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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

foram capacitadas 60 pessoas da comunidade que residem em áreas de risco de
inundação e deslizamentos, em outubro 2014, e todos são integrantes dos NUDECs
(núcleos comunitários de defesa civil). Não foi atingido número significativo de
pessoas para conhecimento de autodefesa complementando os citados núcleos.

Documentos de referência
      > Agente de Defesa Civil (2014)

Link relacionados
      > Agente de Deefesa Civil
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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Existe a parceria com todos os órgãos públicos e instituições, porém há deficiencia
na capacidade operacional.

 

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Sorocaba está inserida no Plano Plurianual (PPA), Lei de
Diretrizes Orçamentarias (LDO) e Lei Orçamentaria Anual (LOA) onde há previsão
de dotações orçamentárias.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Realizou-se a transferencia de 1596 famílias que estavam em situação de risco com
Grau R3 e R4 para conjuntos habitacionais, construção de Dique de Contenção nos
bairros mais atingidos por inundações, elevação das pistas marginais do Rio
Sorocaba que atravessam a cidade, contenção da encosta na antiga pedreira do
Bairro Trujilo, beneficiando ao todo mais de 5000(cinco mil) famílias e o sistema
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viário.

 

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:

Foram realizadas as Plenárias Cidadãs, Conferência intermunicipal de Defesa Civil e
participação de 8 (oito) delegados eleitos na Conferencia Estadual para representar
Sorocaba, em Brasilia/DF, na 2ª Conferencia Nacional de Proteção e Defesa Civil
(nov2014).

Documentos de referência
      > Agente de Defesa Civil (2014)

Link relacionados
      > Agente de Defesa Civil
  

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:
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Foi realizado curso de capacitação para os integrantes dos NUDECs, palestras no
clube do idoso, palestra no Quartel do Tiro de Guerra, palestra aos integrantes do
Grupo de Escoteiros, SENAI, SESI e distribuição de Material Educativo sobre Ações
de Defesa Civil nas Escolas.

Documentos de referência
      > Agente de Defesa Civil (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: 4

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Apesar do empenho do Governo em educar as comunidades sobre redução de
risco, ainda não alcançou todo o público alvo.

Documentos de referência
      > Agente de Defesa Civil (2013)

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: 5
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Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local está focado em acompanhar todas as atividades da Secretaria
Nacional de Defesa Civil a fim de alcançar o melhor resultado no planejamento de
Redução de Riscos.

Documentos de referência
      > Agente de Defesa Civil (2013)
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Cidade está Mapeada com todas as Áreas de Risco de inundação, deslizamento e
Risco técnologico, mapeamento este realizado pelo Instituto Geológico-IG em 2013.

    

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:

O primeiro Mapeamento foi realizado em 2005, atualizado em 2008, 2010 e 2013.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Esta ligado a Secretaria de Habitação onde através da Lei 8451/2008 que trata da
Regularização Fundiária impede o avanço de construções irregulares nas áreas
particulares consideradas de risco e a Secretaria da Fazenda através da Área de
Fiscalização que impede o avanço de invasões em áreas públicas consideradas de
risco ou não.

    

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: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade não possui nenhuma Escola, Hospital ou Centro de Saúde em Área de
Risco.

    

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

Local Progress Report 2013-2014 8/27



Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade conta com grande estrutura de unidades educacionais e de saúde que
podem ser utilizadas em atendimento situações de desastres.

135 escolas estaduais
125 escolas municipais
04 Unidades de Pronto Atendimento (UPA)
03 Unidades Pré hospitalares - UPH
22 Unidades Básicas de Saúde - UBS
01 Hospital Regional
01 Santa Casa
05 Hospitais Particulares
01 Policlínica Municipal de Especialidades.

Link relacionados
      > ESCOLAS ESTADUAIS
      > HOSPITAIS 
      > Escolas Municipais

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
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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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A estrura está adequada para atendimentos de emergências 24 horas, com todos os
equipamentos e pessoal necessário.

Link relacionados
      > Plano verão 
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Através da comunicação direta com os NUDECs.

 

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Está assossiada e apoiada nos conhecimentos e avaliações comunitárias, através
da capacitação dos voluntários integrantes dos NUDECs realizada pelo Corpo de
Bombeiros, engenheiros da Comdec, Assistentes Sociais, SAMU, CPFL, SAAE entre
outros orgãos.
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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:

anualmente é realizada a preparação para o Plano Verão e dentro dessa preparação
está a veiculação das informações sobre as ameaças e medidas através da
imprensa local e agentes integrantes dos NUDECs.

 

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: 1
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Descrição de Progresso e Resultados:

Ainda não consta no currículo escolar.

 

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

No município de Sorocaba, várias são as iniciativas ambientais integradas com a
questão da redução de risco de desastres. O município é integrante de um banco de
dados internacional de iniciativas voltadas ao enfrentamento das mudanças
climáticas (CDP Cities), elaborou em 2014 seu Inventário de gases de efeito estufa e
é cidade satélite no projeto Urban LEDS – Promovendo Estratégias de
Desenvolvimento de Baixo Carbono em Países Emergentes), criado pela ONU-
Habitat e a Comissão Europeia e que tem o ICLEI – Governos Locais pela
Sustentabilidade como principal implementador.

    

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: 5
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Habitação Não

Comunicação Não

Transporte Não

Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial – Lei Municipal nº 11.022/14, o
Código de Obras – Lei Municipal nº 1. 437/66, e o Código de Arruamento e
Loteamento – Lei Municipal nº 1.417/66, sem prejuízo de outras legislações
pertinentes, conforme o caso, sejam municipais, estaduais e federais.
As legislações municipais, supra citadas, estabelecem as normas e condições para o
Uso e Ocupação do solo para o território Municipal como um todo - (compreendendo
aqui suas Zonas de Uso e Urbano e Rural) - e as condições para execução de toda
e qualquer construção, reforma, modificação, adaptação e demolição de edificações,
assim como a elaboração, análise, aprovação, licenciamento, dos respectivos
projetos e sua fiscalização, visando o estabelecimento de padrões eficientes de
conforto, segurança, salubridade, acessibilidade, funcionalidade, conforto ambiental,
das edificações, bem como a e preservação e uso sustentável dos recursos naturais.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial do Município, já estabelece em
seus Arts. 116 e 130, que nenhum parcelamento do solo para fins urbanos ou
edificações serão permitidas em terrenos que apresentem condições de cobertura
por vegetação protegida pelo disposto na legislações Federal, Estadual ou
Municipal; sejam alagadiços; apresentem condições insalubres, tais como: locais de
disposição pretérita de resíduos e áreas contaminadas que apresentem risco à
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saúde humana; e apresente condições de risco geológico – geotécnico, em
conformidade com a Carta de Suscetibilidade e Movimentos Gravitacionais de
Massa e Inundações do Município de Sorocaba, elaborada em conformidade com a
Lei Federal nº 12.608, de 10 de Abril de 2012. Todavia, cada vez mais a legislação e
sua regulamentação deverá ser aprimorada especificamente para áreas 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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial de Sorocaba é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, parte integrante do
planejamento municipal, sendo seu objetivo geral, o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade imobiliária urbana, garantindo o bem-
estar de seus habitantes, estando entre as principais funções sociais o ordenamento
do desenvolvimento urbano de Sorocaba, garantindo a qualidade ambiental e
paisagística do município, protegendo o seu patrimônio natural, e às atuais e futuras
gerações o direito a uma cidade sustentável.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Não

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim
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Bacias fluviais Não

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

iniciativa do município destacadas na publicação “Ações municipais para a proteção
das águas no estado de são Paulo”, de 2013, que compõe uma estratégia de apoio
do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria do Meio Ambiente – SMA aos
municípios, tendo em vista a proteção de seus recursos naturais, onde são
apresentadas experiências bem-sucedidas relacionadas à proteção das águas.

Link relacionados
      > Agente
  

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:

Duas iniciativas do município em ação - 1) o projeto “Coletivos Ambientais:
Possibilidades para uma Educação Ambiental Emancipatória – bairro de
Aparecidinha”, no qual um coletivo formado na região é formado por lideranças
atuantes nos campos da educação ambiental, educação popular e mobilização
social, para que sejam capazes de diagnosticar e interpretara realidade, planejar
intervenções educadoras, implementá-las e avaliá-las. Esse coletivo é acompanhado
por um grupo multissecretarial da prefeitura em reuniões periódicas. Posteriormente,
essa ação foi ampliada para outras duas regiões da cidade, onde são tratados temas
relacionados aos córregos e plantios em suas margens, a questão dos resíduos e a
ocupação em várzea, entre outros; 2) e o projeto “Recomeçar- Plantando a
Liberdade”, com o objetivo de produzir mudas de árvores nativas e frutíferas que
atendas a 100% das necessidades do município para execução de projetos de
arborização, recuperação de áreas degradadas e doação à população. Este projeto
fomenta a execução do Plano de Arborização Urbana do município, bem como o
Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, que foi
elaborado objetivando proteger os fragmentos de vegetação ainda existentes,
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restaurar as áreas que hoje se encontram degradadas e recuperar as áreas
importantes de serem vegetadas e, quando possível, fazer a conexão entre eles e
assim criar corredores biológicos, o que irá permitir maior estabilidade das áreas
verdes do município, influenciam na redução de alagamentos, inundações e outras
ameaças.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

As empresas do setor privado ao se instalarem em nossa cidade são
compromissadas em fazer a compensação ambiental da área degradada em virtude
da construção de suas ações.
Tivemos a realização de ações de reflorestamento denominadas "Mega Plantio".

Link relacionados
      > reflorestamento
      > Agente

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Local Progress Report 2013-2014 18/27

http://jornalipanema.com.br/noticias/sorocaba/17321-toyota-mega-plantio-reune-cerca-de-7-mil-pessoas-confira
http://www.ambiente.sp.gov.br/pactodasaguas/files/2014/02/ProtAguaWeb.pdf


Em nossa cidade possuímos o Programa Auxílio Moradia, instituído pela Lei
Municipal n.º 9.131 que permite a locação de imóveis aos desabrigados e/ou em
situação vulnerável com a transferência de renda pelo poder público municipal.

Link relacionados
      > Lei Auxílio Moradia
      > Desastre x Auxilio Moradia
  

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:

Não temos programas municipais que permitam tais ações.

 

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Não temos programas municipais que permitam tais ações.
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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 temos programas municipais que permitam tais ações.

 

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possuímos equipamentos públicos situados em áreas de risco.

    

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: 5
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Descrição de Progresso e Resultados:

Não possuímos equipamentos públicos situados em áreas de risco.

 

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Em nossa cidade realizamos obras de prevenção, tais como: construção de dique de
contenção das águas do rio Sorocaba no bairro Vitória Régia. Construção da bacia
de contenção de águas pluviais no Jardim Abaeté, Construção da bacia de
contenção no Parque Campolim, Elevação da avenida Dom Aguirre; Obra de
contenção de encosta com aplicação de concreto jateado.

Nunca tivemos desastre de grande proporção para que houvesse a recuperação.

 

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
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unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Dentre a estrutura administrativa municipal, existe a Seção de Segurança do
Trabalho que realiza vistorias periódicas nas instalações ocupadas pelo poder
público (Escolas, Unidade da Saúde, entre outras) a fim de verificar a situação
destes imóveis, bem como as condições de segurança de seus ocupantes.

Documentos de referência
      > relatório da Segurança do trabalho (2014)
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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:

NÃO TEMOS O PLANEJAMENTO DE EXERCÍCIOS SIMULADOS.

Link relacionados
      > Simulado
  

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: 4

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Sim

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

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O poder público possui o estoque estratégico junto a Defesa Civil para atendimento
de ações emergenciais, bem como contratos com empresas para fornecimento de
cestas básicas e alimentação de possíveis desabrigados.

    

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Em nossa cidade possuímos o Centro de Operações e Inteligência - COI que atua
24h/dia com o sistema de videomonitoramento. Durante as situações de emergência
é instituído o Gabinete de Gestão de Crise com a presença de representantes de
órgãos, instituições, secretarias municipais com o intuito de coordenar ações de
emergência.
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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:

NÃO HÁ PLANO DE ABANDONO E EXERCÍCIOS PARA EVACUAÇÃO.

    

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:

HÁ O PLANO VERÃO ONDE CONSTA A FASE DE RECUPERAÇÃO PÓS-
CATÁSTROFE E O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE QUE PREVÊ A
MOBILIZAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA MUNICIPAL EM SITUAÇÃO DE
EPIDEMIA.

Documentos de referência
      > PLANO VERÃO (2014/2015)
      > PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE (2015)

Link relacionados
      > PLANO VERÃO
  

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: 1

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

NENHUM.

 

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: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil conta com o cartão de pagamento instituído pelo Governo Federal
para o pagamento de despesas relacionadas a resposta a desastres e recuperação
rápida.

    

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Dentre o quadro de funcionários municipais, existem as assistentes sociais que
propiciam o atendimento de famílias vitimadas por desastres.

 

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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