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

Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local)
estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial)
para a redução de risco de desastres e adaptação à mudança
climática?
Nível de progresso alcançado: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

A coordenadoria Municipal de defesa civil participa de frequentes capacitações,
buscando melhorar as condições da estrutura municipal de avaliação dos riscos e
capacidade de preparação e resposta. Importante trabalho tem sido realizado pela
integração regional de 8 municípios da região, que criaram um forum permanente de
debates e troca de experiências e cooperação mútua. a Oficina Regional
Permanente de Proteção e Defesa Civil do vale do Paranhana, região das hortêcias
e Alto Sinos.

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:

Ainda não existem parcerias formais com este fim. Estamos buscando a
aproximação do poder público através da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil,
com a comunidade os empresários e Sociedade Civil organizada, sem resultados
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concretos

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:

São realizados seminários e capacitação junto às escolas municipais, como forma
de difusão dos conceitos fundamentais da gestão dos riscos e ciração de
comunidades resilientes.

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)

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

a estrutura nacional é extremamente centralizada, cabendo aos município a
implantação das políticas nacionais. Mesmo assim, o Município se fez representar
por delegado na primeira Conferência Nacional de Defesa Civil, e indicou 2
delegados de representação regional para a segunda conferência.

Local Progress Report 2013-2014

3/28

Fundamento 2
Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos
para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, comunidades,
empresas e setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam.

Até que ponto o governo local tem acesso a recursos financeiros
adequados para realizar as atividades de redução de risco?
Nível de progresso alcançado: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

O município tem buscado parcerias com universidades e centro de estudos para a
realização de levantamentos que possam dar origem à projetos de captação de
recursos para investimentos nas áreas de infraestrutura coltadas à redução dos
riscos de desastres, principalmente obras de infraestrutura hídrica, micro e macro
drenagem. O orçamento municipal tem recursos destinados, através de fundo, para
despesas de atividades relacionadas à redução do risco.

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?
Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Como o orçamento municipal é pequeno, os recursos não são muito grandes. Este
ano, pela primeira vez, houve a destinação de recursos dentro do Plano plurianual e
orçamento anual com recursos exclusivo para ações voltadas à redução do risco.
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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: 1
Descrição de Progresso e Resultados:

Não há. A população instalada em área de risco atende aos alertas e alarme,
desocupando prontamente as áreas atingidas. O ritmo das inundações é de ciclo
rápido, com o retorno às águas ao leito dos arroios e rios em pouco tempo (12
horas), permitindo que as pessoas atingidas retornem à suas casas. Não há grandes
danos, pois a planície de alagamento é extensa, e o escoamento das águas se dá à
baixas velocidades, resultando em poucos danos às estruturas e residências.

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:

Como já foi citado no ítem anterior, não há previsão específica para isso. Entretanto,
o Plano de Proteção e defesa civil permite utilização do fundo para ações de socorro
e atendimento aos desabrigados.

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: 1
Descrição de Progresso e Resultados:

Não há.

Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?
Nível de progresso alcançado: 1
Descrição de Progresso e Resultados:

Não há instituições desta natureza estabelecidas no município
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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: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Já há um mapeamento das principais áreas de risco, com cadastramento das áreas
atingidas pelas inundações, que é o desastre recorrente quando há elevado índice
pluvioméstrico

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente
atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?
Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

As atividades de levantamento, mapeamento e avaliação começaram a ser
realizadas em 2013, ainda não tendo sido concluídas.
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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:

Todas as informações ão obtidas e analisadas em tempo real, graças a equipamento
de monitoramento instalado por convênio entre a SEMA - Secretaria do Estado de
Meio Ambiente, e a ANA- Agência Nacional de Águas. No caso de chuvas extremas,
e possibilidade da ocorrência de inundações, são disparados alertas e alarmes das
seguintes formas:
1) Noticiando-se as rádios de alcance local;
2) Pela Página da Defesa Civil, no Facebook;
3) Em visita às comunidades em área de risco, para as instruções de possíveis
evacuações.

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:

O planejamento estratégico à nível nacional, estabelecido pela recente le 12.608/12
necessita ser implantado com o compartilhamento das responsabilidades pelas três
esferas de governo.
Regionalmente, 9 municípios que formam o trecho superior da bacia do rio dos sinos
já realizam um trabalho coltados à ações de planejamento de forma integrada,
através de organização não institucionalizada que é a Oficina Regional Permanente
de Proteção e Defesa Civil do Vale do Paranhana, Região das Hortênsias e Alto
Sinos.
Esta integração regional promove um articulação regional que favorece ações
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compartilhadas e de apoio mútuo, principalmente para aquelas que envolvem o
planejamento vinculado aos recursos hídricos, que são ponto sensível para a
ocorrência de desastres.
A comunicação entre as cidades envolvidas na oficina facilita a emissão de boletins
de informações entre as diversas instituições, e proporciona agilidade nos casos de
inundação, que, via de regra, ocorrem de montante a juzante, e favorecem a tomada
de providência.

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:

No plano diretor de desenvolvimento municipal, elaborado em 2006, já havia sido
estabelecido um zoneamento especial para ás áreas inundáveis do município,
principalmente no centro da cidade, como forma de estabelecer um zoneamento
diferenciado, restritivo em relação à urbanização destas áreas

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)
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Fundamento 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?
Nível de progresso alcançado: 3

Habitação

Sim

Comunicação

Não

Transporte

Sim

Energia

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Esta questão não gera conflito no município de Caraá. Não há pressão de
especulação imobiliária, tendo em vista o uso muito rarefeito do solo para habitação
e atividades.

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infraestruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações
de risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?
Nível de progresso alcançado: 3
Descrição de Progresso e Resultados:
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As estruturas prioritárias para avaliação são as transposições de cursos de água,
que em muitos casos são submersíveis na ocorrência de chuvas extremas, isolando
comunidades inteiras, que ficam sem acesso aos serviços básicos por um período
de tempo. Foi realizado ul mapeamento dos locais onde isto ocorre, para que se
priorize a substituição destas estruturas por outras, que não sofram os efeitos dos
desastres.

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)

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:

Problema histórico no município de Caraá é a sede da administração pública, que
hoje está situada em área sujeita à inundação. Este problema já está sendo
resolvido, com a construção de nova sede municipal, em terreno alto e imune às
inundações.
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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: 3

Escolas

Sim

Hospitais / centros de saúde

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As edificações de infra-estrutura de saúde recebem atenção, pois são projetadas e
construídas em locais fora de áreas de risco, e com tipologia construtiva e materiais
resistente aos principais desastres: inundações, vendavais e granizo.
As escolas tem tratamento semelhante. Com elaboração de plano de contingência
para remoção dos alunos à suas casas no caso de possibilidade de evento adversos
que possa dificultar o acesso dos alunos à suas moradias, o que ocorre em muitos
locais, pela subida de nível dos arroios e rios acima dos meios de transposição
(passagens molhadas)

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

AS unidade de saúde e escolas tem segurança construtiva para manutenção das
condições de funcionamento. Falta implantação de infra-estrutura de emergência
para o caso de falta de energia elétrica, com instalação de geradores ou
comunicação (telefonia), por meio alternativo (rádio).

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: 1

Escolas

Sim

Hospitais / centros de saúde

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Não há previsão destas ações nas políticas públicas. As avaliações são feitas
conforme demanda das escolas e postos de atendimento. Quando se elaboram
projetos de arquitetura e engenharia, são levantadas as condições mínimas das
instalações, e àquelas que mereçam atenção são consideradas nas intervenções.

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: 2

Escolas

Sim
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Hospitais / centros de saúde

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Há planejamento para a realização de exercícios de preparação, mas sem data
prevista para ocorrer.
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Fundamento 6
Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e
princípios de planejamento do uso do solo. Identifique áreas seguras para cidadãos
de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre
que possível.

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção?
Nível de progresso alcançado: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

a legislação regula bem as intervenções. O grande problema que se enfrenta são as
ocupações espontâneas ou subnormais, onde a fiscalização não consegue, ou o faz
tardiamente, agir de forma eficiente. Isto ocorre devido ao tamanho das ocupações,
ao sistema rarefeito de ocupação do solo, e dificuldades administrativas devido ao
tamanho da estrutura.

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Todos os planos elaborados a partir de 2006 cuidam da questão de prevenção dos
desastres. O plano diretor, o Plano Municipal de habitação, o Plano ambiental, O
plano de Sanamento básico,e agora o Plano Municipal de Proteção e defesa civil
oferecem o suporte necessário para todas as ações necessárias para garantir a
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proteção das áreas sujeitas à desastres.

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)
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Fundamento 7
Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco
de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.

Com que regularidade o governo local conduz programas de
conscientização e educação sobre Redução de Risco de Desastres
e prevenção de catástrofes para as comunidades locais?
Nível de progresso alcançado: 4

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

É realizada capacitação anual com o corpo docente das escolas., como forma de
estabelecer conceitos voltados à redução dos riscos de forma transversal na rede
escolar.

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)

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 são realizados na forma de Encontros Regionais, Desenvolvidos
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em âmbito regional, com periodicidade anual, em rodízio por nove município da
região. Esta atividade é coordenada pela Oficina Regional Permanente de Proteção
e Defesa Civil do Vale do Paranhana, região das Hortênsias e Alto Sinos. Embora
seja um evento aberto, é focado a temas que interessem aos gestores locais
(prefeitos, secretários, vereadores, etc...)

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)

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:

Não há previsão curricular dos temas voltados à gestão do risco. Entretanto, os
esforços da coordenadoria são no sentido de proporcional capacidade da exploração
dos conteúdos e conceitos de forma transversal, inseridos nas áreas de ciências,
matemàtica, etc...

Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?
Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

As comunidade estabelecidas em áreas de risco já tem disciplina necessária para as
evacuações quando da ocorrência de eventos adversos.
a necessidade de remoção ou abandono patrocinada pelo poder público tem sido
cada vez menor.
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Fundamento 8
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e
outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à mudança climática por
meio da construção de boas práticas de redução de risco.

Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de
governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados
com o desenvolvimento ambiental e planos de gestão dos recursos
naturais existentes?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

O plano municipal de proteção de defesa civil prevê um programa de ajuste na
interface de todo o planejamento municipal, de forma a garantir que os princípios de
prevenção e gestão do risco. Para cumprimento deste programa, deverá ser
realizada uma análise de toda a legislação municipal e planos do âmbito municipal.

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (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

Zonas húmidas

Não

Recursos hídricos

Sim
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Bacias fluviais

Sim

Pesca

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

A legislação ambiental, bem como o plano de manejo de APA existente no município
tem por finalidade promover a sustentabilidade nas ações sobre o meio ambiente.
Há uma série de passivos, principalmente no que diz respeito à recuperação das
APP e das calhas dos cursos de água. Entretanto, com a evolução das medidas
legais, bem como implantação dos diversos programas previstos no Plano Municipal
de Proteção e defesa civil, estas recuperações serão feitas, auxiliando na gestão
sustentável dos recursos hídricos,e a prevenção dos desastres de origem
pluviométrica.

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: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

A capacitação dos atores responsáveis pelos usos de áreas vulneráveis é incipiente.
Embora tenha regulação por legislação específica, falta muito de aproximação dos
órgãos de controle com a população. Com a implantação do conselho municipal de
proteção e defesa civil, este quadro tende a se alterar, oportunizando à sociedade
uma participação ais efetiva no processo de planejamento e gestão dos ecosistemas

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)

Quanto o setor privado participa na implantação de planos de
gestão ambientais e de ecossistemas em seu município?
Nível de progresso alcançado: 2
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Descrição de Progresso e Resultados:

Muito pouco. As principais atividades privadas estão ligadas à produção agrícola. A
indústria, no município é ligada ao processo coureiro calçadista, e tem seu
funcionamento regulado por licença ambiental específica.
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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: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

O orçamento local tem poucos recursos destinados ao atendimento em caso de
desastres. Há sempre a necessidade da busca de recursos junto à outras esferas de
governo, Estadual e Federal para fazer frente às despesas decorrentes dos
desastres

Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc
) o tempo todo?
Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Não há centro de alerta formal estabelecido. Os procedimentos de alerta e alarme
são realizados de duas formas:
1) através das redes sociais, pela página da Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil no facebook, com a publicação de boletins sobre as condições meteorológicas
e avisos úteis nos casos de eventos com potencial para a ocorrência de desastres
(screenschot da página em anexo)
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2) de forma presencial, com equipe operacional da coordenadoria deslocando-se até
as áreas de risco e informando à população exposta com relação à evolução dos
eventos e dando instruções para o caso da necessidade de evacuação de áreas.

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?
Nível de progresso alcançado: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

Não há um sistema integrado de comunicação ou plano de açõe que envolva à
comunidade como participante na disseminação das informações. Estamos
estudando maneira de realizar a comunicação para os casos de atenção, alerta e
alarme de forma remota (com uso de mensagens sms, etc..), como forma de
dinamizar a comunicação.
está sendo criado um NUDEC, envolvendo alunos da rede escolar, o que
possibilitará o envolvimento da comunidade de forma mais constante nas ações de
defesa civil, principalmente na preparação para os desastres.
Embora a comunidade tenha participação passiva, como receptor das informações,
o sistema permite o conhecimento da situação em tempo real sobre a ocorrência e o
risco dos desastres.

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:

Há planejamento para implantação de sistema de comunicação alternativo. a
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coordenadoria tem capacidade para implantar um Centro de Operações de
Emergência, mas nunca foi implantado, por falta de ocorrência que justificasse), ou
treinado em escala real.

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:

Não foi realizado nenhum exercício simulado até agora. No plano Municipal de
Proteção e Defesa Civil, há previsão de programa para a realização destes
simulados

Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência,
rotas de abandono dentificadas e planos de contingência
permanentes?
Nível de progresso alcançado: 4

Estoques de suprimentos de emergência

Não

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:
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O plano de contingência faz parte do Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil, em
elaboração
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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: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

O município tem recursos financeiros no Fundo Municipal de Defesa Civil, para a
capacitação dos servidores e membros da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil,
e conta com profissionais da área de psicologia em seu quadro permanente de
servidores.

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:

AS diretrizes da política nacional de proteção e defesa civil estabelecem um
planejamento sistêmico, voltado à reconstruções em condições de resistir aos efeitos
dos desastres. O plano Municipal, com seus programas, trouxe para a esfera
municipal este conceito, devendo ser ponto de análise de projetos a questão de
prevenção aos efeitos dos desastres.
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Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?
Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

O plano de contingência está em implantação, através do Plano Municipal de
Proteção e defesa civil

Documentos de referência
> Coordenador Municipal de Defesa Civil (2014)
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