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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:

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Registro, vêm se aperfeiçoando
através de treinamentos, oficinas, palestras e cursos a distância;
-88º e 99º Seminário de Defesa Civil, realizado pela CEDEC/SP.
-Oficinas preparatórias de Defesa Civil em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014,
realizados anualmente pela CEDEC/SP.
-Palestra: "Melhora na Logística Humana Pós Desastre, realizado pelo PNUD,
CEDEC/SP e SEDEC.
- Seminário "Construindo Cidades Resilientes", realizado pelo CEPAM, IPT, IG,
CETESB e CEDEC/SP.
-Curso de Atualização em Gestão de Risco de Desastre, realizado pelo PNUD,
CEDEC/SP e SEDEC.
-Capacitação Básica em Proteção e Defesa Civil, realizado pelo CEPED, CEDEC/SP
e SEDEC.
-Seminário de Proteção Integral de Crianças, Adolescentes, Pessoas Idosas e
Pessoas com Deficiência em Situação de Risco e Desastre.
-Oficinas Regionais de Redução de Risco, realizado pela CEDEC/SP.
-Simulado de acidentes com produtos perigosos, realizado pela concessionária da
Rodovia Régis Bittencourt.
-O município participou da Conferência Regional e Estadual da Conferência de
Proteção e Defesa Civil.
-O município possui NUDEC.
-O município realizou palestra de "Defesa Civil" nas escolas cujo qual, seus alunos
residem em áreas de alagamento.
- O município possui Plano Municipal de Defesa Civil.
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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 município é monitorado metereologicamente pela SOMAR através da CEDES/SP
e pelo CEMADEN é monitorada metereologicamente e ainda através de
pluviômetros automáticos recebidos da instituição, através de parceria CED/SP e
SEDEC.
-A COMDEC tem parceria com as associações de bairro, entidades religiosas e
clubes de serviço.
-Através de parceria com IPT foram realizados o Mapeamento de Áreas de Risco do
município, o qual gerou uma Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais
de Massa e Inundações.

    

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

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O referido assunto está em fase de preparação.

    

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretária de Defesa Civil participa ativamente dos Seminários, Palestras, Oficinas
e Cursos disponíveis através de todas as esferas.

 

Local Progress Report 2013-2014 4/26



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:

O município possui despesa orçamentária própria e específica para Defesa Civil.

A Defesa Civil ainda, conta com a adesão do Cartão de Pagamento da Defesa Civil,
administrado este, pelo Ministério da Integração Nacional.

    

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui despesa orçamentária própria e específica para Defesa Civil,
dispõe ainda de Projeto de Aluguel Social.

    

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta em fase de preparação.

    

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os
meios de subsistência após desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As famílias podem resgatar seu FGTS caso seja decretada situação de emergência
ou calamidade de pública.

    

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:
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O município esta em fase de preparação.

    

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:

As associação comercial costuma apoiar quando o evento ocorrido é de grande
abrangência.
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Fundamento 3
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare as
avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e
tomdas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a
resiliência da sua cidade estão prontamente disponíveis ao público e totalmente
discutido com eles.

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

- Realizado pelo IPT o município foi recentemente avaliado, para elabora de Carta
Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa Inundações.

- A COMDEC realiza monitoramento das áreas suscetíveis a risco de deslizamento e
inundação.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

- A do IPT irá se realizar anualmente.

- As vistorias realizadas pela COMDEC são realizadas mensalmente e no período de
chuvas, semanalmente.
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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:

Sempre que apresente algum risco,a COMDEC avisa a população através de carros
de som, rádio e rede social.

    

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município encontra-se em fase preparação.

    

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:
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Estão sendo aplicadas através da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
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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 Sim

Transporte Não

Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

- São realizados monitoramentos na área de risco e repassado a Seção Fiscalização
da Prefeitura.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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Os edifícios estão em constante reforma para adequação das normas e possuem
equipamentos de prevenção a Incêndio.

    

Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para
proteger instalações públicas e de infra-estrutura críticas aos
danos provocados por desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local fará revisão do Plano Diretor.
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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: 2

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município encontra-se em fase preparação.

    

Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e
unidades de saúde em relação a desastres de forma que tenham
capacidade de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas e unidades de saúde o qual encontram-se em áreas de alagamento não
possuem condições operacionais, em caso de evento.
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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:

16 Creches Municipais
01 Creche Filantrópica
18 Escolas Municipais de Educação Básica Urbanas
10 Escolas Municipais de Educação Básica Rurais
01 UPA
PSF's
UBS

Escolas Estaduais

As unidades municipais são visitadas bimestralmente pelo SESMT

    

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 Sim
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Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta em fase de preparação.

 

Local Progress Report 2013-2014 15/26



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

  

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

- O governo local procura através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e
Obras em conjunto com a Coordenadoria Municipal Defesa Civil, realiza o
monitoramento para coibir que sejam realizadas construções em área de risco.

    

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:

- O governo local dispõe que Plano Diretor que contempla leis zoneamento e uso e
ocupação do solo.
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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

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

-A Comdec oferece treinamento a NUDEC semestralmente e ainda realiza palestra
sobre Defesa Civil mas escolas municipais, anualmente.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

-A Comdec oferece treinamento a NUDEC semestralmente e ainda realiza palestra
sobre Defesa Civil mas escolas municipais, anualmente.
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Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos,
educação ou treinamento na redução do risco de desastres
(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Tendo o município gestão somente sob a ensino municipal, as escola do seguimento
realizam diversas ações.

    

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

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta em fase de preparação.
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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 município dispõe de Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio
Ambiente cujo qual desenvolve assiduamente ação com as demais Secretarias
Municipais procurando minimizaras ações de risco ambiental.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Não

Pesca Não
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Descrição de Progresso e Resultados:

O município desenvolve políticas para garantir a restauração, a proteção e a gestão
sustentável dos serviços ambientais, conforme determinados pela ONU. No que se
refere às florestas, apesar de não deter em seu território nenhuma área de
preservação ambientalinstituída, volta a sua atenção à preservação da vegetação
nativa existente, por meio, por exemplo, do apoio dado aos proprietários de imóveis
– notadamente, rurais, na execução do Cadastro Ambiental Rural; o que se faz
possível em face do convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente
e este Município.
Quanto aos recursos hídricos, inicialmente, é de se considerar que a região
acometida periodicamente por enchentes, decorrentes das cheias periódicas do Rio
Ribeira de Iguape, estas potencializadas pela ação antrópica. Diante desse
cenário,criaram-se práticas, para a mitigação dos efeitos da enchente; a exemplo
dessas práticas, a criação de um cronograma anual, para a limpeza e o
desassoreamento dos afluentes deste rio, garantindo-se a fluidez de suas águas e
evitando o seu acúmulo em pontos isolados. Vale lembrar que esta política gera
outros efeitos benéficos à sociedade: é o caso do setor da saúde pública, uma vez
que, eliminados os pontos de água parada, eliminam-se conseguintemente o
ambiente profícuo para a proliferação de doenças de veiculação hídrica e a dengue.
E, por fim, quanto às bacias hidrográficas, é de se destacar que todas as políticas
supramencionadas reverberam seus efeitos sobre estas bacias.

    

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:

O Município de Registro sempre busca criar novas parcerias com organizações da
sociedade civil e implementar projetos que conscientizem o cidadão da importância
dos serviços ambientais.
O Conselho Municipal do Meio Ambiente foi criado com o intuito de promover esse
diálogo entre o Município e a sociedade civil, para a criação e a efetivação das
políticas voltadas a todas as questões relativas ao Meio Ambiente. Suas reuniões
são periódicas e abertas a todos os cidadãos.
E o Município, por meio das suas Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio
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Ambiente, Secretaria de Assistência Social e Secretaria da Educação, criou um
calendário contendo todos os eventos anuais cujo objetivo é a sensibilização da
sociedade quanto à importância dos serviços ambientais. Esta prática, frise-se,
promove uma educação ambiental contínua.

    

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:

Neste sentido, o Município de Registro abre espaço para a iniciativa privada, uma
vez que busca a constituição de uma sociedade mais participativa e consciente das
questões ambientais, observando-se, sempre, o princípio constitucional da
supremacia do interesse público sobre o interesse privado.
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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:

O município dispõe do programa de Auxílio Aluguel

    

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:

O município possui central de 199 que funciona 24h com plantões extras durante os
períodos de chuva.

    

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

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

O município não possui sistema de alarme.

Os alertas são realizados por NUDEC's ou membros da COMDEC diretamente nas
comunidades.

    

Até que ponto o governo local tem um centro de operações de
emergência (COE) e / ou um sistema de comunicação de
emergência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui uma pequena central de 199, que será adequada as
necessidades de atendimento as normas da Defesa Civil

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município participa se simulados realizados pela Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil, Coordenadoria Regional de Defesa e instituições privadas.
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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: 2

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Não

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

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

- O município possui estoque com suprimento de emergência.
No que tange as demais informações, estamos em fase de preparação.
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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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta em fase de preparação.

    

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 município encontra-se fase de preparação.

    

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
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subsistência?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta em fase de preparação.
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