central 2.1
Avaliações de risco locais e nacionais baseadas em base de dados sobre ameaças
e informações sobre vulnerabilidades estão disponíveis e incluem níveis de risco.
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil Municipal realiza vistorias técnicas de risco, através de engenharia
civil em imóveis e edificações em situação vulnerável ou quando estes passam por
eventuais danos, como enchentes, inundações, incêndios, etc.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Gestor de Defesa Civil e o Engenheiro designado para as atividades de defesa
civil inspecionam periodicamente os rios que cortam a área urbana, visando detectar
necessidades de limpeza para se evitar enchentes e as informações são passadas
para a Secretaria de Serviços Públicos que providencia as ações necessárias.
Também são realizadas vistorias em imóveis com risco sempre que solicitadas a
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COMDEC. Nos casos de interdição de imóveis, estes só são liberados após a
eliminação dos riscos e nova avaliação. Os pontos sensíveis e passíveis de risco são
monitorados periodicamente até que sejam realizadas obras estruturais de
recuperação/ preservação.

    

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:

Estudos para Habitação/ocupação são realizados pelas Secretarias Municipais de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado e Secretaria de Obras, através do
Plano Diretor do Município.

    

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:

A Defesa Civil Municipal (COMDEC), possui engenheiro civil para avaliações
estruturais nas edificações quando solicitado ou vistorias preventivas, além do Corpo
de Bombeiros Militar que inspeciona todas as unidades de saúde, escolas e
hospitais para a certificação com o AVCB.
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Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e
unidades de saúde em relação a desastres de forma que tenham
capacidade de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O próprios municipais são executados conforme projetos arquitetônicos, estruturais e
elétricos, observando-se as disposições do Plano Diretor do Município e demais leis
correlatas.

Documentos de referência
      > LC 17 - Plano Diretor
      > LC 31 - Código de Obras

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

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

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Ainda não possuímos sistemas de alerta específicos à defesa civil, atuando como
tal, o centro de operações da Guarda Civil Municipal que funciona 24 horas e,
atende eventuais emergências.

    

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A população de Birigui interage com a Defesa Civil através do telefone de
emergências 199; e devido inexistência de uma área de grande risco com certa
quantidade populacional a ser afetada, alertas e alarmes são feitos através da
imprensa e emissoras de rádio local.

 

Indicador central 2.4
Avaliações de risco locais e nacionais levam em conta riscos regionais /
transfronteiriços, tendo em vista a cooperação regional sobre redução de risco.
  

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

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

Não foram efetuadas de fato, substanciais avaliações de riscos locais e/ou regionais.
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Prioridade de Ação 3
Utilize conhecimento, inovação e educação para criar uma cultura de segurança e
resistência em todos os níveis

 

Indicador central 3.1
Informações relevantes sobre desastres estão disponíveis e acessíveis em todos os
níveis, a todos os interessados ??(por meio de redes, desenvolvimento de sistemas
de compartilhamento de informação, etc.)
  

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil Municipal realiza palestras junto a escolas, faculdades, setor público e
privado, buscando além de conscientizar a população, quanto meios de redução de
risco e mudanças climáticas, também sobre possíveis ameaças, medidas
preventivas e de socorro em casos de emergências.

 

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

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

Local Progress Report 2013-2014 12/26



Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Através da COMDEC, trabalhos de prevenção em escolas, faculdades, setores
públicos e privados vêem sendo realizados e informações sobre redução de riscos e
mudanças climáticas são transmitidas. Existe ainda projeto em parceria com a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (fornecedora do material didático), começar
em 2015 um ciclo de palestras nas escolas visando o público infantil (ensino
fundamental).

 

Indicador central 3.3
Métodos de pesquisa e ferramentas para multi-avaliações de risco e análise de custo-
benefício são desenvolvidos e fortalecidos.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

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

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

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe positivo grau de interação entre os planos municipais, como Plano Diretor, Lei
de uso do solo, Código de Posturas, entre outros. O plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos e o plano de mobilidade urbana encontram-se em fase
de estudos e elaboração.

Documentos de referência
      > LC 26 - Regula o uso do solo urbano
      > LC 30 - Institui Código de Posturas
  

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
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Comunicação Não

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Os projetos de engenharia protocolados na prefeitura, como quaisquer projetos de
loteamentos, etc., pra serem aprovados necessariamente devem estar em
conformidade com o Plano Diretor do Município, Código de obras e demais leis
correlatas. Atentando-se também a mobilidade urbana e aceso a portadores de
necessidades especiais.

    

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:

No município de Birigui, não são aprovados projetos de ocupação do solo em
desconformidade com as previsões do Plano Diretor do Município que prevê as
áreas sensíveis e de proteção permanente/intensiva.

    

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Estudos para habitação são realizados pelas secretarias de Obras e Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, regrados pelo Plano Diretor do
Município, Código de Obras, Código de Posturas e demais legislação
(estadual/federal).

    

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

Nível de progresso alcançado: -- não completado --

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe uma atenção do governo local, que vem recuperando áreas degradadas,
desocupando algumas áreas de preservação que haviam sido invadidas, além de
fiscalização das Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado e
Secretaria Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, assim
como denúncias recebidas e atendidas pela Guarda Municipal.

    

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

No município de Birigui, os cidadãos em geral ainda estão um pouco distantes, mas
algumas ONGS já existem e tentam mobilizar pessoas no sentido de cobrar cada
vez mais medidas protetivas à fauna e flora. O governo local procura sempre que
possível realizar audiências públicas, que tem sido um bom instrumento de
motivação para a participação da população em todos os assuntos de interesse do
município.

    

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 Setor privado colabora com replantio de árvores, paisagismo de praças,
financiamento de alguns projetos na área de proteção ambiental, reciclagem além de
firmarem algumas parcerias como o poder público neste sentido.

 

Indicador central 4.2
Políticas e planos de desenvolvimento social estão sendo implantados para reduzir a
vulnerabilidade das populações de maior risco.
  

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo,
esquemas de poupança e crédito, macro e microsseguro)
disponíveis para as famílias vulneráveis ??e marginalizadas
instaladas em áreas de risco?
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Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, possui um cadastro e
acompanhamento das famílias carentes/vulneráveis do município e fornece quando
necessário cestas básicas, acompanhamento psicológico, disponibiliza cursos de
aperfeiçoamento/profissionalizantes, dentre outras ações assistencialistas. As
famílias que residem em imóveis em situação de risco, e que não sejam proprietárias
de imóvel, tem prioridade na aquisição de casa populares fornecidas pelo município.

    

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:

A Prefeitura do município de Birigui não dispõe de auxílio em dinheiro, empréstimo
facilitado ou garantia de empréstimos às possíveis vítimas de desastres. Entretanto,
a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em situações de desastres,
tais como incêndios em imóveis residenciais, vendavais, alagamentos procede toda
a triagem das famílias vulneráveis, fornecendo o acolhimento e atendimento
assistencial emergencial necessário.

 

Indicador central 4.3
Planos e políticas setoriais econômicas e produtivas foram implantados para reduzir
a vulnerabilidade das atividades econômicas.
  

Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco

Local Progress Report 2013-2014 18/26



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:

SEM INFORMAÇÃO.

    

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:

Nosso município, felizmente ainda não sofreu com um desastre que impedisse a
continuidade dos negócios e inexiste nas entidades ligadas ao comércio e indústria
(ACIBI e SINBI) estudos de tais impactos.

 

Indicador central 4.4
Planejamento e gestão dos assentamentos humanos incorporam elementos de
redução de risco de desastres, incluindo o cumprimento de códigos de construção.
  

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

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

Os Centros Comunitários dos bairros e as escolas estão dotados com profissionais
habilitados para atendimento dos munícipes, a COMDEC realiza vistorias
preventivas e quando solicitada, além do Departamento de medicina e segurança do
trabalho da prefeitura e do Corpo de Bombeiros Estadual que vistoria extintores,
hidrantes e saídas de emergência dos prédios públicos.

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Após vistorias realizadas, constatado riscos, o município executará através de
projetos, obras recuperativas e preventivas, sendo de responsabilidade das
secretarias de obras e de serviços públicos as obras e os reparos mais rotineiros.

 

Indicador central 4.5
Medidas de redução de riscos são integradas nos processos de recuperação pós-
desastre e de reabilitação.
  

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres
estão integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades
de reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:
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Após avaliação e vistorias de Defesa Civil em pontos sensíveis/passíveis de risco,
obras estruturais de prevenção e de recuperação vêm sendo executadas de acordo
com cronograma e recursos da administração pública municipal, com a finalidade de
minimizar possíveis perdas.

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 2

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Os próprios municipais são executados conforme projetos arquitetônicos, estruturais
e elétricos. Existem ainda vistorias do Corpo de Bombeiros Estadual, Departamento
de medicina e segurança do trabalho e COMDEC quando solicitado.
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Prioridade de Ação 5
Reforce a preparação de desastres para uma resposta eficaz em todos os níveis

 

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

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

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Apenas a unidade do Corpo de Bombeiros local realiza algumas simulações
periódicas. Não há tais atividades coordenadas diretamente pela COMDEC.

    

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?
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Nível de progresso alcançado: 3

Estoques de suprimentos de emergência Não

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Não

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

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Nosso município através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
dispõe de roupas para crianças e adultos, cestas básicas, etc. O município em
situações especiais/emergenciais e provisórias dispõe de casa do desabrigado para
os adultos e casa abrigo para as crianças. O município não possui comunidades
expostas a grandes riscos eminentes.

    

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil possui o atendimento durante 24 horas através do 199, ligado a sede
da Guarda Civil Municipal que gerencia as ocorrências, encaminhando aos
responsáveis de acordo com o tipo de ocorrência.

    

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Ainda são muito poucos os treinamentos nesse sentido, restringindo-se aos cursos
de combate a incêndio, ministrados pelo Corpo de Bombeiros Estadual, assim como
treinamentos feitos pelas empresas particulares e seus sistemas de segurança do
trabalho nos eventos da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
(SIPAT).

    

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Nosso município não possui um sistema específico para recuperação pós-catástrofe
e recuperação, agindo quando necessário com os materiais e mão de obra da
prefeitura. A COMDEC possui em seus quadros engenheiro e assistentes sociais
capacitados para avaliarem as necessidades prementes das famílias atingidas.

    

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: 1
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Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Ainda não foram feitas atividades de simulação e exercícios com a população por
parte da COMDEC. Apenas palestras educativas e preventivas com diversos setores
já mencionados.

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil Municipal esta em fase de aquisição do Cartão de Pagamento da
Defesa Civil junto ao Banco do Brasil. O orçamento municipal ainda não prevê
reservas de recursos próprios para respostas a desastres. Os recursos
orçamentários próprios da Defesa Civil são pequenos e apenas para as despesas de
manutenção da COMDEC.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Local Progress Report 2013-2014 25/26



Descrição de Progresso e Resultados:

Através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, as
famílias vítimas de desastres são assistidas com alimentação e vestuário e quando
necessário aluguel social. São também acompanhadas pelas assistentes sociais e
psicólogas até que voltem à normalidade de suas vidas.

 

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

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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