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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:

Na cidade de São Roque a Defesa Civil foi criada através do Decreto Municipal n°
1333/1977, alterado pelo Decreto Municipal n° 3444/1989, posteriormente através
do Decreto Municipal n° 3443/1989 foi criado o Grupamento de Bombeiros do
município de São Roque, integrado ao Sistema Municipal de Defesa Civil, ainda no
ano de 1989 criou-se a Coordenadoria de Defesa Civil através da Lei Municipal
n°1737. Em 1997 alteram-se o Sistema Municipal de Defesa Civil e a Comissão
Municipal de Defesa Civil através da Lei Municipal n° 2374. Em 2013 foram criadas
a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC e o Conselho Municipal de
Defesa Civil através das Leis Municipais n° 3973 e 3975 em conformidade com a
legislação federal e estadual.

Documentos de referência
> DECRETO MUNICIPAL N° 1333 (1977)
> DECRETO MUNICIPAL N° 3444 (1989)
> DECRETO MUNICIPAL N° 3443 (1989)
> LEI MUNICIPAL N° 1737 (1989)
> LEI MUNICIPAL N° 2374 (1997)
> LEI MUNICIPAL N° 3973 (2013)
> LEI MUNICIPAL N° 3975 (2013)
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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:

Através da Lei Municipal n° 3975 de 2013 foi criado o Conselho Municipal de Defesa
Civil que deverá ser composta por 12 membros, sendo eles: 04 do Poder Executivo
Municipal, 01 do Poder Legislativo Municipal, 01 do Poder Publico Federal, 02 do
Poder Publico Estadual, 01 de Organização Não Governamental e 03 de Clubes de
serviços; buscando dessa forma uma integração com toda a sociedade da cidade.

Documentos de referência
> LEI MUNICIPAL N° 3975 (2013)

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:

Os departamentos municipais possuem dotações orçamentarias, que poderão ser
suplementadas em caso de Decretação de Situação de Emergência ou Estado de
Calamidade Publica. O governo municipal também busca transferência de recursos
para ações de redução de riscos, junto aos governos Estadual e Federal.

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
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Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?
Nível de progresso alcançado: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

Além das dotações orçamentarias de cada departamento municipal, o município
possui o cadastro no sistema S2ID, um programa do governo federal destinado ao
atendimento de resposta as vitimas em caso de desastres naturais de grande porte.
Se encontra em trâmite a celebração de convenio entre a Prefeitura de São Roque e
o governo do Estado de São Paulo para a construção de um muro de arrimo no
bairro do Junqueira.

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

Quanto o governo local ??apoia comunidades vulneráveis locais
(especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a
participarem ativamente na tomada de decisão sobre redução de
risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

O governo municipal realiza diversas ações voltadas as comunidades vulneráveis,
entre as ações destacamos: Projetos de habitação social; projetos específicos para a
saúde da mulher, projetos voltados as crianças e portadores de necessidades
especiais.

Documentos de referência
> Projeto Vila Dignidade (2014)
> Audiência Publica para construção de habitação popular (2014)
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> Projeto Lacre Solidario (2014)
> OUTUBRO ROSA (2014)
> Ônibus para portadores de necessidades especiais (2014)

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:

O governo local capacita seus servidores através de treinamentos e cursos,
atualmente os agentes da Guarda Civil Municipal , do Setor de Trânsito, Setor de
Ambulância, Departamento de Saúde, Departamento de Planejamento e meio
ambiente estão capacitados para atuarem em situações de emergência, vale
ressaltar que em nossa cidade exite um grupamento de bombeiros estadual e a
Policia Militar do Estado que também estão aptos a atuarem em qualquer situação
de emergência. Na área da educação existem diversos projetos voltados a
orientação as crianças e adolescentes de como se comportar em situações de risco.

Documentos de referência
> OPERAÇÃO ESTIAGEM (2014)

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:
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São realizadas anualmente na cidade de São Roque diversos programas de
educação para a redução de riscos e prevenção de desastres, entre eles: Bombeiro
na Escola, Bombeiro mirim, Proerd e Educatransito. No ano de 2014 a COMDEC
São Roque realizou ações educativas e orientativas, com a distribuição de materiais
impressos para orientação da população em situações de risco, tais como,
alagamentos, chuvas, enchentes, fogo em mata entre outros temas.

Documentos de referência
> Alunos da Apae participam do Curso de Bombeiro Mirim (2013)
> Formatura PROERD (2014)
> Formatura PROERD (2014)

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: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade de São Roque está integrada ao planejamento nacional de redução de
riscos, por meio do sistema S2ID, que disponibiliza informações referentes as
ocorrências na cidade, independente da proporção da mesma. Nesse sentido a
cidade está providenciando o Cartão de Pagamento da Defesa Civil, que deve ser
utilizado em situações de emergências para atendimento da população.
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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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Esta sendo realizado desde o segundo semestre de 2014 o zoneamento das áreas
de risco do município de São Roque pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas,
visando a redução de vulnerabilidade da população.

Documentos de referência
> Matéria convênio IPT (2014)

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:

As legislações municipais, bem como as avaliações de risco são atualizadas
conforme a necessidade local, obedecendo os procedimentos e orientações do
Governo Estadual através da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil,
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bem como as adequações conforme legislação federal.

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:

Todas as ações de Defesa Civil estão integradas com outros órgãos ou entidades
existentes nas cidades. A COMDEC participa juntamente com a Defesa Civil do
Estado das Operações Estiagem e Verão. Além de atualização constante da
legislação municipal referente a construção e parcelamento de solo, meio ambiente
entre outras.

Documentos de referência
> Assinatura do Convenio Plano Diretor Ambiental (2014)

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:

Teve inicio durante o ano de 2014 um projeto nas escolas municipais denominado
"Bombeiro na Escola", visando transmitir aos alunos noções de primeiros socorros,
uso de extintores, abandono de edificações, ação durante enchentes e/ou
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inundações entre outros temas. Reforma das unidades escolares, aquisição de
ônibus adaptado para crianças portadoras de necessidades especiais, projetos de
construção de postos de saúde, bem como a manutenção dos postos já existentes.
Está em andamento o Processo para a implantação da UTI na Santa Casa da
cidade.

Documentos de referência
> Aquisição de ônibus adaptado (2014)
> Construção de Posto de Saúde no Bairro Jardim Villaça (2014)

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:

Os Departamentos de Saúde e Educação realizam a manutenção periódica e
constante de suas unidades. Os servidores da saúde estão aptos a realizar seus
trabalhos em situações de emergência e de forma inovadora na cidade foi realizado
no ano de 2014 um treinamento com os funcionários do Departamento de Educação
pelo Corpo de Bombeiros para agir em situações de anormalidades.

Documentos de referência
> Curso para funcionários do Dep. de Educação (2014)

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 --
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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 hospitais possuem geradores de energia para situações de emergência. A
Guarda Civil Municipal funciona 24 horas por dia e seus agentes estão aptos a atuar
em situações de emergência. Vale ressaltar que a cidade possui um grupamento do
corpo de bombeiros Estadual e a Policia Militar que também trabalham
diuturnamente e estão aptos a atuar em situações de anormalidades.

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?
Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Quando necessário a COMDEC informa os moradores das áreas de risco das
situações de anormalidades, bem como recebe informações dos munícipes sobre
quaisquer situações de anormalidades.

Indicador central 2.4
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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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

O governo municipal sempre busca parcerias com os governos estadual e federal,
vale ressaltar que esta sendo realizado um zoneamento das áreas de risco pelo IPT,
regularização do Bairro da Vila Lino, bem como a construção de moradias para as
famílias residentes em áreas de risco, além de outros projetos habitacionais.

Documentos de referência
> IPT (2014)
> Regularização do bairro da Vila Lino (2014)
> Projeto de moradias (2014)
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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:

O município possui pagina na internet onde disponibiliza informações sobre
ameaças e medidas para redução de risco quando necessário.

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

O município de São Roque possui um polo do Instituto Federal de São Paulo, que
oferece o curso superior em Gestão Ambiental, o Departamento de Educação
Municipal juntamente com a empresa CCR Via Oeste oferece aos alunos da rede
publica municipal curso de noções de meio ambiente e trânsito, foi lançado no ano
de 2014 um projeto para os alunos da rede publica denominado "bombeiros na
escola" onde são ensinado as crianças noções de comportamento em situações de
risco, foi realizado também o Curso de Bombeiros Mirins com alunos da APAE, alem
de capacitação de primeiros socorros aos funcionários do Departamento de
Educação ministrado pelo Corpo de Bombeiros.

Documentos de referência
> Bombeiros Mirins APAE (2014)
> Capacitação de funcionarios da Educação (2014)
> Jornada Cientifica Instituto Federal de São Paulo (2014)

Indicador central 3.3
Métodos de pesquisa e ferramentas para multi-avaliações de risco e análise de custobenefício 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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local possui a Divisão de Meio Ambiente é o órgão responsável pelas
politicas de desenvolvimento sustentável na cidade. Diversas ações voltadas a
educação e preservação do meio ambiente, buscando a melhora na qualidade de
vida das pessoas. Entre elas podemos citar a construção de uma nova rede de
tratamento de esgoto na cidade, ações voltadas ao meio ambiente com doação de
diversas mudas de árvores de espécies variadas, alem de constante adequação da
Legislação municipal, foi formado também o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente através da lei Municipal 3965/2013.

Documentos de referência
> LEI MUNICIPAL N° 3965 - COMDEMA (2013)
> LEI MUNICIPAL N° 4322 - Uso da água (2014)
> Construção da Estação de Tratamento de Esgoto (2014)

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?
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Nível de progresso alcançado: 4

Habitação

Sim

Comunicação

Sim

Transporte

Sim

Energia

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O Departamento de Planejamento Municipal realiza estudos técnicos com o objetivo
de projetar, gerenciar e executar obras, tendo especial atenção quanto a redução
dos riscos e vulnerabilidades. Vale ressaltar que existem projetos voltados ao
atendimento da população de baixa renda. Além da constante atualização da
legislação municipal sobre o uso, ocupação e parcelamento de solo.

Documentos de referência
> Projeto de moradias (2014)
> LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 40 Uso, parcelamento e ocupação de
solo (2006)

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:

A legislação municipal é bastante abrangente nas questões de uso e ocupação de
solo, código de obras e edificações e meio ambiente.

Documentos de referência
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> LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 41 Código de Obras e Edificações
(2006)

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 através de seu Departamento de Planejamento e de Assessoria
Jurídica, estão em constante estudo para atualização da legislação vigente,
acompanhando sempre as legislações estadual e federal.

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

Sim

Pesca

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Cabe a Divisão Municipal de Meio Ambiente e ao COMDEMA, propor diretrizes e
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ações para a política municipal de meio ambiente, assessorando ao Chefe do Poder
Executivo nas questões voltadas ao assunto. Vale ressaltar que foram realizadas
diversas ações pela Divisão de Meio Ambiente, como a coleta de óleos lubrificantes,
semana municipal de meio ambiente, jornada cientifica entre outras ações.

Documentos de referência
> Jornada Cientifica (2014)
> LEI MUNICIPAL N° 3161 Coleta de óleo (2008)
> Semana Municipal do Meio Ambiente (2013)

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:

A participação da sociedade civil se dá através de diversos conselhos formados
sobre assuntos distintos entre eles podemos citar o Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente, composto através do Decreto Municipal n° 8017 de 08 de
setembro de 2014, está sendo formado também o Conselho Municipal de Defesa
Civil conforme prevê a Lei Municipal n° 3975 de 2013.

Documentos de referência
> LEI MUNICIPAL N° 3975 Conselho Municipal de Defesa Civil (2013)
> COMDEMA (2014)

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:

Participando ativamente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
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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: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

As famílias que se encontram em áreas de risco e/ou são de baixa renda são
assistidas pelo Departamento de Bem Estar Social e pela Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil, sendo incluídas em programas de auxilio dos governos municipal,
estadual e federal. Também existe a previsão da entrega de aproximadamente 150
casas para as famílias que se encontram nessas áreas até o final do ano de 2015.

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: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local disponibiliza através do Departamento de Bem Estar Social o Auxilo
Aluguel (Aluguel Social) as famílias afetadas, também é oferecido toda a assistência
a família até seu restabelecimento.
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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 ?
Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Em caso de moradias atingidas por desastres o governo local isenta de impostos as
famílias que tiveram suas casas interditadas.

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:

A cidade de São Roque não tem registros de ocorrências de grande porte, nem de
danos a empresas devido a desastres naturais.

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.
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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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Todos os equipamentos públicos são avaliados e recebem manutenção periódica,
cada qual através de seu próprio Departamento, sendo apoiado pelo Departamento
de Obras.

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:

Todas as instalações públicas são implantadas sob orientação de técnicos
habilitados em suas respectivas áreas, obedecendo a legislação vigente, bem como
o projeto.

Indicador central 4.5
Medidas de redução de riscos são integradas nos processos de recuperação pósdesastre e de reabilitação.

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres
estão integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades
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de reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?
Nível de progresso alcançado: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

Em atendimento de ocorrências em áreas de risco e/ou condições de vulnerabilidade
os moradores são removidos, tendo suas moradias interditadas, sendo auxiliados
em programas sociais através do Departamento de Bem Estar Social.

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: 3

Escolas

Sim

Hospitais / centros de saúde

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Os órgãos federais, estaduais e municipais ligados à Saúde e à Educação tem
padrões mínimos estabelecidos pára atendimento e funcionamento destes prédios
públicos. Sempre que necessário ou na ocorrência de um evento adverso a Defesa
Civil Municipal juntamente com o Departamento de Planejamento realiza vistorias e
se necessário indica as alterações necessárias para que haja segurança no local.
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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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade de São Roque já realizou exercícios simulados envolvendo todas as forças
públicas, entre elas, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Policia Civil,
Guarda Municipal, Setor de Trânsito, Setor de Ambulância entre outros.
Constantemente os órgãos públicos municipais tem realizado treinamentos para o
atendimento dos mais diversos tipos de ocorrências e auxilio a população.

Documentos de referência
> Curso de Capacitação GCM (2014)
> Curso de Formação e Capacitação Agentes de Trânsito (2011)
> Curso de Capacitação em Primeiros Socorros funcionários da Educação
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(2014)
> Capacitação de funcionários do Setor de Ambulancia (2014)
> Curso de Capacitação GCM - Treinamento com cães (2009)

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

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.

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Diversos setores da Administração pública municipal, entre eles Dep. de Saúde,
Bem Estar Social, Trânsito, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Ambulância, entre
outros possuem plantões, equipamentos e suprimentos emergenciais.

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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:
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A cidade possui, através da Guarda Civil Municipal uma central de atendimento 24
horas por dia, que quando necessário realiza o acionamento dos demais órgãos
públicos, entre eles a Defesa Civil.

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 governo local se compromete a executar treinamento com a comunidade em
geral, priorizando os que se encontram em situações de risco e/ou vulnerabilidade.

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: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

Através da Defesa Civil e do Bem Estar Social entre outros órgãos, prevê o
atendimento emergencial e o acompanhamento das famílias afetadas.

Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação
para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de
saúde?
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Nível de progresso alcançado: 3

Escolas

Sim

Hospitais / centros de saúde

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município se compromete a realizar exercícios simulados nas escolas, hospitais e
centros de saúde. Vale ressaltar que já são realizados alguns exercícios regulares
com os servidores da Educação e da Saúde, bem como com os alunos, com tópicos
distintos.

Documentos de referência
> Jornada Cientifica (2014)
> Bombeiros Mirins APAE (2014)
> Semana Nacional de Trânsito (2011)
> Palestra sobre prevenção de drogas (2014)

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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Cada Departamento Municipal possui dotação orçamentária própria, que pode ser
suplementada em casos de desastres, além de estar cadastrado no S2ID e estar
adquirindo o Cartão de Pagamento de Defesa Civil, um programa do governo
federal.
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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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

O departamento de Bem Estar Social possui profissionais para o acompanhamento
no atendimento às necessidades de pessoas vitimas de desastres, através de
profissionais na área de psicologia e assistência social.

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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