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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:

O município já possui instituído a Coordenadoria de Defesa Civil, sob lei municipal
552/1997. E desde então se concentra em realizar ações de resposta as
comunidades do perímetro urbano, com residencias afetadas pelo alagamento nas
proximidades dos rios Jataizinho e Tibagi.
A Comdec possui Plano de Contingência, elaborado em outubro de 2014; Tratores,
caminhões, camionetes e funcionários (não vinculados a cargo específico da
Comdec), com finalidade de atendimento as comunidades ribeirinhas.
Realizamos integração entre departamentos da prefeitura, concessionária de rodovia
Trunfo, bem como as entidades estaduais de Defesa Civil.
Não possuímos, veículos e estrutura específica, bem como cargos voltados para
realização de ações da Comdec.

Até que ponto existem parcerias entre as comunidades, setor
privado e autoridades locais para reduzir o risco?
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Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Existe tímida integração entre as comunidades e instituições de representação da
sociedade civil para com a Comdec. Em situações de respostas em atendimento as
comunidades ribeirinhas, existe o pronto auxílio (não oficial) de empresários, com
barcos, veículos e pessoal.

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: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Existem obras e planos municipais para redução das áreas de risco (comunidades
ribeirinhas) e/ou conjuntos habitacionais próximos ao rio Jataizinho, e/ou áreas
afetadas por vendavais, em especial obras de saneamento e estrutura urbana.
Ainda existe para o município, pouco acesso a recursos financeiros advindos das
esferas municipal, estadual e federal a serem utilizados nas ações de atendimento
as comunidades atingidas, entre outras atividades da Comdec.

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

Como forma de proporcionar atendimento eficiente, realocamos emergencialmente,
recursos municipal para aquisição de lonas, telhas de fibrocimento, alimentação e
itens de limpeza.
Existe o pré-cadastro das famílias residentes nas comunidades próximas aos rios
Jataizinho e Tibagi, e/ou em áreas de atenção, possibilitando a melhor distribuição
dos itens já citados as comunidades.

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:

Realizamos várias reuniões, conforme constante no Plano de Mobilização Social,
para execução do processo de confecção do Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB), ainda em processo de conclusão (ago/2015), das quais realizamos
convite a todas as comunidades atingidas pelos fenômenos climáticos, afim de
recolher solicitações a serem estudadas, mensuradas e inseridas no PMSB, pela
equipe técnica responsável pela elaboração do PMSB. Mesmo com a realização das
mesmas, houve um tímido envolvimento da comunidade.
Existe prioridade por parte dos departamentos de educação, saúde, de ação social e
policia militar no atendimento a mulheres, crianças, enfermos e crianças.
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Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?
Nível de progresso alcançado: 1
Descrição de Progresso e Resultados:

Por não dispormos de estrutura e pessoal habilitado no atendimento e na
implantação de ações diversas da Comdec, existe uma tímida iniciativa para o
treinamento para a redução de risco para as autoridades locais e líderes
comunitários.
Contamos com o pronto apoio operacional das Coordenadorias Regionais de Defesa
Civil, bem como, o auxílio das Comdec das cidades próximas.

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Foram incluídos no diagnóstico preliminar do Plano Municipal de Saneamento
Básico, itens para realização de obras para contenção de alagamento do rio
Jataizinho, bem como itens no Plano Municipal de Educação itens que preveem
ações de educação para a prevenção de acidentes (brigada escolar).
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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: 1
Descrição de Progresso e Resultados:

Por não dispormos de estrutura e pessoal habilitado no atendimento e na
implantação de ações diversas da Comdec, existe uma tímida iniciativa para
atendermos todos os requisitos conforme planejamento nacional.
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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:

Existe algumas iniciativas para a avaliação de risco de desastres por parte do
sistema municipal de saúde (dengue) e demais endemias, bem como avalização da
equipe técnica responsável da elaboração do Plano Municipal de Saneamento
Básico, Plano Municipal de Educação nos prédios e estruturas escolares.

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:

No sistema municipal de saúde, a avalização é realizada anualmente (endemias).
Não educação bianual, no saneamento básico quadrianual.
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De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?
Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Todos os dados referentes as atividades de cada departamento do poder público
municipal, são disponibilizados para a secretaria de planejamento anualmente, que
realiza estudos para otimização dos resultados no atendimento a áreas atingidas por
desastres. Mas não há total integração dos dados para avalização por parte da
Comdec, visto a deficiência de pessoal técnico no corpo de funcionários efetivos
(não á cargo) da prefeitura municipal.

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 escolas públicas municipais não possuem plano de contingência e/ou plano de
abandono, mas possuem algumas ferramentas para prevenção de acidentes
(acessibilidade), bem como extintores de incêndio, cada escola possui pelo menos
dois funcionários habilitados para efetuarem a utilização dos extintores.
Todas as duas escolas e/ou colégios públicos estaduais possuem plano de
contingência de abandono, extintores de incêndio, entre outros elementos para a
prevenção de acidentes e desastres. (programa estadual brigada Escolar), A qual,
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estabelece atenção no treinamento de alunos e professores da rede estadual de
ensino.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), periodicamente reformas, e/ou readequações
conforme a necessidade de atendimento das comunidades próximas.

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: 4

Escolas

Não

Hospitais / centros de saúde

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Todos os prédios escolares municipais são equipados com extintores de incêndio,
contendo a devida sinalização e treinamento de pessoal na utilização dos mesmos.
Todas as duas escolas públicas estaduais possuem plano contingência, e
abandono, sinalização de áreas de risco, sinalização de saída de emergência,
extintores de incêndio, e treinamento do corpo discente e docente para situações de
emergência, bem como plano de abandono dos prédios.
Todas as escolas públicas municipais, estaduais e particular, estão instaladas em
áreas seguras, e possuem estruturas seguras para utilização das mesmas. Todos as
escolas públicas municiais possuem condições físicas para servirem de abrigo das
comunidades que vierem a serem atingidas por desastres naturais ou não.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), estão instaladas em áreas seguras, e
possuem estruturas seguras para utilização das mesmas. Mas não possuem plano
de atendimento em situações de emergência.

Indicador central 2.2

Os sistemas existem para monitorar, arquivar e difundir dados sobre riscos chave e
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vulnerabilidades .
-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 2.3

Os sistemas de alerta estão em vigor para todos os grandes riscos, com divulgação
às comunidades.

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

Por não possuirmos corpo técnico efetivo municipal, não possuímos equipamentos
adequados para atendimento das comunidades que vierem a serem atingidas. Mas,
estabelecemos canais de comunicação com voluntários (não oficializados no
sistema estadual de voluntários) residentes nas áreas de risco e/ou atenção, e
monitoramento diário (ou conforme a necessidade) em condições climáticas
adversas das áreas de risco e/ou atenção.
Estuda-se a possibilidade da implantação de número de telefone 199 para
comunicação de acesso gratuito a população do município. Também programa de
comunicação utilizando rádio amador e mídias sociais digitais.

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:
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Por detectarmos e treinarmos pessoas residentes nas comunidades em locais de
risco e/ou atenção, conseguimos realizar atendimento mais adequado, dentro das
possibilidades técnicas de funcionários e ferramentas adequadas da prefeitura
municipal.
Estuda-se a possibilidade de fornecimento de pluviômetros caseiros para voluntário
em áreas ribeirinhas, afim de proporcionar um monitoramento mais eficiente das
diversas áreas de atenção e/ou risco no município.

Indicador central 2.4

Avaliações de risco locais e nacionais levam em conta riscos regionais /
transfronteiriços, tendo em vista a cooperação regional sobre redução de risco.

Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Existe por tarde das coordenadorias regionais do estado e coordenadorias
municipais um padrão na elaboração de relatórios e documentos, utilizando sistema
estadual (site defesa civil do Paraná), intranet, o qual se registra todas as
ocorrências, possibilitando acesso a informações mais específicas de ambos os
envolvidos (coordenação regional e local).
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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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Além do canal de comunicação através de telefone, existe a colaboração de serviços
de comunicação para a mídia, fornecido por um dos voluntários (cadastrado
oficialmente no sistema estadual de voluntários), bem como ampla divulgação no
site da prefeitura, e mídias sociais digitais profile dos gestores municipais, sobre
chuvas, ventos, rádios entre outros fenômenos detectados no sistema de
monitoramento estadual (site Simepar).
Os informativos e comunicados diretamente aos moradores das áreas de atenção
e/ou risco, são comunicados via telefone pelos gestores, somente quando existe
probabilidade considerável de risco de incidência de adversidades atmosféricas.
Os gestores da Comdec de Jataizinho, também mantem-se comunicados, através de
utilização da ferramenta de comunicação móvel Whats App, com a gestão do
Coordenadoria Regional de Defesa Civil (Londrina) e demais gestores da regional.

Indicador central 3.2
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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: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Além de participarmo de cursos em Educação a Distância (EAD) oferecidos através
do portal do Programa Nacional de Capacitação das Cidades (Capacidades),
também participamos do Curso de Projetos para Captação de Recursos (CEPED).
Também, realizamos visitas técnicas a Usinas Hidro Elétricas, e a instituições de
coordenação de Defesa Civil na Regional, e demais coordenadorias municipais,
buscando a troca de experiências e na disseminação de informações.

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: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

Por falta de contingencia de profissionais habilitados em cargo efetivo da prefeitura
municipal, afim de estabelecer estudos afim planejar ações de educação ambiental
as diversas comunidades, e bem como educação para prevenção de crimes que
venham oferecer risco á saúde da população, e do meio ambiente.
Existe o início de estudos através do corpo de estagiários do Departamento de
Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente municipal, com finalidade de sanar
essa deficiência, incluindo estudos de impactos gerados pelos desastres naturais e
não naturais, oferecendo informações a Secretaria de Planejamento, informações
assertivas para elaboração de políticas para monitoramento, educação ambiental
universal, para desenvolvimento ambiental deste município.

Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?
Nível de progresso alcançado: 4
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Habitação

Sim

Comunicação

Não

Transporte

Não

Energia

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Recentemente o município recebeu aproximadamente 250 unidades habitacionais,
ambos com recursos da Programa Nacional de Habitação, Minha Casa Minha Vida,
em seus níveis de financiamento para cada faixa de renda. Junto as mesmas, foram
elaborados projetos de infra estruturas, saneamento básico, rua, calmamento
acessíveis, ambas em áreas seguras.
Existe estudos para aperfeiçoamento da lei de zoneamento, proporcionando a
melhora nos espaço públicos próximos a áreas de risco e/ou atenção, ordenando o
adensamento e espraiamento de moradias que virem a surgir no município.
No setor de distribuição de energia elétrica, recebemos estudos e todo aparato
técnico da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), na elaboração de
novas unidades consumidoras no município.
Também está em fase inicial, estudos através do Departamento de Agropecuária,
Abastecimento e Meio Ambiente, a elaboração do Plano Municipal de Arborização,
que em suma, vai fornecer informações do manejo, corte especies antigas e com
risco de queda, reposição das mesmas, e novas espécies em áreas públicas onde
há deficiência das mesmas. O mesmo, também vai trabalhar no mapeamento
monitoramento de todas as espécies existentes, indicando cronograma de execução
de manejo das mesmas.

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
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Descrição de Progresso e Resultados:

Mesmo com a existência de lei que regula a utilização do solo e da construção de
novas edificações, existe a necessidade do município aperfeiçoar da referida lei,
bem como inserir do quadro de funcionários efetivos da administração público
municipal novo corpo de fiscais, bem como ferramentas e aporte físico necessários
para efetivação do comprimento da lei.

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:

Existe progresso na área de emissão de alvará de licença de operação de
empresas, e de autorização (aprovação) de novos projetos de habitação com a
contratação de corpo técnico habitado para o mesmo.

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:

Existe programa de doação de plantas e árvores nativas para recomposição de
áreas degradadas em zonas rurais em especial em propriedades particulares que
contenham Área de Preservação Permanente, Mantendo um viveiro com um
profissional que coordena o mesmo, e fornece informações a proprietários rurais
sobre o correto plantio de novas mudas.

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: 1
Descrição de Progresso e Resultados:

Existe o início da formação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que irá auxiliar
o pode público municipal e a sociedade a encontrar meios para melhorar as ações
voltadas ao tema.

Quanto o setor privado participa na implantação de planos de
gestão ambientais e de ecossistemas em seu município?
Nível de progresso alcançado: 1
Descrição de Progresso e Resultados:

Não temos informações referentes a implantação de planos de gestão de
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ecossistemas neste municípios, mas com a renovação no quadro de conselheiros
municipais do meio ambiente, iremos restabelecer contato maior para elaboração de
tais ações.

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: 1
Descrição de Progresso e Resultados:

Não há extensão dos serviços financeiros para amparo os atingidos neste município.

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 há extensão dos serviços financeiros para amparo os atingidos neste município.
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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: 1
Descrição de Progresso e Resultados:

Não há incentivos econômicos para amparo os atingidos neste município.

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 informações referentes ao apoio das entidades neste município.

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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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 a prédios público em áreas de risco neste municípios, e/ou que ofereçam riscos
a comunidade.

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
Descrição de Progresso e Resultados:

Não a prédios público em áreas de risco neste municípios, e/ou que ofereçam riscos
a comunidade.
Existe a centra de captação de água, as margens do rio Tibagi, que eventualmente,
na ocorrência aumento da vazão do referido rio, sofre alagamento e posterior dano
em suas instalações. O Sistema Autônomo de Água e Esgoto do Município, inseriu
no diagnóstico de Plano Municipal de Saneamento Básico, plano de otimização do
sistema de armazenamento de água, e trabalho de execução de educação para o
saneamento, na correta utilização da água, em especial em períodos de ocorrências
de fenômenos climáticos adversos.

Indicador central 4.5

Medidas de redução de riscos são integradas nos processos de recuperação pósdesastre e de reabilitação.
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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:

Existe ações de monitoramento por parte do Departamento de Ação Social em
conjunto com Comdec deste município, das famílias atingidas, proporcionando oferta
de serviços mais eficientes as mesmas, e a correta distribuição de itens para
restabelecimento e reabilitação dos atingidos.

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: 5

Escolas

Sim

Hospitais / centros de saúde

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A critério do Departamento de Obras, e mediante solicitação do Comdec, realiza
vistorias nos prédios públicos, e elabora relatório para os departamentos solicitantes.
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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: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Existe pouco estímulo financeiro da Comdec, afim de, realizar simulados para
aperfeiçoamento do Plano de Municipal de Contingência, bem como em propiciar
atendimento eficiente em ocasiões que envolva pânico e/ou risco de vida.

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

Não

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.

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Existe além do plano de contingência municipal, o envolvimento de todo os
Departamento da Administração pública, bem como a troca de informações entre os
mesmos na aplicação do plano de Contingência.
Também recebemos todo aporte da Polícia Militar, polícia Civil, Corpo de Bombeiros
da cidade mais próxima, no caso (ibiporã), e da Coordenadoria Regional de Defesa
Civil.

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:

Por não existir corpo técnico e instalações adequadas para o pleno funcionamento
da Comdec, existem dois locais que serve de centros de operacionais. O 1º fica
localizado junto a prédio da Prefeitura Municipal, o qual serve de centro de
informações e comendo das ações da Comdec,; Já o 2º se localiza junto ao
Departamento de Obras e Viação do Município, o qual concentra todo aporte de
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ferramentas e veículos necessários para execução do atendimento, o qual serve de
centro de execução das atividades, e atendimento ao público.

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:

Não á informações referentes ao tema por parte da Comdec, mas existe no
município a realização do plano de abandono das instalações de escolas e/ou
colégios públicos estaduais, e por tanto existe a grande possibilidade da existência
da consciência a médio prazo nos estudantes sobre riscos de acidentes e a
desastres.

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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Como o Plano de Contingência é muito recente 2014, não realizamos ainda a
execução do mesmo, visto que não houve registro de ocorrências de grande impacto
das populações próximas as áreas de risco e/ou atenção.

Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação
para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de
Local Progress Report 2013-2014

25/27

saúde?
Nível de progresso alcançado: 4

Escolas

Sim

Hospitais / centros de saúde

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Na existência do Programa Brigada Escolar, que oferta todo aporte de segurança as
escolas públicas estaduais, e treinamento do corpo docente e discente para
execução do plano de abandono ofertado através da Coordenadoria Regional de
Defesa Civil (Corpo de Bombeiros estadual) as mesmas.
Existe a possibilidade do referido programa se estender para escolas públicas
municipais e particulares, mas não a previsão que o referido programa seja
implantado e atendido pelo governo estadual, com recursos para implantação de
odo aporte técnico e re adequação de ambientes escolares escolares, através do
(Corpo de Bombeiros).

Indicador central 5.3

Reservas financeiras e mecanismos de contingência estão em vigor para apoiar uma
resposta eficaz e ações de recuperação quando necessárias.

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?
Nível de progresso alcançado: 2
Descrição de Progresso e Resultados:

Não existe lei, e/ou decreto do poder público municipal que ofereça garantia de
reserva financeira exclusivamente para esse fim, mas é realizado a compra de
materiais a serem distribuídos as comunidade atingidas.
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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: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

Através do monitoramento elaborado pela Comdec e Departamento de Ação social
do município das família atingidas, os mesmos realizam atendimento com a
disposição de psicólogos e assistentes sociais treinados para situações de desastre.

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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