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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:

No ano de 2008, a Prefeitura enviou à Câmara Municipal projeto de lei criando o
Departamento de Defesa Civil, face as necessidades (escorregamentos em áreas de
risco e enchentes) ocorridos em anos anteriores; reestruturando o Sistema Municipal
de Proteção e Defesa Civil. Em 2014 foi reeditado o COMPDEC, o qual ficou
responsável por coordenar as ações de redução de riscos. Foi realizada a
capacitação de recursos humanos dos agentes que compõe o Departamento
Municipal de Proteção e Defesa Civil, como prevenção e orientação, pertinentes a
atendimentos no período do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) instituído pela
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC-SP) e atendimentos a incêndios
florestais (Operação Corta Fogo). O Departamento Municipal de Proteção e Defesa
Civil possui em seu quadro de servidores 18 agentes que atuam em regime de
escala, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Adicionalmente, conta ainda com 15
voluntários.
Os agentes realizam o monitoramento climático e meteorológico, utilizando-se de
previsões climáticas e mapas de satélite disponibilizados pela CEDEC-SP; além de
registrarem rotineiramente medição pluviométrica "on line" dos pluviômetros
automáticos instalados no município e divulgando alertas através da imprensa local.
São realizados cursos para capacitação dos servidores do Município. Em 2014 foi
criado o Projeto "Defesa Civil Somos Todos Nós", o qual orienta, capacita e treina os
alunos da rede municipal, estadual e particular de ensino.
A Defesa Civil Municipal está integrada com o Centro de Operações Integradas
(COI) visando a redução de riscos, garantindo a integração dos órgãos de
segurança sediados no município.
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Documentos de referência
      > Lei que cria/institui o Departamento de Defesa Civil em Campos do Jordão
(2007)

Link relacionados
      > Defesa Civil Municipal de Campos de Jordão participa da 12ª Caravana da
Cidadania
      > Defesa Civil Estadual realiza Oficina Regional de Redução de Riscos –
Operação Verão 2014-2015 em Campos do Jordão
      > Oficina Regional de Redução de Riscos – Estiagem é realizada em Aparecida
  

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:

O Departamento de Proteção e Defesa Civil através do projeto “Defesa Civil Somos
Todos Nós" vem orientando, capacitando e informando os munícipes, independente
de residirem em áreas de risco ou não (segundo
mapeamento do Instituto Geológico de S. Paulo - IG/SP), sobre diversos temas
como deslizamentos, enchentes, tempestades e raios, estiagem e outros temas
relacionados à Defesa Civil.
Hoje a Defesa Civil Municipal tem relações com diversos setores da sociedade, do
segundo e terceiro setor. Através de Oficinas, Caravanas, e Parcerias, onde são
explicadas o funcionamento e a estrutura da Defesa Civil, intensificando assim a
presença do departamento junto à população em geral. Foram realizadas também
parcerias com empresas
privadas para projetos como o que resultou no Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos, em 2014.

Documentos de referência
      > Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - Campos do Jordão
(2013)
      > Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - Campos do Jordão
parte 1-3 (2013)

Link relacionados
      > Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Campos do
Jordão-SP
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https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/06291ee84397cf9eada3e0c7501c4ba0
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/06291ee84397cf9eada3e0c7501c4ba0
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/index.php/component/content/article/24-not/387-defesa-civil-municipal-de-campos-de-jordao-participa-da-12-caravana-da-cidadania
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/index.php/component/content/article/24-not/387-defesa-civil-municipal-de-campos-de-jordao-participa-da-12-caravana-da-cidadania
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/index.php/2014-02-17-13-07-06/2014-02-17-13-25-31/24-not/358-defesa-civil-estadual-realiza-oficina-regional-de-reducao-de-riscos-operacao-verao-2014-2015-em-campos-do-jordao
http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/index.php/2014-02-17-13-07-06/2014-02-17-13-25-31/24-not/358-defesa-civil-estadual-realiza-oficina-regional-de-reducao-de-riscos-operacao-verao-2014-2015-em-campos-do-jordao
http://www.defesacivil.sp.gov.br/
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/7d8ce1d7ed4350e74cd80f0e9ef97ead
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/7d8ce1d7ed4350e74cd80f0e9ef97ead
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/2064c09c57c066c180cfc125a6681289
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/2064c09c57c066c180cfc125a6681289
http://www.camposdojordao.sp.gov.br/portal/images/noticias/2014/01_janeiro/pmgirs_campos_do_jordao.pdf
http://www.camposdojordao.sp.gov.br/portal/images/noticias/2014/01_janeiro/pmgirs_campos_do_jordao.pdf


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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo municipal, vem através de diversas ações apoiado os grupos vulneráveis.
Por segurança, a titularidade das mulheres quando do recebimento de unidades
habitacionais. Os diversos setores do município vem participando de políticas
públicas e de sua implantação através dos conselhos nos quais possuem
representatividades. Campos do Jordão disponibiliza serviços preventivos de apoio
as comunidades que encontram-se em situação de risco, em especial aos grupos
e/ou indivíduos que se encontram mais vulneráveis (mulheres, crianças, idosos e
crianças).

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Lei 12.608 de 10 de abril de 2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil (PNPDC), dispondo sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC);
autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera
as Leis nºs 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001,
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20
de dezembro de 1996; e dá outras providências. Campos do Jordão segue os
princípios da estratégia de Gestão de Risco e Desastres da Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil.
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Link relacionados
      > Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre
o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de
Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações
e monitoramento de desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1o de dezembro de
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de
4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras
providências.
      > Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais -
2012-2014
      > Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres-S2ID
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/pronunciamentos/apresentacaoes/2012/120808_Plano_Nac_Risco_2.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/pronunciamentos/apresentacaoes/2012/120808_Plano_Nac_Risco_2.pdf
http://s2id.mi.gov.br/


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:

Visando a mitigação dos riscos que moradores estão expostos em diversas áreas de
risco do Município de Campos do Jordão, há um plano de ação para os próximos
anos, para viabilizar as seguintes ações:
a) A construção de 640 casas voltadas ao interesse social (faixa I-de 0 a 3 salários
mínimos) pelo Programa Minha Casa Minha Vida, em fase final de validação da área
a ser construída referidas residências (localizada no Bairro Santa Cruz);
b) A construção de 50 casas voltadas aos moradores da Rua Tarcísio Coutinho (Rua
F), localizada na Vila Albertina (onde há moradores vivendo em R3 e R4);
c) Construção de unidades habitacionais (faixa II-de 3 a 6 salários mínimos) pelo
Programa Minha Casa Minha Vida, já em fase de edificação (localizada no Bairro
Marinela);
d) Construção de escadões através de emenda parlamentar elaborada pelo
Deputado Estadual Orlando Morando (PSDB-SP) visando a drenagem dos Bairros
que possuiem maiores áreas de risco no município.

Paralelamente, o município vem buscando recursos através do DAEE, DADE e
demais Departamentos Estaduais, visando a construção de muros de contenção,
muros de arrimo e gabiões próximos ao Rio Capivari.

Link relacionados
      > Campos do Jordão terá 2 mil casas populares 
      > Secretaria de Habitação anuncia que vai construir novas moradias em Campos
do Jordão
  

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
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http://www.camposdojordao.sp.gov.br/portal/index.php/noticias/532-campos-do-jord%C3%A3o-ter%C3%A1-2-mil-casas-populares
http://www.camposdojordao.sp.gov.br/portal/index.php/noticias/503-secretaria-de-habita%C3%A7%C3%A3o-anuncia-que-vai-construir-novas-moradias-em-campos-do-jord%C3%A3o
http://www.camposdojordao.sp.gov.br/portal/index.php/noticias/503-secretaria-de-habita%C3%A7%C3%A3o-anuncia-que-vai-construir-novas-moradias-em-campos-do-jord%C3%A3o


Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A transferência de recursos financeiros através de convênios com o Governo
Federal e Estadual. Outra forma de transferência de recursos é a utilização do
Cartão de Pagamento de Defesa Civil, que visa o pagamento específico para ações
de defesa civil, auxiliando a Administração Pública no controle dos gastos, com
agilidade, transparência; facilitando a abertura de convênios com o governo federal
para ações de recuperação de desastres.

Link relacionados
      > Plano Plurianual do Município de Campos do Jordão para o período de 2014 à
2017
  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Bolsa Família, Bolsa Aluguel, dentre outros.

    

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
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http://camaracamposdojordao.sp.gov.br/lei-no-3-59313-de-04-de-setembro-de-2-013
http://camaracamposdojordao.sp.gov.br/lei-no-3-59313-de-04-de-setembro-de-2-013


Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social apóia a auxilia a concessão de micro-
créditos populares. Geralmente os recurso são disponibilizados pelo Banco do Povo.
O Banco do Povo é uma entidade solidária, que não possui fins lucrativos,
oferecendo empréstimos para pessoas que desejam dar um novo inicio após a uma
dificuldade, seja material ou financeira; oferecendo linhas de crédito com taxas de
juros reduzidas, para empreendedores que na maioria das vezes não tem acesso ao
sistema financeiro. É uma maneira de proporcionar às famílias vulneráveis e
marginalizadas, instaladas em áreas de risco, a possibilidade de dar um novo futuro
as vítimas aapós desastres.

    

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:

Caso haja a decretação de Situação de Emergência e/ou Estado de Calamidade
Pública, o município pode isentar de pagamento do IPTU, ISS as famílias e/ou
empresas atingidas por deslizamentos, enchentes ou inundações.

    

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:
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A Defesa Civil Municipal tem participado das reuniões da Associação Comercial, de
forma a orientar aos comerciantes do setor para em caso de desastres
(escorregamentos, inundações, entre outros) a encontrar formas para reagir e voltar
a normalidade face essas diversidades.
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Departamento de Defesa Civil possui um banco de dados de áreas de riscos de
inundação, enchentes, alagamentos, escorregamento e erosão catalogadas pelo
Instituto Geológico do Estado de São Paulo-IG. Este banco de dados está sendo
atualizado mensalmente, face as ocorrências e vistorias são feitas pelas equipes da
Defesa Civil.
Campos do Jordão recebeu em 2014 da CPRM o Mapa de Suscetibilidade
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente dispõe de um banco de dados, realizado
através do mapeamento da rede hidrográfica do município, contemplando rios,
córregos, tanques, açudes, nascentes e barragens, com indicação das bacias
hidrográficas e a sobreposição com a malha urbana para facilitar a identificação das
situações mais críticas.

Documentos de referência
      > Mapa Suscetibilidade 2014 (2014)

Link relacionados
      > Mapeamento de Áreas de Risco de Escorregamentos, Inundações e Erosão do
Município de Campos do Jordão (SP)
      > Instituto Geológico realiza oficina técnica para a entrega do Relatório de
Mapeamento de áreas de riscos de Campos do Jordão
  

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente
atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?
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https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/dddb51ce806187b8711a316333a348fb
http://igeologico.sp.gov.br/geodados/projetos/mapeamento-de-areas-de-risco-de-escorregamentos-inundacoes-e-erosao-do-municipio-de-campos-do-jordao-sp/
http://igeologico.sp.gov.br/geodados/projetos/mapeamento-de-areas-de-risco-de-escorregamentos-inundacoes-e-erosao-do-municipio-de-campos-do-jordao-sp/
http://igeologico.sp.gov.br/noticias/instituto-geologico-realiza-oficina-tecnica-para-a-entrega-do-relatorio-de-mapeamento-de-areas-de-riscos-de-campos-do-jordao/
http://igeologico.sp.gov.br/noticias/instituto-geologico-realiza-oficina-tecnica-para-a-entrega-do-relatorio-de-mapeamento-de-areas-de-riscos-de-campos-do-jordao/


Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações e vistorias dos locais de riscos são atualizados frequentemente,
efetuadas pela própria Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Realizam-se automaticamente no banco de dados disponibilizado pelo IG - Instituto
Geológico (o Sistema Gerenciador de Informações de Riscos - SIG-Riscos-IG).

Link relacionados
      > Instituto Geológico realiza oficina técnica para a entrega do Relatório de
Mapeamento de áreas de riscos de Campos do Jordão
  

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:

A Defesa Civil em 2014, antes do período da Operação Verão realizou campanhas
de conscientização da comunidade. Através das campanhas denominadas
"Operação Prefeito no Bairro", medidas como orientação às famílias, limpeza de
boca de lobo, vistoria de residências e melhorias na qualidade de vida dos
moradores do Bairro são feitas durante o ano. Contamos também com o apoio das
emissoras de rádio do município. Quando necessário a Defesa Civil se utiliza dos
meios de comunicação para emissão de alertas de eventos adversos. Para a
divulgação de ações de prevenção e redução de riscos de longo prazo, a
COMPDEC utiliza-se também dos meios de comunicação impressos (jornais de
midia digital e impressa) para divulgação de informações.

Documentos de referência
      > Operação Bairro Legal Diversos Bairros (2014)
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http://igeologico.sp.gov.br/noticias/instituto-geologico-realiza-oficina-tecnica-para-a-entrega-do-relatorio-de-mapeamento-de-areas-de-riscos-de-campos-do-jordao/
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      > Operação Bairro Legal Santo Antonio (2014)
  

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 os trabalhos realizados durante o ano de 2014, especificamente o recebimento
do mapeamento das áreas de risco a deslizamentos e inundações, equipamentos
para medição de chuvas, equipamentos para medição do nível do Rio que atravessa
o município; a COMPDEC está dando inicio a implantação dos primeiros NUPDECs
em diversos bairros da cidade onde possui uma área de risco.

Documentos de referência
      > Criação dos Nupdecs em Campos do Jordão (2014)
  

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:

O Plano Diretor Municipal está sendo revisto sendo norteado pelo Mapeamento das
Áreas de Risco a Deslizamentos e Inundações, integrado ao Sistema Municipal de
Proteção de Defesa Civil. A Prefeitura através da Secretaria de Planejamento
(SEPLAN) utiliza o material entregue pelo Instituto Geológico - IG (Sistema
Gerenciador de Informações de Riscos - SIG-Riscos-IG). O Conselho do Plano
Diretor também está utilizando das informações para rever o Plano Diretor Municipal,
para promover e incluir o desenvolvimento econômico municipal, subsidiar os
processos de licenciamento e aprovação de projetos urbanos, ambientais e de
construções.
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http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/6551eee9b14143cac7eb1baf35ed4739
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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 Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Campos do Jordão possui a Lei n. 3.049/2007 de 02 de Maio de 2007, que dispõe
sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação de Solo do Município de Campos do
Jordão-SP.

Link relacionados
      > Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação de Solo do Município de Campos do
Jordão
  

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Cada órgão público municipal executa ações de orientação, prevenção e correção,
dependendo das suas atribuições. Em caso de desastres haverá apoio suplementar
das Secretarias Municipais que compõe a Administração Municipal.

    

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:

A Secretaria de Informação e Defesa do Cidadão por meio da Guarda Municipal
realiza o monitoramento de todas as instalações municipais por meio de sistema de
alarmes e rondas ostensivas. A COMPDEC possui um plano de contingência, que é
atualizado anualmente.
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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:

Em janeiro de 2000, registramos recordes pluviométricos históricos. Na ocasião,
tivemos 10 escolas afetadas por ocasião das fortes e contínuas chuvas. Nos últimos
anos, 2006 (07 escolas, 2010 (5 escolas), 2012 (1 escolas).

    

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:
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A Secretaria de Educação tem efetuado diversas manutenções, garantindo a
manutenção em geral, além de elaborar projeto e memorial descritivo de novas
unidades educacionais, visando a reforma/ampliação das escolas existentes. É
realizado periodicamente a avaliação de riscos nos prédios da Administração Pública
Municipal. Até a presente data não há escolas e hospitais em risco, eles se mantém
operacionais em caso de necessidade.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Cada Secretaria Municipal da administração pública possui atribuições específicas
para garantir a manutenção e o cumprimento do Código de Obras, cabendo a
Secretaria Municipal de Planejamento a fiscalização de prédios particulares ou
públicos. Na época de férias escolares, que coincide com o período de chuvas
intensas, a Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio da empresa
terceirizada Paineiras vem desenvolvendo a manutenções necessárias para o bom
andamento dos trabalhos durante o ano letivo.

    

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
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Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Os simulados realizados em Campos do Jordão já envolvem e treinam os
profissionais e frequentadores das escolas, hospitais e centros de saúde/PSFs.
Estas instituições já estão inclusas no roteiro para atendimento de desastres.
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Os regulamentos são cumpridos com base na fiscalização das Secretarias
Municipais de Planejamento, Meio Ambiente, Serviços Públicos e Fiscalização de
Posturas.

    

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Conforme o Código de Projetos e Execução de Obras e Edificações do Município de
Campos do JOrdão, este Código estabelece as diretrizes e procedimentos
administrativos a serem obedecidos no licenciamento, fiscalização, projeto,
execução e preservação de obras e edificações nos diversas regiões da cidade,
levando-se em conta as zonas de ocupação.
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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:

Campos do Jordão iniciou em 2014 o projeto "Defesa Civil Somos Todos Nós",
visando levar às comunidades, através das escolas que estão situadas ou não em
áreas de risco, a cultura de percepção de riscos, trazendo ao ambiente escolar
algumas noções de proteção e defesa civil, visando a orientação e mitigação de
riscos as quais as comunidades convivem diariamente.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Os treinamentos e orientações estão sendo formulados através da criação de
Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, conforme estabelecido no Sistema
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Municipal de Proteção e Defesa Civil.

    

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:

Campos do Jordão possui o Programa de Sustentabilidade Ambiental na Rede
Municipal de Ensino. A Defesa Civil vem trabalhando arduamente nas Escolas
Municipais. As Escolas Municipais, através de ações curriculares e palestras
específicas, abordam a redução do risco de desastres (incluindo os riscos
relacionados com o clima), bem como são passadas noções de proteção em defesa
civil aos alunos da rede municipal de ensino. O Projeto "Defesa Civil Somos Todos
Nós" ja visitou no ano de 2014 quatro mil e cem alunos da rede municipal de ensino

Documentos de referência
      > Defesa Civil Somos Todos Nós - Escola Antonio Nicola Padula (2014)
      > Defesa Civil na Escola Bairro Taquaral (2014)
      > Defesa Civil Somos Todos Nós - Escola Irene Lopes Sodré (2014)
      > Defesa Civil Somos Todos Nós - Escola Laurinda da Matta (2014)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Com a execução e coordenação de simulados nos ultimos dois anos, parte dos
cidadãos já tomam ciência dos planos de abandono ou exercícios de evacuação. A
Defesa Civil Municipal realizou em 2014 ações de prevenção e de orientação nas
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escolas do município, bem como entidades do segundo e terceiro setor.
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Campos do Jordão participa do Programa Município Verde – Azul, do Governo
Estadual, sendo sua última em 2014 58,45 (posição 257). Campos do Jordão é um
dos poucos municípios do Vale do Paraíba que aderiu a este, que tem como objetivo
contribuir para a sustentabilidade das cidades brasileiras, buscando melhorar a
qualidade de vida e o bem-estar da população em geral. O Programa Cidades
Sustentáveis oferece aos gestores públicos uma agenda completa de
sustentabilidade urbana, um conjunto de indicadores associados a esta agenda e
um banco de práticas com casos exemplares nacionais e internacionais como
referências a serem perseguidas pelos municípios.

Link relacionados
      > Ranking Município Verde Azul 2014
  

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

Local Progress Report 2013-2014 24/32

http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/12/ranking-municipio-verdeazul-2014.pdf


Zonas húmidas Sim

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente compete planejar e executar as políticas
públicas e gestão do meio ambiente do município e normatizar e controlar as ações
que visem à promoção das atividades ecológicas, visando garantir a qualidade
ambiental do município; coordenar estudos de controle, preservação e planejamento
ambiental; executar outras atividades afetas que venham a ser atribuídas. Em 2014
foi finalizado o Plano Muncipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para que
haja uma gestão dos resíduos, tanto a fins de reciclagem, como para a proteção dos
recursos hídricos, bacias fluviais dentre outros recursos Hídricos.

Link relacionados
      > Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
  

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente através do Conselho Municipal do Meio
Ambiente - COMDEMA foi instituído através da Lei n. 2509/99 de 07/07/2009, que
define como competências do Conselho, dentre outras: I - propor as diretrizes da
política municipal do meio ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do
Município em relação à proteção e conservação do meio ambiente;II - propor normas
legais, procedimentos e ações, visando à defesa, conservação, recuperação e
melhoria da qualidade ambiental do Município, observada a legislação federal,
estadual e municipal pertinente; (...) IV - obter e repassar informações e subsídios
técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos, entidades
públicas e privadas e a comunidade em geral; (...) IX - identificar e informar à
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comunidade e aos órgãos públicos competentes, federais, estaduais e municipais,
sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação; (...) XI -
acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras, de
modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais vigentes,
denunciando qualquer alteração que promova impacto ambiental ou desequilíbrio
ecológico; XII - acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e
cadastrar os recursos naturais existentes no Município, para o controle das ações
capazes de afetar ou destruir o meio ambiente; XIII - opinar nos estudos sobre o
uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas municipais, visando a
adequação das exigências do meio ambiente, ao desenvolvimento do Município;
XVIII - responder as consultas sobre matérias de sua competência.

Documentos de referência
      > Decreto Nomeação Membros COMDEMA (2013)
  

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 - CONDEMA, é um órgão colegiado,
deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O
Conselho é formado por membros, dentre eles representantes do Poder Público,
Sociedade Civil, Empresariado local e Ministério Público.
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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:

Havendo a Decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Pública, Campos do Jordão poderá solicitar recursos suplementares ao Estado e a
União, uma vez que já possui o Cartão de Pagamento da Defesa Civil (CPDC), do
Ministério da Integração Nacional, facilitando a recepção de recursos federais e
estaduais para os atendimentos em caso de desastres.

Documentos de referência
      > Codigo Cartão de Pagamento Defesa Civil (2013)

Link relacionados
      > Cartão de Pagamento de Defesa Civil
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui rede de monitoramento. A Coordenadoria Municipal de Defesa
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Civil, que atua em regime de plantão (24 horas), trabalha integrada com o COI
Municipal e o Centro de Gerenciamento de Emergência do Estado de São Paulo, de
quem recebe boletins climatológicos e meteorológicos de alerta. Recebe ainda
informações passadas pelo CEMADEN (Centro de Monitoramento de Alertas e
Desastres). A COMPDEC trabalha integrada com a Polícia Militar, Bombeiros,
Guarda Civil e Trânsito. Possui frota de 02 veículos, sendo um tipo sedan e outro
caminhonete de grande porte (4x4).

Documentos de referência
      > ANTIGA DELEGACIA PASSARÁ A SER SEDE DO SIDEC (2013)
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente a comunidade interage com a Defesa Civil através do telefone 199, dos
equipamentos instalados em diversos bairros da cidade (PCD's - Plataforma de
Coleta de Dados Pluviométricos), uma Estação Hidrológica no Centro da Cidade. Os
equipamentos possuem acesso livre via internet e pode-se acompanhar o indice
pluviométrico atualizado e acumulado, bem como com a Estação Hidrológica (nível
do Rio Capivari que atravessa o município).

Link relacionados
      > Informações das Estações Pluviométricas - PCD's Campos do Jordão
      > Estação Hidrológica - Campos do Jordão
  

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:
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Campos do Jordão possui a Secretaria Municipal de Informação e Defesa do
Cidadão, tendo a Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e Departamento de Sistema
Viário inseridos dentro da referida Secretaria. Já é realidade o Centro de Operações
Integradas, que efetua o monitoramento de 10 câmeras de vigilância no município,
integrando também ações da Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil, Trânsito e
Guarda Municipal. A Defesa Civil conta com rádios HT que possibilitam contato
direto com o COE. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil tem
contato com grupos de radioamadores que podem formar uma Rede de Operações
em caso de emerngência.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil organizou nos anos de 2013
e 2014, com o auxilio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil-CEDEC-SP e
diversos setores do município, simulados em bairros diferentes. Em 2014, foi o
segundo evento do gênero realizado na Cidade – o primeiro aconteceu no ano
passado, na Vila Santo Antônio, envolvendo mais de 800 pessoas e foi considerado
o maior Simulado já registrado no Brasil. O Simulado tem por objetivo treinar a
equipe de resgate e orientar os moradores sobre como devem agir, em caso de
desastre.

Link relacionados
      > Defesa Civil do Estado participa do 2º Simulado Emergencial de Área de Risco
em Campos do Jordão
      > Prefeitura e defesa civil realizou II simulado emergencial de área de risco -
Conexão Campos.com
      > Defesa Civil faz simulação de deslizamentos em Campos do Jordão, SP 
      > Simulado de Abandono de área risco em Campos do Jordão inicia a 25ª
Edição da Operação Verão 2013-2014
  

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
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permanentes?

Nível de progresso alcançado: 3

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:

Campos do Jordão conta com suprimento de emergência que em caso de
emergência é enviado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/SP). Há
abrigos de emergência no município já identificados. A nova sede da Defesa Civil é
localizada no centro da cidade. O Plano de Contingência municipal vigora e está
atualizado.
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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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Tanto na Oficina da Operação Verão quanto na Oficina da Operação Estiagem
temos a participação de profissionais de vários setores da administração pública
municipal, que dão apoio ao atendimento de emergência.

    

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:

A demanda levantada pelos técnicos é de que Campos do Jordão possui
cadastradas mais de 1,2 mil famílias em área de risco. A preocupação não é apenas
o número total e sim aquelas que estão em grupo de risco maior, que são o risco
três e quatro (alto e muito alto).
Desta forma, o município vem buscando formas de construir novas residências em
áreas seguras para a remoção definitiva das pessoas que vivem em áreas de risco.
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Link relacionados
      > Campos do Jordão terá 2 mil casas populares
  

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:

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social garante os direitos e o acesso a bens e
serviços a cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade e risco em Campos do
Jordão. São desenvolvidas ações para atendimento integral às famílias, às crianças,
aos adolescentes, às mulheres, aos idosos, às pessoas em situação de rua e às
pessoas com deficiência, sempre priorizando os segmentos que estiverem em maior
vulnerabilidade social. Os objetivos finais são a capacitação e a geração de renda
como ferramentas de resgate social. Durante esse processo, a Secretaria
disponibiliza programas de transferência de renda e outros benefícios sociais –
assistenciais. O Fundo Social de Solidariedade do municipio possui cursos de
capacitação que propciam a capacitação de e reabilitação das pessoas.
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