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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 municipio instituiu o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade de
Holambra - SIMPDEC. Neste sistema estão integrados todos os órgãos setoriais e
de apoio da administração pública. O SIMPDEC está integrado ao Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil que estabele a Política Nacional de Redução de Riscos e
Desastres no Brasil.

Link relacionados
      > Prefeitura Municipal de Holambra
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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No Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil tem instituido a criação dos órgão
de apoio composto pela sociedade civil e empresas privadas. O municipio também
conta com o apoio da Cooperativa Pecuária Holambra, especializado em Aves.

Link relacionados
      > Cooperativa

Indicador central 1.2
Recursos específiicos e adequados estão disponíveis para implantar planos de
redução de risco de desastres e atividades em todos os níveis administrativos.
  

Até que ponto o governo local tem acesso a recursos financeiros
adequados para realizar as atividades de redução de risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura de Holambra tem realizado vário projetos de prevenção em diversas
areas da administração, sendo que Defesa Civil podemos realizar diversos
convênios ou transferências voluntárias são realizados por meio do Portal de
Convênios/SICONV (Ministério da Integração Nacional) e se destinam a ações
preventivas de desastres como a execução de projetos e obras para redução de
riscos de enchentes, enxurradas, alagamentos, deslizamentos, processos erosivos e
escassez hídrica. Também há possibilidade de solicitação de recursos para a
confecção de estudos e planos que objetivem a redução de risco. Para pleitear esse
tipo de recurso o ente deve enviar proposta para análise no Siconv, sendo
indispensável à apresentação de informações que configurem o objeto proposto
como ação preventiva a desastres.

Link relacionados
      > GOVERNO FEDERAL
  

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:

Todas Secretarias municipais possuem dotação orçamentaria propria e que podem
ser suplementadas em caso de decretação de Situação de Emergência ou Estado
de Calamidade Pública.
A Defesa Civil está se estrurando e recebeu recursos financeiros do Fundo
Metropolitano- AGEMCAMP e Conselho de Desenvolvimento da RMC.

Link relacionados
      > Situação de Emergência

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O municipio busca o fortalecimento destes conselhos é necessário para que
possamos ter uma gestão participativa e democrática.
Buscamos incentivar o trabalho de voluntários, nas diversas áreas da atividade de
assistência social, tanto para os infantes, jovens, adultos e os que estão na melhor
idade.
Melhorar a atenção para os que estão na faixa da melhor idade, tanto em atividades
físicas como mentais, bem como buscar dar condições para que a atenção a saúde
deles possa ser personalizado em suas residências
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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:

Estamos iniciando essas atividades.

    

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: 1

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Estamos iniciando essas atividades.

 

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?
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Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Estamos integrado ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID
visa a informatizar o processo de transferência de recursos em virtude de Desastres.
O objetivo é qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil,
já que, além de agilizar o processo, garantirá o acesso a informações sobre
desastres em diversos níveis.

Para tanto, o desenvolvimento do S2ID foi organizado em dois grupos de acesso.
Um deles refere-se à gestão do processo e conta com três módulos: Registro e
Reconhecimento; Solicitação e Liberação de Recursos; e Fiscalização e prestação
de contas. O outro grupo de acesso refere-se à consulta de informações em três
níveis: banco de dados e análise espacial; Atlas Brasileiro de Desastres Naturais; e
Biblioteca Virtual.

Link relacionados
      > S2ID
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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:

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT , realizou o mapeamento de riscos na
cidade de Holambra.

Documentos de referência
      > Mapeamento de Risco (2015)
      > Mapeamento de Risco (2015)
      > Mapeamento de Risco (2015)
  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A cada 2 anos é realizado a revisão do mapeamento pela Defesa Civil de Holambra.
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Através do plano Diretor do Município e na regulamentação do uso do solo publico.
De maneira que tem que ser melhorada e ampliada, que está sendo discutida com a
revalidação do plano diretor que está sendo revisado no momento.

    

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:

Órgãos responsáveis pelas avaliações.
O departamento de Saúde é responsável por todos os serviços ambulatoriais e
médicos oferecidos a nível municipal pelos Postos de Saúde da Família, Unidades
Básicas de Saúde e pela Policlínica. Além disso, a pasta gere o setor de Vigilância
Sanitária e Epidemiológica.

A Educação é responsável pela gestão do ensino a nível municipal e pela direção de
todas as unidades educacionais da Prefeitura - sejam elas escolas ou creches.
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Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e
unidades de saúde em relação a desastres de forma que tenham
capacidade de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Todas as unidades de saúde e educação passam por vistorias permanentes.

 

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
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc
) o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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Todas as chamadas de emergência estão centralizadas junto a Guarda Municipal
através do telefone 153 que acionara o Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Holambra recebeu Estação Meteorológica e todas as informações ficam
disponibilizadas no site da Prefeitura.
O departamento municipal de Segurança, responsável pelo setor de Defesa Civil,
disponibiliza meios de comunicação rápida e gratuita para a comunidade. O telefone
156 é um exemplo desses canais.

Link relacionados
      > Estação

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

Descrição de Progresso e Resultados:
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A Defesa Civil da cidade de Holambra faz parte do plano de Contingencia da Região
Metropolitana de Campinas, o referido plano é coordenado pela Defesa Civil do
Estado de São Paulo.

Link relacionados
      > Plano Regional
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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:

A Prefeitura disponibiliza informações sobre redução de risco de desastre e ações
do Governo Municipal no site da Prefeitura municipal de Holambra.
Incidentes de risco são muito pouco comuns na cidade. O último registro – uma
enchente em área rural – é de mais de 5 anos. Holambra conta com uma estação
meteorológica que monitora e oferece dados climáticos gratuitos a toda a
comunidade. Essas informações, atualizadas de 20 em 20 minutos, estão
disponíveis no Portal da Prefeitura na Internet.

Link relacionados
      > Site da Prefeitura 

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,
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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

Descrição de Progresso e Resultados:

Estamos iniciando essas atividades.

 

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O departamento de Meio Ambiente é responsável por ações de preservação do
ecossistema local e por esforços de educação ambiental em escolas públicas
municipais.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim
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Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Os diversos Departamentos Municipais desenvolvem ações relacionadas as politicas
do uso do solo, para habitação e infraestrutura e transporte.
Holambra com as legislações vigentes de planejamento urbano não possui risco
ambiental e de desastre atual, a longo prazo, em relação a nenhuma questão
abaixo.

    

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

Descrição de Progresso e Resultados:

Holambra aplica em todas as construções a lei vigente de uso e ocupação do solo.

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O departamento de Obras e Planejamento é responsável por obras, reformas e
manutenção de prédios públicos.
E faz a revisão constante dos regulamentos existentes.
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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

Bacias fluviais Não

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Prefeitura auxilia proprietários em inscrição no Cadastro Ambiental Rural
Proprietários e posseiros de propriedades rurais terão até maio de 2016 para
inscreverem seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Para facilitar o trabalho,
a Prefeitura disponibiliza de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às
16h30, um posto de atendimento e auxílio no Paço Municipal. O serviço é gratuito.

Link relacionados
      > Prefeitura Auxilia 
  

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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Através do Conselho de Meio Ambiente de Holambra.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Através do Conselho de Meio Ambiente de Holambra.

 

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: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Possuimos :
Bolsa Família
Programa Renda Cidadã
Programa Viva Leite
Programa de Gestante:Visa atender a gestante, especialmente a de baixa renda,
através de programação específica, com aulas de relaxamento corporal, palestras e
trabalhos manuais, tendo apoio financeiro para sustentação do mesmo, através da
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promoção social.
Programa Grupo Reviver:Programa municipal, que visa atender a pessoa idosa,
acima de 55 anos, através de atividades de canto, trabalhos manuais, dinâmicas de
grupo, palestras, esporte, cultura e lazer.
Agasalho: visa atender famílias carentes, com a entrega de cobertores e agasalhos.
Cesta de Natal: visa atender famílias carentes com cesta de natal

    

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:

Promover apoio aos Conselhos Municipais da Criança e Adolescente e Tutelar, para
solução e celeridades dos problemas bem como reforçar o trabalho do conselho
municipal da criança e adolescente, para promover as contribuições de pessoas e
empresas sob amparo de dedução do imposto de renda possam trazer mais
recursos a serem aplicados no amparo à juventude de Holambra.
Eventuais: benefício de fundo municipal, para funeral, mediante triagem social.
BPC: “Benefício de Prestação Continuada”, visa atender toda pessoa portadora de
deficiência e idoso acima de 65, que comprovem renda per capta, de ¼, do valor do
salário mínimo

 

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: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

Criar políticas de incentivo fiscal aos empresários locais e àqueles que queiram
investir em Holambra.
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda
que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o
País. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), que tem como foco
de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$
70 mensais, e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso
aos serviços públicos

    

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Possuimos o apoio das seguintes Cooperativas
Cooperativa Veiling Holambra
Cooperativa Agro Industrial Holambra

 

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: 3
Local Progress Report 2013-2014 19/26



Descrição de Progresso e Resultados:

Os Departamentos Municipais desenvolvem um programa de manutenção de
infraestrutura em todos seus equipamentos públicos.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O departamento de Obras e Planejamento é responsável por obras, reformas e
manutenção de prédios públicos.

 

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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Os diversos Departamentos da Prefeitura de Holambra possuem dotação
orçamentaria própria destinadas ao atendimento das atividades de atendimento a
população atingida por um desastre em caso de necessidade o Prefeito poderá
decretar situação de emergência e estado e calamidade publica e solicitar recursos
externos do Governo Federal e Estadual.

 

Indicador central 4.6
Procedimentos existem para avaliar os impactos de riscos de desastres de grandes
projetos de desenvolvimento, especialmente de infraestrutura. 
  

Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm
programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e
unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O departamento municipal de Obras e Planejamento vistoria regularmente as
instalações públicas para aferir as condições das edificações.
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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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Atualmente esta sendo feito curso de bombeiro civil em Franco da Rocha e em
seguida será implantado o corpo de Bombeiro Civil de Holambra.

    

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: 3

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Não

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

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município dispõe de estoques de suprimento, abrigos adaptáveis, rotas
seguranças de evacuação identificadas e plano de contingência para casos
excepcionais.
O município possui o departamento de Promoção Social é responsável por ações de
sociais que garantem suporte a famílias e indivíduos em situação vulnerável. É
função do departamento também a gestão de programas assistenciais importantes
como o Viva Leite e o Bolsa Família.

    

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:

Através da central 153 da GCM
O papel da GCM é auxiliar as polícias Civil e Militar no patrulhamento e na
preservação da segurança de moradores e visitantes, bem como oferecer orientação
aos turistas que estão de passagem pela cidade. O trabalho da Guarda e das forças
policiais é feito em conjunto, o que garante mais eficiência e maior abrangência no
trabalho de proteção da comunidade.
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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:

Estamos iniciando essas atividades.

    

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: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Esta em fase de implantação.

    

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: 3

Escolas Sim
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Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

São realizados pela Guarda Municipal e policia Militar através do programa Proerde.

 

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: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Os diversos Departamentos da Prefeitura Municipal possuem dotação orçamentaria
próprias e em caso de decretação de situação de emergência o estado de
calamidade publica será solicitado auxilio do Governo do Estado e Federal.

    

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:

O município conta com duas Psicóloga, e assistente social da saúde.
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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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