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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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade de Serra Negra possui mapeamento das áreas de risco do município e
PCDC - Plano de Contingenciamento de Defesa Civil com monitoramento destas
áreas durante todo o ano e principalmente durante o período de altos índices
pluviométricos, entre os meses de dezembro a março.

    

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Não. Ainda não há esta parceria, porém a cidade se compromete a em tempo hábil
cuidar da gestão desse importante trabalho preventivo.
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As Secretariais da administração municipal possuem dotação orçamentária para
ações de Defesa Civil que podem inclusive serem suplementadas.

    

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:

As Secretariais da administração municipal possuem dotação orçamentária para
ações de Defesa Civil que podem inclusive serem suplementadas.

 

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.
  

Local Progress Report 2013-2014 3/24



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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Nada tem sido feito neste sentido. Mas existe a preocupação por parte do Governo e
com certeza será preciso ações para se atingir mais este ponto tão importante para
prevenção de desastres.

    

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Nada tem sido feito neste sentido. Mas existe a preocupação por parte do Governo e
com certeza será preciso ações para se atingir mais este ponto tão importante para
prevenção de desastres.

    

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: 1

Programas incluem questões de Não
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diversidade cultural

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Nada tem sido feito neste sentido. Mas existe a preocupação por parte do Governo e
com certeza será preciso ações para se atingir mais este ponto tão importante para
prevenção de desastres.

 

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?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Participa por meio da legislação vigente - Lei 12 608 de 10 de abril de 2012 que
dispõe, entre outras ações, das obrigações dos entes federados, bem como por
meio da Lei nº 12.983, de 2 junho de 2014, que dispõe da transferência de recursos
da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a
execução de ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recuperação
em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades
Públicas.

Documentos de referência
      > Lei 12 608 de 10 de abril de 2012 (2014)
      > Lei 12 983 de 02 de junho de 2014 (2014)
      > Lei 12 983 de 02 de junho de 2014 (2014)
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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:

As Secretarias Municipais possuem orçamento próprio que, em situações de
emergência, podem ser suplementados. O Município também busca transferência de
recursos para atividades de redução de risco, juntos aos governos Estadual e
Federal.

    

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:

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio do Mapeamento das áreas consideradas de risco e pelo PCDC - Plano de
Contingenciamento de Defesa Civil que deverão em tempo oportuno serem
incorporados no 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: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Apenas recebem atenção aquelas que hoje se apresentam em áreas consideradas e
mapeadas com risco de desastres.

    

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: 1
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Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Muito pouco seguras, pois não há um planejamento ainda que contemple esse tipo
de situação emergencial. O município tem como meta atingir mais este objetivo de
suma importância para a resiliencia como um todo.

 

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
) o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Os sistemas de alerta de desastres estão contemplados no PCDC - Plano de
Contingenciamento do Município; também existem pluviômetros automáticos que
deverão ser instalados pelo CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alerta
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de Desastres Naturais em breve no município que também fará o monitoramento.

    

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Muito pouco, pois não há treinamento e nem estruturas próprias nos locais
identificados com ameaças, contudo, os sistemas de alerta de desastres estão
contemplados no PCDC - Plano de Contingenciamento do Município.

 

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Em âmbito local as avaliações de risco estão apoiadas no mapeamento das áreas
consideradas der risco e possuem respaldo no PCDC Plano de Contingenciamento
de Defesa Civil, em âmbito Estadual pelo PCDC do Estado de São Paulo e em
âmbito Federal existe a PNPDEC - Politica Nacional de Proteção e Defesa Civil, hoje
amparada pela Lei 12 608 de 10 de abril de 2012.
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Apenas transmite informações sobre tendência s de ameaças e medidas para
redução de riscos no período que compreende as Operações Verão e Estiagem,
dentro do Plano de Chamadas que é o canal de comunicação apropriado para estas
situações.

 

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 10/24



Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Em âmbito local não há ainda algo nesse sentido. Em âmbito Estadual o Governo do
Estado de São Paulo tem trabalhado com o tema de maneira extra curricular e o
governo do município de São Paulo possui uma Portaria de nº 6340 do ano de 2013
cujo Art. 3º; inciso IV - institui - Princípios da Proteção e Defesa Civil e a Educação
Ambiental: de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.

Documentos de referência
      > Portaria de nº 6340 do ano de 2013 (2014)

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura de Serra Negra participa do Consórcio Intermunicipal de Saneamento
Básico. Os municípios que integram o consórcio, que foi formado em 2011, já
realizaram o Plano de Resíduos Sólidos da construção civil, conforme o estabelecido
na Lei Nº 12.305/2010, buscam soluções para problemas em comum e estão
obtendo relevantes resultados em escala. Mas ainda falta uma melhor gestão nesse
sentido, pois é uma demanda de extrema importância para o município.

    

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: 2

Habitação Sim
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Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade possui Plano Diretor; Código de Edificações e Lei de Uso e Ocupação do
Solo cujas diretrizes levam em consideração as questões de riscos de desastres
naturais, não pontuam as questões climáticas, mas abrangem de forma genérica
esse tema.

    

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:

O Código de Edificações e Lei de Uso e Ocupação do Solo cujas diretrizes levam em
consideração as questões de riscos de desastres naturais e abrangem de forma
genérica esse tema.

    

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:
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Apenas o suficiente para dar o minimo de respaldo nas ações de Proteção e Defesa
Civil.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Sim

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Não

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Apoia consideravelmente, pois até tem uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente
para a gestão desse tema.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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As organizações da sociedade civil e os cidadãos participam juntamente com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e outros órgãos da administração municipal
em campanhas que duram praticamente o ano todo, levando conhecimento e
aprendizado para o melhor convívio da população com o meio ambiente.

    

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O setor privado participa com auxílio de patrocínio para as ações junto com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

 

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?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade possui o Banco do Povo Paulista Facilita o acesso ao crédito, para
empreendedores de pequenos negócios, com firma aberta ou não, através de
agentes de crédito que encaminharão os pedidos de financiamento ao Comitê de
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Crédito Municipal, cabendo a este último, aprovar ou não as referidas solicitações,
segundo critérios técnicos.
PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador Faz a intermediação entre empresas
que buscam mão-de-obra e profissionais que necessitam de emprego, viabilizando
consulta ao banco de dados de vagas disponíveis de emprego, oferecendo local
adequado para as entrevistas; inclusão no Seguro Desemprego; emissão da Carteira
de Trabalho e Previdência Social; cadastro do Cartão Cidadão.

    

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade possui o Banco do Povo Paulista Facilita o acesso ao crédito, para
empreendedores de pequenos negócios, com firma aberta ou não, através de
agentes de crédito que encaminharão os pedidos de financiamento ao Comitê de
Crédito Municipal, cabendo a este último, aprovar ou não as referidas solicitações,
segundo critérios técnicos.
PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador Faz a intermediação entre empresas
que buscam mão-de-obra e profissionais que necessitam de emprego, viabilizando
consulta ao banco de dados de vagas disponíveis de emprego, oferecendo local
adequado para as entrevistas; inclusão no Seguro Desemprego; emissão da Carteira
de Trabalho e Previdência Social; cadastro do Cartão Cidadão.

 

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
de desastres para as famílias e empresas (prêmios de seguro
reduzidos para as famílias, isenções fiscais para as empresas) são
estabelecidos ? 
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Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Fundo Social possui cadastro das famílias e trabalha para
poder cuidar destas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade.

    

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Não esse tipo de iniciativa até o momento.

 

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:
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O município possui corpo de engenheiros que periodicamente vão aos
equipamentos públicos e realizam as vistorias, tanto em áreas nobres como em
áreas com suscetibilidade a riscos de desastres.

    

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

No momento não há um plano de contingenciamento para tanto. Mas o município
tem consciência da importância deste trabalho a médio e longo prazos.

 

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:

O PCDC do município prevê ações de reparação.
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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:

O município possui corpo de engenheiros que periodicamente vão aos
equipamentos públicos e realizam as vistorias, tanto em áreas nobres como em
áreas com suscetibilidade a riscos de desastres.
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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:

Por enquanto essas ações ainda estão por serem melhor dirigidas e o município não
possui uma programação que contemple esse trabalho. Mas avalia ser necessário.

    

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: 2

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Não

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Não

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Não há abrigos de emergência específicos, mas pode ser usado o Centro de
Convenções e o Centro Esportivo como abrigo provisório. Suprimentos de
emergência apenas o necessário. Rotas ainda não foram definidas. Mas os planos
de contingenciamento são refeitos todos os anos.

    

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:

Não há recursos nesse sentido. Há os Tel. 153 e o Tel. 193 do Corpo de Bombeiros
que são os responsáveis pelas chamadas de emergência.

    

Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?
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Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Há pouco trabalho nesse sentido.

    

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:

O Plano contempla todas as fases, de prevenção, mitigação, resposta e recuperação
de forma genérica.

    

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

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:
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Por enquanto essas ações ainda estão por serem melhor dirigidas e o município não
possui uma programação que contemple esse trabalho. Mas avalia ser necessário.

 

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: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Apenas possui os recursos necessários conforme legislação vigente. E em casos
extremos pode-se suplementar e até solicitar auxilio juntos aos governos estadual e
federal.

    

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:

O município possui profissionais - psicólogos - e uma de suas obrigações e cuidar
dessa gestão.
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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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