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

Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local)
estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial)
para a redução de risco de desastres e adaptação à mudança
climática?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo local ao assumir o mandato em 2013, logo de início (mês de janeiro)
passamos por diversas dificuldades (Tempestades, alagamentos, transbordamentos,
rompimento de galerias, quedas de árvores e etc.), onde foi necessáro realizar uma
reestruturação na equipe de Defesa Civil Municipal, desde da Coordenação da
Defesa Civil até os voluntários da Defesa Civil, onde foram capacitados com
diversos cursos (Brigada de Incêndio, OPOE, OPOV e verificação da situação
climática através do IPMET – Instituto de Pesquisa Meteorológica), capacitando a
agirem nas dificuldades, bem como foram elaborados o Mapeamento dos locais de
Risco e os Planos de Emergência e Contingência.

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:

Já no início do mandato do Governo local no ano de 2013 foram realizadas diversas
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parcerias, logo após foi concluido o Mapeamento dos Locais de Risco e por fim a
conclusão dos Planos de Emergência de Contingência da Defesa Civil Municipal,
planos estes que foram elaborados de forma detalhada descrevendo a missão de
cada parceiro quando no acionamento em situações de emergência (Setores do
Governo Municipal, Setores do Governo Estadual, Setores do Governo Federal,
Empresas Privadas e entidades diversas).

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 local da ênfase no atendimento e apoio as comunidades vulneráveis
locais (Acompanhamento da Assistência Social), setor de obras juntamente com a
Defesa Civil realizam levantamento dos locais vulneráveis, quando possível são
realizadas obras de construção e/ou recuperação do cenário afetado,
conseqüentemente as obras onde exige orçamento maior solicitamos apoio ao
governo estadual.

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

O governo local apóia totalmente no planejamento nacional na Redução de Risco de
Desastre, onde através da Defesa Civil local, o governo local participa efetivamente
no Mapeamento dos Locais de Risco e dos Planos de Emergência e Contingência,
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dando ênfase no estimulo à mentalidade de prevenção e trabalho comunitário para,
de forma permanente, se evitar ou restringir ocorrências desastrosas de qualquer
natureza.
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Fundamento 2
Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos
para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, comunidades,
empresas e setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam.

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

Conforme o Mapeamento dos locais de risco foi possível verificar os locais críticos, e
através deste levantamento é realizando dentro da possibilidade Orçamentária do
Município obras preventivas e corretivas com apoio do governo Estadual.

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local aloca conforme a possibilidade orçamentária com apoio de parceiros
(empresas privadas, entidades e comunidade em geral) e do Governo Estadual.

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo,
esquemas de poupança e crédito, macro e microsseguro)
disponíveis para as famílias vulneráveis e marginalizadas
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instaladas em áreas de risco?
Nível de progresso alcançado: 3
Descrição de Progresso e Resultados:

O Município não dispõe de serviços financeiros nos moldes de fornecimento de
crédito e até o presente momento não há iniciativa privada neste sentido.

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os
meios de subsistência após desastres?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Não há financiamento direto para casos de emergência pós desastres, no entanto
através dos programas municipais Aluguel Social e Habitação Solidária os munícipes
afetados por desastres naturais tem acesso, respectivamente, ao Aluguel social por
um período de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período e de reparos
estruturais no imóvel danificado.

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: 3
Descrição de Progresso e Resultados:
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Esta havendo um estudo por parte do município com referência a incentivos a
empresas e famílias que ivestem na redução de risco de desastres.

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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

O setor privado de pequenas, médias empresas integram em harmonia com relação
(durante e após alguma catástrofe), desta forma garantindo os serviços básicos
disponíveis. O Governo Local vem realizando estudos para cada vez mais facilitar o
apoio ao setor privado com o objetivo de criar incentivos nas parcerias com as
empresas localizadas em áreas afetadas, consequentemente desencadeando uma
resposta rápida para recuperação das áreas envolvidas nos desastres.
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Fundamento 3
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare as
avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e
tomdas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a
resiliência da sua cidade estão prontamente disponíveis ao público e totalmente
discutido com eles.

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de
desenvolvimento vulneráveis em sua autoridade local?
Nível de progresso alcançado: 5
Descrição de Progresso e Resultados:

Através do Mapeamento dos Locais de Risco do Município foi possível mapear os
pontos vulneráveis e realizar os Planos de Emergência e Contingência do Município.

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente
atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?
Nível de progresso alcançado: 5
Descrição de Progresso e Resultados:

Anualmente são atualizados o Mapeamento dos Locais de Risco, bem como os
Planos de Emergência e Contingência.

Com que regularidade o governo local transmite para a
comunidade informações sobre as tendências locais de ameaças e
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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:

A Defesa Civil local utiliza através dos meios de comunicações (escrita e falada)
dicas de segurança, bem como ministra palestras e participa de eventos, onde são
transmitidas informações importantes referente a dicas de segurança e
sustentabilidade com distribuição de cartilhas e filipetas, e informamos através do
face book (Defesa Civil), previsões do tempo diariamente, diversas dicas de
segurança, campanhas, solicitações de ocorrências, elogios, sugestões e críticas.

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:

É importante salientar que os Planos de Emergência e Contingência e o
Mapeamento dos locais de risco do Município retratam a realidade do município,
onde foram elaborados em conformidade ao Plano estadual.

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: 4
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Descrição de Progresso e Resultados:

Todas as Secretárias do Município tem participação efetiva dos Planos de
Emergência e Contingência do Município, bem como o Mapeamento dos Locais de
Risco, com base a gama de informações contidas nos Planos de Emergência os
planos de desenvolvimento local são realizados em conformidade com mapeamento
de locais de risco.
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Fundamento 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?
Nível de progresso alcançado: 5

Habitação

Sim

Comunicação

Sim

Transporte

Sim

Energia

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Política Urbana do Município de Lins tem por objetivo fundamental o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo
o bem estar de seus habitantes, o desenvolvimento econômico, a justiça social, a
erradicação da pobreza e da marginalização e a proteção e preservação do meio
ambiente. O nosso Plano Diretor, Lei Complementar No 950, de 05 de Outubro de
2.006, fundamenta as exigências para parcelamento do solo, para fins urbanos,
disciplinando e não permitindo em áreas de riscos, tais como sujeitos a inundações;
como também estabelece as diretrizes exigindo a implantação de equipamentos
públicos de infraestrutura urbana. O parcelamento do solo para fins urbanos também
é regido pela Lei complementar No 488, de 11 de Março de 1.999, pela Lei No 1.085
de 15 de Agosto de 2.008, dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo Urbano de Lins
e suas complementares No 1.269 de 16 de Agosto de 2.011 e No 1.347 de 21 de
Junho de 2013, e pelo Código de Obras do Município, Lei Complementar No 557 de
10 de Julho de 2000, fortalecendo as exigências de segurança e o zelo de seus
habitantes.
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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: 5
Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil Estadual (Casa Militar do Gabinete do Governador do Estado de Saõ
Paulo) através do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) realizou mapeamento
de áreas de médio, alto e muito alto risco a deslizamento e inundações no município
de Lins, através destes dados, os quais foram fornecidos para o o poder público
municipal permitiu uma série de medidas, ações, planos e projetos para minimizar os
problemas encontrados.

Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para
proteger instalações públicas e de infra-estrutura críticas aos
danos provocados por desastres?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Para proteger instalações públicas e de infraestrutura críticas aos danos provocados
por desastres, são feitos investimentos em obras de galerias de águas pluviais,
contenção de taludes em córregos, e decretando servidões públicas em áreas de
riscos, onde são possíveis alagamentos ou sobre galerias de águas pluviais.
Lembrando ainda que o município possui um Plano de macrodrenagem, para
solução de condução correta de águas pluviais, e inclusive com projeto de barragens
de contenção nos córregos: Campestre, Barbosa e Barbosinha. Desta forma apesar
do alto custo de investimentos, com a implantação das barragens, conseguir
encaminhar as águas de chuva com menor velocidade e volume, não provocando
alagações e erosões em taludes dos córregos. Lembrando que os dirigentes do
município, estão sempre reivindicando recursos junto ao Governo Estadual e
Federal, para estes grandes projetos e soluções.
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Fundamento 5
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais
avaliações conforme necessário.

Até que ponto as escolas, hospitais e unidades de saúde recebem
atenção especial para avaliações de risco para "todos as ameaças"
em sua autoridade local?
Nível de progresso alcançado: 5

Escolas

Sim

Hospitais / centros de saúde

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas municipais, hospitais e unidades de saúde recebem manutenção
constante, conforme a necessidade, e estão sempre à disposição da comunidade
caso seja necessário a utilização de seus espaços e serviços em momentos de
vulnerabilidade dos munícipes, principalmente em situação de emergência.

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

Sim

Hospitais / centros de saúde

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:
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Na elaboração e atualizações dos Planos de Emergência e Contingência estão
definido a atuação de forma detalhada de cada setor envolvido em situações de
emergência com ênfase as escolas, hospitais e unidades de saúde.

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:

As avaliações de risco de infraestrutura local, são baseadas nas diretrizes de
desenvolvimento municipal, que visam a preservação, conservação e valorização do
meio ambiente natural, de modo a garantir que a expansão urbana respeite os
limites colocados pelas situações de risco, pela oferta de infraestrutura, pelas áreas
de proteção e preservação ambiental e pelo bem estar e qualidade de vida da
população. Abrangendo todas as edificações: residências, comerciais, escolas,
centros de saúdes, creches, etc..

Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação
para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de
saúde?
Nível de progresso alcançado: 4

Escolas

Sim
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Hospitais / centros de saúde

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil municipal realiza palestras em escolas, hospitais, empresas etc... ,
referente a Dicas de Segurança em Situações de Emergência, bem como
informações através da imprensa falada e escrita, somado a participação ativa de
vários eventos “montagem de stand” com amostra dos trabalhos realizados e
distribuição de filipetas e folders com informativos de segurança. Estamos
contactando com Corpo de Bombeiro local para realizamos simulados regulares em
escolas e hospitais.
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Fundamento 6
Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e
princípios de planejamento do uso do solo. Identifique áreas seguras para cidadãos
de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre
que possível.

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção?
Nível de progresso alcançado: 5
Descrição de Progresso e Resultados:

Conforme mencionado na questão anterior o conjunto de Leis e normas municipais,
estabelecem normas disciplinadoras para proteger a execução de obras de
quaisquer tipos, em seus aspectos de localização, estruturais, funcionais e estéticos,
com observância de padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto, no
município de Lins. Pelo fato de no município ser banhado por vários córregos, tais
como: Campestre, Barbosa, Barbosinha e Jacintina que cortam as áreas urbanas e
que durante os períodos chuvosos, devido a grande contribuição de áreas
impermeabilizadas, alguns possuem pontos de transbordamentos e inundações,
portanto áreas de risco e não sendo permitidas edificações.

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:
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Os regulamentos são:
- Plano Diretor – Lei Complementar No 950, de 05 de Outubro de 2.006;
- Lei No 488 – de 11 de Março de 1.999 e suas complementações
- Código de Obras – Lei No 557 de 10 de Julho de 2000
- Lei de Uso e Ocupação do Solo - No 1.269 de 16 de Agosto de 2.011 e suas
complementares No 1.269 de 16 de Agosto de 2.011 e No 1.347 de 21 de Junho de
2013.)
Desta forma orienta os interessados sobre a ocupação do solo urbano, obedecendo
as diretrizes, e defini o direito de construir, garantindo condições de segurança.
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Fundamento 7
Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco
de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.

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

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo local através da Defesa Civil realiza palestras, Dicas de Segurança por
meio da imprensa falada e escrita, bem como participa de vários eventos “montagem
de stand” com amostra dos trabalhos realizados e distribuição de filipetas e folders
com dicas de segurança.

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 apóia nos treinamentos em redução de risco, principalmente nos
cursos (Operação verão – Chuvas e Operação estiagem – Incêndios), onde a
Defesa Civil participa efetivamente com seus voluntários, os quais fazem parte de
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vários seguimentos/bairros do município.

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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas municipais desenvolvem o projeto de Educação Ambiental há alguns
anos, realizando um trabalho interdisciplinar desde a Educação Infantil (creche e préescola) até o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos.
Neste projeto, os professores trabalham temas relacionados a toda a questão
ambiental, incluindo preservação, riscos climáticos, consequências da não
preservação, etc.
Além disso, os professores recebem capacitações constantes sobre a temática. O
último curso ocorreu em parceria com a empresa Via Rondon, encerrando-se dia
17/06/2015 e culminando com a elaboração de dois livros de atividades sobre
Educação Ambiental pela equipe de profissionais da Rede Municipal de Ensino que
agora estão à disposição de todas as Unidades Escolares para uso com os alunos.

Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil através do Mapeamento dos Locais de Risco somados aos Planos de
Emergência e de Contingência, os quais foram elaborados de forma detalhada
descrevendo a missão de cada setor envolvido (Setores do Governo Municipal,
Setores do Governo Estadual, Setores do Governo Federal, Empresas Privadas e
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entidades diversas), quando no acionamento em situações de emergência. A Defesa
Civil Municipal tem um cadastro de famílias que residem em locais de risco, os quais
são avisados através do celular ou in locu quando da aproximação de chuvas fortes,
a fim de se prepararem caso ocorra uma situação de emergência. ( As famílias que
constam nestes cadastro já sabem o que fazer em uma situação de emergência e
retransmitem o aviso para os moradores próximos).
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Fundamento 8
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e
outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à mudança climática por
meio da construção de boas práticas de redução de risco.

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

Existe por parte do Governo local uma preocupação permanente com referencia a
projetos que possam impactar o Meio Ambiente, desde o uso do solo, manejo dos
recursos naturais, adaptação as mudanças climáticas e utilização de materiais
reciclados (sustentabilidade), desta forma todos os projetos antes de serem
aprovados eles são avaliados (Impacto Ambiental).

Até que ponto o governo local apoia a restauração, proteção e
gestão sustentável dos serviços ambientais?
Nível de progresso alcançado: 4

Florestas

Sim

Zonas costeiras

Não

Zonas húmidas

Não

Recursos hídricos

Não

Bacias fluviais

Não

Local Progress Report 2013-2014

22/30

Pesca

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Foi instituído no município através da Lei Municipal n° 6046 de 25/09/2014 o
Programa de Pagamento de Serviços Ambientais. A prefeitura realiza ainda o
cumprimentos de Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) em
áreas de preservação permanente e nascentes.

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: 5
Descrição de Progresso e Resultados:

A sociedade participa através de eventos de cunho ambiental realizados
mensalmente. Há também convênios firmados com munícipes e empresas que
querem adotar áreas verdes e praças.

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:

Participa através dos eventos de cunho ambiental e da adoção de áreas verdes e
praças por meio de convênios.
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Fundamento 9
Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de emergências em
seu município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Em caso de catástrofes para proporcionar alívio imediato para os indivíduos e
famílias afetadas contamos com o Fundo Social de Solidariedade que recebe
doações de roupas e alimentos, para ajudar as famílias, temos também à defesa civil
para a prevenção de acidentes, conta também com um veiculo próprio, um
coordenador e um assessor.
Já a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) selecionam famílias que
estão em áreas de alto risco ambiental, calamidade pública ou de acidentes de
grandes proporções ajudando com o pagamento de “Aluguel Social” conforme a Lei
Municipal 001/2013, também fornecem cestas básicas a famílias cadastradas.
O Corpo de Bombeiros de Lins contribui sempre que possível, para amenizar os
perigos de desastres, possui também um fundo chamado FUMESBO, que tem como
finalidade manter financeiramente os trabalhos de resgate 24 horas.

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: 4
Descrição de Progresso e Resultados:
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A Defesa Civil Local acompanha a situação climática através do IPMET (Instituto de
Pesquisa Meteorológica de Bauru), o qual tem o telefone fixo e celular funcional do
Coordenador da Defesa Civil local, onde em situações de chuvas fortes acionam de
imediato a Defesa Civil Local. No município foi instalado uma Estação Hidrológica
Automática, onde recebemos dados praticamente em tempo real referente à
situação do nível do Córrego Campestre, dados pluviômetricos e imagem do
córrego. A Defesa Civil tem cadastro das famílias que residem em locais de risco, os
quais são avisados através do celular sobre a aproximação de chuvas fortes, a fim
de se prepararem caso ocorra uma situação de emergência.

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

Na maioria das vezes o sistema utilizado é adequado, principalmente quando
conseguimos avisar com antecedência à população que residem em locais
vulneráveis à aproximação de fortes chuvas (via celular / telefone fixo ou
pessoalmente).

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:

Conforme o Plano de Contingência do Município esta ferramenta será acionada por
decisão do Prefeito do Município, ouvidos o Secretário responsável pela área de
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atuação, ou o Coordenador Municipal de Defesa Civil, ou o Comandante da unidade
do Corpo de Bombeiros Militar e/ou outra autoridade representativa de órgão
responsável pelo restabelecimento da normalidade, após a ocorrência de evento
adverso que, possa ser caracterizado como uma Situação Crítica. O Prefeito
Municipal ou representante da PML designará o local para instalação do Posto de
Comando que atenda aos requisitos de segurança, visibilidade, acessibilidade e
controle sobre a situação.

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 Defesa Civil vem anualmente capacitando os voluntários da Defesa Civil em
diversos cursos (Brigada de Incêndio, OPOE, OPOV, etc..) e participação de
simulados diversos ( Ex.: vazamentos de gaz canalizado com vítimas, acidente com
veículo de transporte de produtos perigosos com vítima e socorro de vítimas de
deslizamento), desta forma, procuramos anualmente realizar os exercícios
(Simulados e palestras) para que em uma situação real o sucesso da ação aumenta
significativamente.

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
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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:

Nos Planos de Emergência e Contingência consta o local de armazenamento de
material de socorro e o funcionamento de abrigos de emergência conforme a
localidade.
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Fundamento 10
Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam
no centro da reconstrução, por meio do apoio direto e por suas organizações
comunitárias de modo a projetar e ajudar a implementar ações de resposta e
recuperação, incluindo a reconstrução de casas e de meios de subsistência.

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo Municipal disponibiliza acompanhamento de toda rede municipal, através
das Unidade Básicas de Saúde e CAPS, bem como disponibiliza suporte de
locomoção caso necessite de atendimento de saúde fora da cidade de Lins.

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:

Várias obras de infraestrutura estão sendo executadas, de maneira a reduzir e
também minimizar os riscos de desastres, inclusive de reconstrução de galerias de
águas pluviais, de bueiros, contenção de taludes de córregos, limpeza dos canais
dos córregos, limpeza de bueiros e galerias. Mudança de local de residências que
estão em áreas de riscos, para locais seguros, e com conforto e qualidade de vida,
além de muitas, com a construção de novas residências.
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Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?
Nível de progresso alcançado: 4
Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil através dos Planos de Emergência e Contingência alenca em seus
objetivos a importância de mobilizar a comunidade, para atendimento de ocorrências
de eventos imprevistos, bem como a mobilização de recursos públicos, para ações
da Defesa Civil em apoio às medidas adotadas pela comunidade para prevenção,
socorro, assistência e recuperação em caso de ocorrência de eventos desastrosos
típicos do final da primavera e de todo o verão, dando ênfase no estimulo à
mentalidade de prevenção e trabalho comunitário para, de forma permanente, se
evitar ou restringir ocorrências desastrosas de qualquer natureza.
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