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Prefácio
Desenvolver políticas públicas de modo a tornar Vinhedo uma cidade preparada
para enfrentar e superar adversidades foi o objetivo primordial dessa obra.
O Plano Local de Resiliência de Vinhedo reúne em suas páginas os melhores
esforços do poder público municipal em proporcionar à população condições de vida
dignas.
Foi uma longa jornada. A participação do governo municipal e da sociedade civil
rendeu frutos que esse trabalho tem agora a honra de mostrar não apenas à cidade,
mas a todos no mundo interessados em conhecer melhor nossa experiência.
Os marcos regulatórios firmados pela ONU, refiro-me à Cúpula Mundial Humanitária,
ao Marco para a Redução de Riscos de Desastres 2015-2030, aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, ao Acordo de Paris e à Habitat III serviram igualmente
como fundamentação para o desenvolvimento de iniciativas de resiliência em nossa
cidade.
Esse plano traz consigo não o fim de um trabalho, de uma missão. Ele na verdade
firma um conjunto de estratégias para dar continuidade e desenvolver mais e
melhores iniciativas, tanto por parte do governo quanto por parte da sociedade civil.
O propósito maior dessa obra é orientar e qualificar ainda mais as práticas de
redução de desastres, rumo a uma cidade mais humana e segura para seus
cidadãos. Representa, portanto, um passo a mais em uma caminhada rumo a novos
tempos.
O plano reúne reflexões e práticas que evidenciam um trabalho de equipe.
Reunimos segmentos os mais variados na administração municipal em nome do
relevante propósito da melhoria das condições de resiliência de Vinhedo. Sob esse
aspecto, cabe ressaltar que a colaboração da população foi essencial para fazer
esses esforços resultarem em sucesso.
Espero que essa obra, na metáfora do poeta brasileiro Castro Alves, germine em
novas consciências a importância dessas ações para garantir conforto aos idosos,
esperanças aos jovens e condições de sustentabilidade ao mundo em que vivemos.

Jaime Cruz
Prefeito de Vinhedo

Plano de Resiliência de Vinhedo 2017 – 2020|9

Prefácio:
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
de São Paulo (CEPDEC/SP).
Instituída pela Lei Federal no 12.608/12, a Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil (PNPDEC), consagrou um grande marco no Brasil, consolidando diretrizes e
objetivos em harmonia com aqueles definidos no Marco de Ação de Hyogo em 2005,
com foco na efetivação das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e
recuperação voltadas à proteção e defesa civil, devendo integrar-se às políticas de
ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças
climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e
tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do
desenvolvimento sustentável.
O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), por sua vez, foi disposto
no mesmo texto normativo devendo ser constituído pelos órgãos e entidades da
administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e
Defesa Civil.
Em um processo de evolução constante do assunto e, com o intuito de auxiliar os
governos locais a reduzir riscos e aumentar a resiliência em áreas urbanas, a
Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes foi iniciada no ano de 2010
tendo como base o Marco de Ação de Hyogo (2005-2015) e, posteriormente,
atualizada para adaptar-se aos objetivos definidos no Marco de Sendai (2015-2030)
e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (2015), transpondo os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (2000).
O Decreto no 7.257/10, ressaltando a importância do tema, atualizou a definição de
defesa civil para “conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e
recuperativas destinadas a evitar desastres, minimizar os impactos para a população
e restabelecer a normalidade social”. Tais ações, conforme previsto na mesma
norma, devem ser planejadas, articuladas e coordenadas em todo o território
nacional pelo SINPDEC. Essa breve remissão interpretativa permite a compreensão
da amplitude das atribuições do Município perante a Lei Federal no 12.608/12, face
à competência legal de executar a PNPDEC e de coordenar o SINPDEC, em âmbito
local, dando subsídio e reforçando o entendimento sobre a importância da criação e
operacionalização de um órgão municipal responsável pela COORDENAÇÃO desse
SISTEMA: a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).
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Ao entender e tratar Defesa Civil como um sistema, articulado no seu âmbito de
atuação e com outros órgãos e entidades públicas e privadas existentes no
município e com a própria população, o gestor municipal de proteção e defesa civil
passa a contar com uma estrutura abrangente e capaz de atuar nas diversas frentes
relacionadas à gestão do risco (prevenção, mitigação e preparação) e do desastre
(resposta e recuperação), fornecendo um serviço essencial para a manutenção da
normalidade social e caminhando para a consolidação de uma cidade
verdadeiramente resiliente.
Ao avançar na implantação dos 10 passos essenciais para a construção de cidades
resilientes a desastres, o Plano Local de Resiliência se traduz em uma importante
ferramenta para conduzir o gestor municipal de proteção e defesa civil a conhecer e
relacionar as situações de risco existentes no seu território.
Além disso, a poder avaliar a existência e efetividade de políticas, projetos,
processos, programas, produtos e serviços promovidos na cidade, alinhados aos
preceitos instituídos pelo Marco de Sendai, pelos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável e, sobretudo, pela Lei no 12.608/12, identificando, por fim, as futuras
ações para fortalecimento da resiliência.
Assim sendo, parabenizo o trabalho desenvolvido pelo Município de Vinhedo, que
aderiu à Campanha “Construindo Cidades Resilientes” , em abril de 2013, e faço
votos de que seus objetivos de construção da resiliência sejam plenamente
alcançados e se tornem fonte de conhecimento e motivação para que outros
municípios sigam o mesmo caminho, operando o Sistema de Proteção e Defesa
Civil de forma articulada e coordenada, difundindo e consolidando o lema: “Defesa
Civil somos todos nós”.
Coronel PM Walter Nyakas Junior
Secretário-Chefe da Casa Militar
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil
Presidente do Conselho Nacional de Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil
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Vinhedo
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Dados sobre vinhedo
Dados Gerais ¹
População Estimada:
77.308 pessoas
Área da Unidade Territorial:
81,604 km²
Densidade Demográfica:
779,51 hab/km²
Geomorfologia
O município se encontra na região
geomorfológica do Planalto Atlântico,
constituída predominantemente
por
rochas cristalinas pré-cambrianas e
cambro-ordovicianas,
cortadas
por
intrusivas
básicas
e
alcalinas
mesozoico-terciárias. Os sistemas de
relevo característicos da área são os
colinosos, com predominância de baixa
declividade e topo aplainado, e os de
morros e morrotes, com declividades
médias e altas. Os solos encontrados
em são os Argissolos VermelhoAmarelos, que apresentam fertilidade
química predominantemente baixa e
grande susceptibilidade à erosão.
Hidrografia
Vinhedo assenta-se em duas bacias
hidrográficas significativas do Estado de
São Paulo: a do rio Atibaia, com
extensão territorial de 34km², e a do rio
Capivari, com extensão de 48 km². O rio
Atibaia localiza-se a 10 km em linha
reta, no município de Valinhos, ao norte
de Vinhedo. Os principais córregos
contribuintes da bacia hidrográfica do rio
Atibaia, são os córregos Pinheirinho e
Cachoeira e ribeirão Bom Jardim. Os
dois primeiros têm como afluentes os
córregos Sterzeck, Juazeiro/ Cruzeiro,
Paciência/ Cristo. Já o rio Capivari corta

o território do município na região
próximo a Rodovia Anhanguera. Os
principais afluentes da bacia do Capivari
são o córrego Água do Buracão,
Marambaia,
São
Bento/
Capela,
Fazenda Santa Cândida e ribeirão Tico
Tico/ Moinho.
Clima
O clima de Vinhedo é considerado
tropical em altitude, segundo o Centro
de Meteorologia e Climatização Aplicada
à
Agricultura
(CEPAGRI)
da
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Possui temperatura média
anual de 18,0 ºC, com invernos secos e
amenos e verões chuvosos com
temperaturas moderadamente altas. O
mês mais quente, janeiro, tem uma
temperatura média de 21,6 ° C, e a mais
fria, julho, de 15,2 ° C. O outono e a
primavera são estações de transição. A
precipitação
média
é
de
aproximadamente
1.404
milímetros
(mm) anuais, concentrada entre outubro
e março, sendo janeiro o mês de maior
precipitação (191 mm). As precipitações
ocorrem principalmente na forma de
chuva e, às vezes de granizo, podendo
ser de intensas e ainda acompanhadas
de raios e trovoadas.
A umidade do ar é relativamente alta,
com médias mensais entre 60% e 80%,
com uma média anual de 71%, podendo
ficar abaixo de 30%, principalmente no
período da tarde, durante o inverno, o
que contribui para o aumento de
queimados nas colinas e arbustos,
principalmente na área rural, bem como
pelo desmatamento e liberação de
poluentes na atmosfera, prejudicando
ainda mais a qualidade do ar.

¹ IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2018.
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/vinhedo/panorama>. Acesso em: 15 de maio de 2019.
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Taxa de Mortalidade infantil Ref. OMS

População por Sexo (Pessoas)
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Contexto Histórico
Em 1620, aproximadamente, época do
ciclo do ouro, surgiu um pequeno
povoado na Estrada da Boiada (estrada
que até hoje corta a cidade de Vinhedo).
A chamada rota dos bandeirantes e
também
dos
tropeiros,
que
transportavam gado e produtos, acabou
desenhando o desenvolvimento do país.
E a história de Vinhedo não é diferente.
Em 31 de outubro de 1908, o
governador do Estado de São Paulo,
Albuquerque Lins, promulgou a Lei nº
1138, criando o Distrito de Paz de
Rocinha, no município de Jundiaí e, pela
proximidade com aquela cidade, acabou
atraindo novos moradores. O Distrito,
antes simples pousada daqueles
bandeirantes e tropeiros, tornou-se um
dos principais locais da região.
A população, formada principalmente
por imigrantes europeus, transformou a
agricultura, bastante diversificada, na
base da economia local, caracterizada,
principalmente, pela grande quantidade
de videiras predominantes em seus
vales e encostas. Rocinha não parou de
crescer. As ruas foram surgindo e o
Distrito ganhou condições urbanas de
um povoado em desenvolvimento.
Na década de 20, a agricultura deixou
de ser o principal ramo de economia,
quando foi construída a primeira
indústria do Distrito, a Fiação e
Tecelagem Sant’Anna, inaugurada em
1925. Em 1947, foi fundada a Cerâmica
Jatobá, e em 1953, a Carborundum.
O povoado prosperava e os problemas
começavam a surgir. Diversas pessoas
influentes na cidade, como médicos,
jornalistas, famílias tradicionais etc,

captando o anseio da população em se
desligar de Jundiaí, iniciaram o processo
de emancipação do Distrito.
Este grupo de emancipadores era
liderado pelo médico Abrahão Aun e
composto por Alcides Guarido, Aristides
de Paula, Antônio Medeiros Júnior,
Antônio Elias, Antônio Vendramini,
Agenor de Mattos, Antônio Zechin,
Antônio Maria Torres Filho, Milton de
Souza Meirelles, Monsenhor Favorino
Carlos Marrone, Carmelo Consolo,
Humberto Pescarini, Henrique de Barros
Leite, Júlio Francisco de Paula, Jacob
Matenhauger, Gumercindo Rocha, Luiz
Rotella, Manoel de Sá Fortes Junqueira
Júnior, Manoel Fernandes, Odilon de
Souza e Epiphânio Salustiano de Souza.
O plebiscito foi marcado para 24 de
outubro
de
1948,
plenamente
democrático e simples, onde todos
podiam votar. Eram homens e mulheres
acima de 18 anos, que viviam no
Distrito, no mínimo há dois anos. Dos
1.666 eleitores que compareceram à
votação,
1.563
lutaram
pela
emancipação, oficializada no mês de
dezembro do mesmo ano.
Em 2 de abril de 1949, aconteceu a
escolha do primeiro prefeito, tendo como
candidato único, o médico Abrahão Aun.
Vinhedo foi o nome escolhido para
homenagear o principal produto agrícola
da cidade – a uva.
O progresso chegou, mas Vinhedo
continua resgatando a cultura de uma
cidade do interior. Em proporção
adequada, a qualidade de vida e
crescimento são características do
município.
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A Festa da Uva
Antes mesmo da emancipação de
Vinhedo, um grupo de agricultores
celebrava a colheita dos frutos ao som
de músicas tradicionais e muita alegria.
Era um momento mágico, em que os
produtores comemoravam o fruto de seu
trabalho com a comunidade local.
Oficialmente, a primeira Festa da Uva
aconteceu na Praça Sant’Anna no ano
de 1948. Com o passar do tempo e à

medida que prosperava a cidade, o
evento também cresceu.
Hoje, Vinhedo não é mais uma cidade
agrícola,
mas fica
evidente na
população a preocupação com a
preservação das tradições e da cultura
daqueles que ajudaram a construir o
município.
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Contexto Atual
Vinhedo Hoje
Nossa gente, nosso futuro.
Vinhedo
possui
uma
taxa
de
urbanização da ordem de 96,86%. O
sistema de distribuição de água potável,
sob a responsabilidade da SANEBAVI,
atende 95,2% da população. Vinhedo,
ademais, é vocacionada para o turismo
e comércio com um total de 9.312
empresas ativas.
Com grandes conquistas e indicadores
que evidenciam uma sociedade civil e
um poder público sintonizado com as
agendas firmadas em compromissos
internacionais da ONU. Há uma
expressiva sinergia com a Cúpula
Mundial Humanitária da ONU, em seu
propósito de trabalhar de diferentes
formas para eliminar carências e investir
na Humanidade. Identificam-se também

convergências com o Marco de Sendai e
sua meta de investir na redução do risco
de desastres para resiliência. As
medidas assumidas pelo governo
também estabelecem convergências
com os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável e seus propósitos de
combate à pobreza, à promoção da
educação inclusiva e à gestão
sustentável da água. Os indicadores
também apontam convergência com o
Acordo de Paris e sua meta de
aumentar a capacidade de adaptação
aos impactos adversos das alterações
climáticas e de promover a resiliência do
clima.
Por
fim,
as
iniciativas
desenvolvidas em Vinhedo convergem
com as diretrizes da Habitat III - Terceira
Conferência das Nações Unidas sobre
Moradia e Desenvolvimento Urbano
Sustentável.
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Visão de Futuro
Vinhedo é uma das cidades com maior
crescimento na região metropolitana de
Campinas.
A cidade igualmente compreende a
importância e a necessidade de
contemplar
as
metas
em
sustentabilidade e desenvolvimento
humano propostas firmadas na Cúpula
Mundial Humanitária da ONU, no Marco
para a Redução de Riscos de Desastres
2015-2030,
nos
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável,
no
Acordo de Paris e na Habitat III. Vinhedo
ruma para o futuro com o firme propósito
de ser uma cidade de oportunidades.
Tanto para seus cidadãos quanto para
aqueles que buscarem nela trabalho e
acolhimento. Para além da economia e
do
desenvolvimento
humano
e
sustentável, é também uma cidade que

compreende o valor da arte e do esporte
na construção de valores e inspiração
para inovar e envolver a todos em uma
grande comunidade, focada no bem
comum.
A visão que fundamenta o futuro de
Vinhedo é um compromisso. Um
compromisso de fazer desse município
um espaço capaz de atender as
demandas de novos tempos e
situações. Isso implica criatividade,
cooperação, espírito ético, capacidade
de empreender e a disposição de
enfrentar com destemor as dificuldades
que virem a surgir.
O futuro é sempre uma expectativa e
para se tornar real, é preciso fazer do
hoje não um simples presente, mas uma
oportunidade para semear as bases do
amanhã.
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Principais Ameaças
Código

Ameaça

Avaliação -QREUNISDR

Avaliação -Externa

1.1.3.4.0

Movimento de massa - Subsidências
e Colapsos

Exposição: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Improvável
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Improvável
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Razoavelmente Possível
Nível de Medidas de Resposta: Algumas medidas em vigor

Probabilidade: 40,00
Impacto: 70,00

Exposição: Possível
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Possível
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Possível
Nível de Medidas de Resposta: Medidas razoáveis em vigor

Probabilidade: 50,00
Impacto: 60,00

Exposição: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Possível
Nível de Medidas de Resposta: Medidas razoáveis em vigor

Probabilidade: 40,00
Impacto: 50,00

Exposição: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Possível
Nível de Medidas de Resposta: Medidas razoáveis em vigor

Probabilidade: 60,00
Impacto: 40,00

Exposição: Possível
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Possível
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Possível
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Possível
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Possível
Nível de Medidas de Resposta: Algumas medidas em vigor

Probabilidade: 70,00
Impacto: 60,00

Exposição: Possível
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Possível
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Possível
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Possível
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Possível
Nível de Medidas de Resposta: Algumas medidas em vigor

Probabilidade: 70,00
Impacto: 60,00

Exposição:Possível
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Possível
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Possível
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Razoavelmente Possível
Nível de Medidas de Resposta: Algumas medidas em vigor

Probabilidade: 60,00
Impacto: 50,00

Exposição: Possível
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Possível
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Razoavelmente Possível
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Razoavelmente Possível
Nível de Medidas de Resposta: Algumas medidas em vigor

Probabilidade: 70,00
Impacto: 60,00

Exposição: Improvável
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Improvável
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Insignificante
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Insignificante
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Razoavelmente Possível
Nível de Medidas de Resposta: Poucas medidas em vigor

Probabilidade: 10,00
Impacto: 50,00

Exposição: ExtremamenteImprovável
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Extremamente Improvável
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Extremamente Improvável
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou Básicos: Extremamente
Improvável
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e Sociais: Razoavelmente Possível
Nível de Medidas de Resposta: Nenhuma medida emvigor

Probabilidade: 1,00
Impacto: 40,00

1.2.1.0.0

1.2.2.0.0

1.2.3.0.0

1.3.2.1.4

1.3.2.1.5

1.4.1.1.0

1.4.1.3.2

1.5.1.1.0

2.5.3.0.0

Inundações

Enxurradas

Alagamentos

Tempestades -Temp
Local/Convectiva - Chuvas Intensas

Tempestades - Temp.
Local/Convectiva -Vendaval

Seca - Estiagem

Seca - Incêndio Florestal - Incêndios
em Áreas não Protegidas

Epidemias - Doenças Infecciosas
Virais

Transporte Aéreo

Risco: 40,00

Risco: 60,00

Risco: 30,00

Risco: 50,00

Risco: 70,00

Risco: 60,00

Risco: 30,00

Risco: 60,00

Risco: 40,00

Risco: 10,00

Estratégia de Resiliência
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Definição de Resiliência
“Resiliência é a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a
riscos de resistir, absorver, adaptar, transformar e recuperar dos efeitos de um
perigo, de forma antecipada e eficiente, incluindo a preservação e restauração de
suas estruturas básicas essenciais e funções através de gestão de riscos.”
UNDRR

Embora
este
termo
remeta
frequentemente à capacidade da cidade
de mostrar força diante de uma
adversidade ou de se reerguer depois
de uma tragédia, este denota, segundo
a
NationalAcademyofSciences
dos
Estados Unidos, a habilidade de
preparar e planejar para absorver,
recuperar e se adaptar com sucesso a
eventos adversos.
É importante compreender o significado
do termo, uma vez que reflete as
diversas facetas da resiliência e sua

relevância não somente durante e
depois de um evento adverso, mas
também antes que este ocorra.
Aspectos fundamentais e necessários
ao considerar qualquer iniciativa para
aumentar a resiliência de uma cidade.
Eventos adversos podem surgir de
diversas formas e estar relacionados a
um ou mais riscos urbanos, seus
impactos podem ser severos (muitas
vezes amplificados por um processo de
urbanização
deficiente
e/ou
pelo
comportamento da população).
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Resiliência e Governos Locais
O Marco de Sendai para a Redução de
Risco de Desastres 2015-2030 tem
como meta construir capacidade de
resiliência a nível local por meio da
formulação de estratégias de Redução
de Risco de Desastres e Planos de
Ação Local de 2020.
Construir a resiliência no nível local
promove a capacidade de indivíduos,
instituições, empresas, comunidades e
sistemas em um ambiente urbano para
sobreviver, se adaptar e crescer, apesar
das pressões crônicas e eventos
intensivos que podem experimentar.
A Campanha Global Construindo
Cidades Resilientes: Minha cidade está
se preparando aborda questões de
governança local e risco urbano, a fim
de ajudar os governos locais para
reduzir o risco e aumentar a resiliência
em áreas urbanas através da aplicação
do Marco de Sendai. Ele oferece
soluções e ferramentas que permitem
aos governos e atores locais identificar
as lacunas na sua resiliência e
identificar ações que lhes permitam
aumentar a sua capacidade de
planejamento do desenvolvimento e
gestão de riscos.

Uma cidade resiliente é uma cidade
onde as pessoas vivem em áreas
seguras com serviços e infra-estrutura
adequada; que possui um governo local
inclusivo, competente e responsável que
garanta a urbanização sustentável; é
uma cidade em que as autoridades
locais e a população entendem suas
ameaças; conta com comunidades
empoderadas que participam ativamente
no processo de planejamento local; está
preparada porque tomou medidas para
antecipar desastres e mitigar os
impactos potenciais; é uma cidade
capaz de responder rapidamente,
recuperar e restaurar os serviços
básicos necessários para retomar suas
atividades.
Construindo Cidades Resilientes é da
responsabilidade de todos: governos
nacionais
e
governos
locais,
organizações internacionais, regionais e
da sociedade civil, setor privado,
instituições acadêmicas e associações
profissionais, bem como todos os
cidadãos têm um papel a desempenhar.
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Importância para a Cidade
Vinhedo tem em seu brasão o lema que
diz Pelo Brasil e Por São Paulo e essa
alusão remete à disposição que a
cidade tem de inserir-se no contexto
regional e nacional produzindo riquezas
e condições sociais de vida que
possibilitem o paulista brasileiro de
qualquer lugar, e o estrangeiro do
mundo, viverem dignamente com
respeito ao passado, determinação no
presente, e confiança no futuro
sustentável.
Cidade nascida na beira de uma estrada
que ligava a capital do Estado ao País,
Vinhedo desde sempre se colocou como
uma cidade se construindo em sintonia
com o progresso buscado pelos
brasileiros que por aqui vivem ou
transitam.
Riscos são inerentes à condição
humana, mas o desafio de criar
procedimentos
e
desenvolver
estratégias para evitá-los e, não sendo
possível, diminuir seus impactos e
recuperar-se e reconstruir-se o mais
rápido possível, deve-se calcar na
governança humanitária que promova o
acolhimento da comunidade e a
ocupação justa e ordenada dos
espaços, urbano e rural.
Inserida na Região Metropolitana de
Campinas junto de 19 cidades irmãs,

Vinhedo se coloca como parceira no
desenvolvimento
socioculturaleconômico alinhado ao crescimento
ordenado e planejado tanto local quanto
regionalmente, e de maneira a
abastecer o melhor cenário possível
para o Estado e o País.
A UNDRR-CERRD teve como missão
contribuir
para
construção
de
comunidades resilientes a desastres por
meio da promoção de uma maior
sensibilização sobre a importância de
incluir a gestão integrada do risco de
desastres como um componente central
do
desenvolvimento
sustentável,
reduzindo as perdas humanas, sociais,
econômicas e ambientais causadas por
desastres socioambientais.
Ainda no final de 2009 a Administração
Pública mapeou áreas de risco e iniciou
imediatamente
o
monitoramento
realizado pelo Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil criado por Lei
no início de 2010. Em abril de 2013 o
Município de Vinhedo aderiu à
Campanha Cidades Resilientes - Minha
Cidade está se preparando! estando
inscrito no Terceiro Ciclo da Campanha
e, apostando em sua política de
governança
com
sustentabilidade
ambiental já acumula nove nominações
do Programa Município Selo Verde Azul
do Governo do Estado de São Paulo.
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Atores Envolvidos
Em função da necessidade do
envolvimento de todas as partes
interessadas para a melhoria efetiva e
constante da resiliência da cidade, o
Plano Local de Resiliência de Vinhedo
abrange
quatro
grandes
grupos:
governos e administração pública,
ONGs e sociedade, setor privado, e
instituições de ensino e pesquisa.
Para envolver os grupos alvo foram
estabelecidas seis atividades macro,
conforme apresentadas abaixo.
Conscientização
objetiva
a
compreensão por parte das partes
envolvidas sobre assuntos relacionados
à resiliência, redução de risco de
desastre, Marco de Sendai, e a
integração
destes
com
assuntos
correlacionados
como
mudanças
climáticas,
sustentabilidade,
urbanização e questões humanitárias.
Comunicação
Interna
objetiva
incentivar, estabelecer, estruturar e
manter a comunicação entre as partes
envolvidas
em
cada
grupo.
Comunicação
Externa
objetiva
incentivar, estabelecer, estruturar e
manter a comunicação entre os grupos
estabelecidos.

Cooperação - objetiva incentivar,
estabelecer, estruturar e manter a
cooperação
na
elaboração
de
estratégias
e
planejamentos,
no
desenvolvimento
de
projetos,
na
execução de atividades e ações, e no
processo de monitoramento e melhoria
contínua, entre as partes envolvidas em
cada grupo e entre os grupos.
Gestão de Conhecimento - objetiva criar
o ambiente adequado (considerando
tanto relações institucionais quanto
humanas) de forma a incentivar,
estabelecer, estruturar e manter o
intercâmbio de conhecimento entre as
partes, e sua devida gestão e
disponibilização.
Documentação de Casos de Sucesso objetiva documentar e divulgar casos de
sucesso desenvolvidos em função do
trabalho realizado em torno do Plano
Local de Resiliência para estimular o
intercâmbio de perspectivas, idéias,
práticas e resultados. A divulgação de
casos de sucesso relacionados aos
temas tratados, mas fora do escopo
estabelecido pelo plano da cidade de
Vinhedo, também é realizada.
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Setor Privado
A importância da participação do setor
privado,
juntamente
com
a
administração pública, nas questões
relativas à melhoria da resiliência das
cidades fica evidenciada pelas trinta e
cinco menções relacionadas ao setor
privado no Marco de Sendai como tendo
um papel crítico no processo para atingir
as metas estabelecidas.
Da mesma forma, MargaretaWahlström,
Representante Especial do SecretárioGeral da ONU para a Redução de
Riscos de Desastres e responsável pela
UNDRR, no período de 2008 a 2015,
destaca que o setor privado [de
negócios] é o promotor perfeito para o
pensamento resiliente por causa de seu
relacionamento direto com clientes,

fornecedores
envolvidos *.

e

todos

os

demais

Para demonstrar o interesse nas
parcerias público-privadas através de
ações práticas e aumentar o dinamismo
da atuação da iniciativa privada na
redução de risco de desastres, em 2015
a UNDRR fundiu dois grupos, o UNDRR
Private Sector Partnership (PSP) e o
ARISE Initiative, no ARISE (Private
Sector Alliance for Disaster Resilient
Societies). Com isso, o ARISE passou a
ser o grupo de empresas privadas ligado
à UNDRR caracterizado pela parceria
entre empresas que trabalham para a
redução de risco de desastres e pela
implementação do Marco de Sendai, do
qual faz parte uma empresa brasileira.

* AISR (AI Systems Research Ltda). 2015. AISR - Iniciativa Making Smart Cities - Press Release PSP - UNISDR. . Acesso em: 5 de janeiro de 2016.
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Integração Acordos, Assuntos e Atores
Com o objetivo de estabelecer uma
visão única sobre resiliência, eliminar
sobreposições de atuação, otimizar a
utilização de recursos e incentivar a
colaboração entre iniciativas, a cidade
de Vinhedo optou por integrar a Agenda
para a Humanidade, a Agenda para o
Desenvolvimento Sustentável, o Acordo
de Paris – COP 21, o Habitat III, o Marco
de Hyogo, o Marco de Sendai para
Redução de Riscos de Desastres 20152030, a Campanha Construindo Cidades
Resilientes, os 10 Essenciais (pré e pós
Marco de Sendai), e as disposições do
ARISE (aliança do setor privado para o
desenvolvimento
de
sociedades
resilientes à desastres da UNDRR).
Desta integração resultou um mapa
contendo a relação entre o conteúdo
dos acordos e demais documentos
indicados, bem como das posições e
dos compromissos assumidos nas
esferas federal, estadual e municipal.

da Autarquia de Águas e Saneamento
“SANEBAVI”, elaborou uma pesquisa
orientada para a resiliência e respondeu
ao “score card” que encaminhou a
cidade para o Terceiro Ciclo da
Campanha
“Construindo
Cidades
Resilientes – Minha Cidade Está Se
Preparando” e para o desenvolvimento
com sustentabilidade local. O produto
deste esforço, apresentamos em
seguida.
O
mapeamento
possibilitou
a
identificação dos principais assuntos
tratados e seus interrelacionamentos,
além da relevância de cada assunto em
função da análise dos textos dos
acordos e dos demais documentos.

No âmbito da Gestão Municipal foi
criado o Comitê Cidade Resiliente
através do Decreto Municipal 280 de 20
de novembro de 2017 que reuniu o
Chefe do Executivo e Secretários
Municipais em torno de uma gestão
integrada e articulada para a redução
dos riscos de desastres. Em apoio ao
Comitê, assessores técnicos oriundos
de cada uma das Pastas Municipais, e

Por fim, foram incorporados os atores
organizacionais envolvidos (órgãos da
administração
pública
municipal,
estadual
e
federal,
organizações
públicas, entidades de representação
social, ONGs, organizações do setor
privado, organizações internacionais,
entre outros) e seus respectivos
representantes

Em seguida, foram incorporados os
relacionamentos das iniciativas e dos
projetos com os acordos e seus
respectivos tópicos, e com os principais
assuntos tratados.
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Resiliência e os Acordos
Com base na integração estabelecida
entre
os
acordos
internacionais
considerados, foi realizada sobre a
perspectiva
deste
documento
a
identificação dos itens que estariam
relacionados, direta ou indiretamente, à
resiliência e à redução de risco de
desastres, e por consequência com as
atividades da UNISDR, com o Marco de
Sendai, com a campanha “Construindo
Cidades Resilientes”, com os 10
Essenciais (pré e pós Marco de Sendai)

e com o ARISE (aliança do setor privado
para redução de risco de desastres da
UNDRR).
No município de Vinhedo se desenvolve
projetos de ações estruturais e não
estruturais em segurança global e
resiliência
desenvolvidos
pela
Associação Empresarial de Vinhedo AEVI - com a colaboração do Corpo de
Bombeiros e da Defesa Civil como
instalação de um Rinem/PAM.

Ferramentas
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Conjunto de ferramentas utilizadas pelo
Município para trazer melhorias a
população:
Na Educação:
Programa Mais Alfabetização: visa
favorecer os níveis de leitura, escrita e
matemática. (1º e 2º anos) com
Assistente de Alfabetização em sala
com o Professor.
Na Promoção Social e Saúde:
Projeto Selando Parcerias: Instituições e
Órgãos sem fins lucrativos para
descentralização de trabalhos nas áreas
sociais,
abrangendo
projetos
socioassistenciais, educacionais e de
saúde.
Em
2019
previsto
um
investimento de R$ 8.911.373,65.
Na Promoção Social:
Cartão Inclusão; Cartão Cidadão, Selo
Empresa
Amiga;
Vigilância
socioassistencial;
Proteção
Social
Basica
(CRAS);
Proteção
Social
Especial (CREAS); Auxílio a População
em situação de Rua; Plano municipal de
assistência
Social;
Gestão
de
Benefícios; Programas de transferência
de renda e cadastro único.
No Meio Ambiente e Urbanismo:
Adesão e cumprimento do Programa
Município Selo Verde Azul; Operação
Corta Fogo (Meio Ambiente) e Operação
Estiagem (Defesa Civil).
Na Prevenção de Desastres:
Parcerias para monitoramento de dados
climáticos; equipe operacional em
prontidão 24 horas por dia e sistema de
vigilância municipal.
Sistema Integrado de Defesa Civil:
SIDEC CEDEC SP
Desenvolvido pela Defesa Civil do
estado de São Paulo, o SIDEC é uma

plataforma de gerenciamento entre as
esferas de governo estadual e
municipal. Serve como banco de dados
para consultas, solicitações e atividades
de
ensino,
É
uma
ferramenta
georreferenciada, facilitando tomada de
decisões dos gestores, estadual e
municipal.
Monitoramento Climático:
Estação de monitoramento
Monitoramento constante através do
Instituto Agronômico da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento (Ciiagro) e
Centro de Monitoramento e Mitigação de
Seca
e
Adversidades
Hidrometeorológicas (Infoseca) obtendo
dados pluviométricos, umidade relativa
do ar e temperaturas.
Coleta de Dados Pluviométricos:
Pluviômetro automático do CEMADEN
(Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas
de
Desastres
Naturais).
Pluviômetro
mecânico
centro
de
operações da Defesa Civil de Vinhedo.
Monitoramento por Satélite e Radar:
Instituto de Pesquisas Meteorológicas IPMet - UNESP
Instituto
Nacional
de
Pesquisas
Espaciais - INPE- portal SOS Chuva
Centro Operacional:
Centro operacional de atendimentos de
chamados 24 hs, permitindo agilidade e
prontidão ao atendimento das diversas
demandas do município de Vinhedo.
Vigilância Integrada:
Atuação conjunta com o Centro de
Inteligência,
Comunicação
e
Monitoramento (Cicom) que possui um
sistema de monitoramento composto por
65 câmeras distribuídas em pontos
estratégicos do município.

Plano de Ação
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Gestão de Riscos
As cidades, bem como as pessoas,
empresas e governos relacionadas a
elas, estão expostas à ameaças e à
riscos de diferentes áreas.

Natural
Inundação,
erosão,
deslizamento,
tempestades,
seca,
epidemias,
infestações, ondas de calor e de frio,
incêndio florestal, baixa humidade do ar.

Tecnológico
Substâncias perigosas, contaminações,
rompimentos de barragens, colapso de
edificações, incêndios urbanos,
atividades industriais.

Social
Pobreza,
desigualdade,
violência,
criminalidade, abastecimento.

Econômico
Endividamento, redução de atividade,
mudança de comportamento.

Meio Ambiente
Desmatamento, degradação, poluição.

Gestão
Atendimento à procedimentos,
condutas, inexperiência.

más

Compliance
Atendimento
à
normas
legais,
regulamentações,
políticas,
diretrizes.Desta forma, é de fundamental
importância a aplicação de uma gestão
analítica e proativa de riscos em
políticas públicas para possibilitar a
identificação,
a
compreensão,
o
gerenciamento e a mitigação de
qualquer tipo de risco urbano por meio
da
análise
intensiva
de
dados
considerando diferentes perspectivas
temporais (passado, presente e futuro).
Aspecto que Vinhedo se insere com
mapeamento e monitoramento de áreas
de riscos em relação aos principais
eventos ocorridos na cidade e, aplicados
pelo Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil - SIMPDEC - através de
parcerias com a Defesa Civil do Estado
e sua estrutura de apoio como IAC, IG,
IPT, SOMAR Meteorologia, e a empresa
AI Systems Research (AIRS) através da
iniciativa MakingSmartCities.
Esta
gestão
de
riscos
deve
compreender prevenção, preparação,
resposta e reconstrução com objetivo de
reduzir os riscos urbanos e a ocorrência
de desastres, estabelecer estratégias,
planejamentos,
projetos
e
ações
consistentes, eficientes e eficazes,
maximizar o potencial de investimentos,
e
balancear
o
impacto
social,
econômico, territorial e ambiental.
É essencial realizar a contextualização
geográfica dos conjuntos de dados e a
integração de várias camadas de
informação para um ganho substancial
na compreensão de eventos, processos
e comportamentos.
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Além de contribuir para a redução de
riscos urbanos, redução de desastres e
de melhorar o planejamento do governo
e de negócios, a aplicação da gestão
analítica de riscos possibilita ajudar a
cidade a:

 Aumentar
custos.

a

eficiência

e

 Melhorar o retorno sobre
tangíveis e intangíveis.

reduzir

ativos

 Ter uma visão consistente da
realidade.

 Alavancar
o
potencial
de
desenvolvimento socioeconômico e
de qualidade de vida.

 Aplicar gestão analítica em decisões
e ações.

 Obter um comportamento
sustentável.

 Obter uma melhor previsão e um
melhor planejamento.

 Melhorar a qualidade dos serviços
prestados à população.
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Metodologia e Processos
A materialização da gestão analítica e
proativa de riscos para a redução de
risco de desastres e para a ampliação
da resiliência de Vinhedo ocorreu por
meio do desenvolvimento de uma
metodologia
e
de
processos
customizados para a realidade da
cidade mas que também possibilitasse a
disseminação de sua aplicação para
outras
cidades
interessadas,
principalmente para as situadas no
entorno.
A metodologia e os processos foram
desenvolvidos com base na experiência
comprovada da cidade na redução de
risco de desastres, na estrutura e nos
recursos disponíveis, e em um estudo
realizado sobre as principais
metodologias existentes.
As etapas que compõem a metodologia
estão brevemente descritas a seguir.
Mapeamento das Áreas de Risco
Defesa Civil de Vinhedo
Relatório Técnico 131.384-205 IPT
Monitoramento das Áreas de Risco com
Vistorias de Campo
Implementação de diretrizes do Marco
de Sendai 2015-2030
Implementação das orientações da
Campanha Cidades Resilientes
Avaliaçãoda resiliência da região onde a
cidade está localizadapor meio da
realização
de
análises/estudos
específicos e indicadoresconseguidos
por meio da Câmara Temática de
Proteção e Defesa Civil da Região
Metropolitana de Campinas - RMC ligada a Agência Metropolitana de

Campinas - AGEMCAMP. Além de
comparar a avaliação realizada com
benchmarks externos (avaliações de
outras regiões selecionadas como
referência). Contando com o auxílio do
IPT
Instituto
de
Pesquisas
Meteorológicas
Instituto Geológico – IG
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Definição e estruturação de uma
estratégia a ser aplicada para ampliação
da resiliência na cidade contribuindo
para os mesmos princípios na região,
para redução de riscos de desastres
atuando com políticas públicas de
austeridade e propondo-se soluções
pontuais que protejam a população de
hoje e preserve a autossuficiência das
populações futuras.
De acordo com as etapas:
Campanha
Construindo
Cidades
Resilientes - Minha Cidade Está Se
Preparando
Se estuda e aplica estruturas e
iniciativas de projetos a serem
realizados
com
observância
das
diretrizes do Marco de Sendai e todas
as suas interrelacionalidades com
demais fóruns nacionais e internacionais
de proteção e defesa social.

Diretrizes do marco de Sendai 20152030
Identificar, reconhecer e descrever os
riscos relacionados à cada região e
evento, designada por meio de estudos
direcionados e da análise de dados
quantitativos e qualitativos, apoiados em
acompanhamento de colegiado técnico
superior com apoio da Defesa Civil do
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estado e seu suporte, elaborando
cenários
de
risco,
mapeando,
monitorando diuturnamente, e propondo
ações estruturais e não estruturais de
prevenção,
mitigação,
preparação,
resposta e recuperação.

Análise de Riscos
Compreender a natureza dos riscos
identificados, estimar a probabilidade de
ocorrência e o nível dos possíveis
impactos, e calcular o nível de risco.
Descrever
detalhadamente
as
incertezas consideradas nas análises e
utilizar os dados para propôs as políticas
públicas mais adequadas..

Avaliação de Riscos
Avaliar os riscos por meio de critérios
claramente definidos, documentados e
validados, de maneira a identificar quais
riscos
possuem
uma
magnitude
aceitável ou tolerável, e quais riscos
devem
ser
tratados.
Além
de
estabelecer prioridades de tratamento,
buscando-se todas as esferas possíveis
para a rápida e devida confirmação e,
imediata política pública de prevenção,
mitigação, preparação, resposta e
recuperação.

Tratamento de Riscos
Tratar os riscos indicados considerando
avaliação e seleção de opções de
tratamento, mobilização de recursos,
definição de responsabilidades, planos
de ação, entre outros fatores em
consonância às necessidades civis e
sociais, recursos financeiros e técnicos,
políticas públicas de prevenção,
mitigação, preparação, resposta e
recuperação.

Monitoramento
Definir quais mensurações relacionadas
às dimensões estratégica, tática e
operacional devem ser realizadas.
Analisar os dados obtidos nas
mensurações para identificação de
inconsistências,
comportamentos,
tendências,
relações
e
não
conformidades, e para avaliação do
impacto real dos elementos monitorados
sob múltiplas perspectivas por meio da
utilização de indicadores, compostos ou
não por sub- indicadores, e buscados
todos os apoios técnicos e gerenciais
possíveis em todas as esferas de
governo.
E finalmente, para compreender como a
performance da cidade e de suas
iniciativas está comparativamente em
relação a outras cidades que também
atuam de forma estruturada para
melhoria
da
resiliência,
são
estabelecidos como benchmark externo
os indicadores LGSAT e UN City
DisasterResilience Scorecard definidos
pela UNIDRR.

Melhoria Contínua
O comitê para melhoria contínua deve
avaliar
de
maneira
transparente,
recorrente e baseada em dados, a
metodologia, os processos, a estratégia,
os planejamentos, as iniciativas e os
projetos, quanto à eficiência e à eficácia.
Este
também
deve
realizar
recomendações de alterações e ajustes
caso sejam necessárias a fim de ampliar
o impacto positivo dos elementos
avaliados. Sendo em Vinhedo nominado
o Comitê Cidade Resiliente com este,
entre outros, propósitos.
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Indicadores
O monitoramento e a gestão da
performance definidos na metodologia
são
compostos
por
indicadores
distribuídos em múltiplas perspectivas, e
consideram metas, objetivos, planos,
iniciativas e stakeholders.
Por meio de tal monitoramento e gestão
é possível realizar simulação de
cenários, análises de causa-efeito,
ativação de alertas e ações em função
de eventos, definição de benchmarks, e
diversos estudos analíticos.

Os
indicadores
utilizados
são
desenvolvidos de forma a refletir as
necessidades específicas da cidade de
Vinhedo e de seu Plano Local de
Resiliência. Entretanto, para realizar
uma avaliação da excelência da cidade
quanto à resiliência e à redução de risco
de desastres em comparação com
outras cidades ao redor do mundo, são
utilizados os indicadores definidos pela
UNDRR (conforme as definições da
campanha
“Construindo
Cidades
Resilientes”).
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Indicadores
Referência
2013 - 2014
Nome
Relatório de progresso local na implantação dos Dez Passos Essenciais para Construção de Cidades Resilientes (LGSAT)
Estrutura de Indicadores
PRE2018 - Scorecard Preliminar 2018
1- ORGANIZAR-SE PARA A RESILIÊNCIA

1.1- Realização de planos
O plano diretor da cidade (ou plano / estratégia relevante) inclui abordagens para a redução do risco de desastres, e
eles são aplicados de acordo com a Estrutura de Sendai? Em geral, com plano entendemos algum tipo de plano,
visão ou estratégia transversal da cidade. Este poderia ser um plano sobre o espaço geográfico, um plano de
infraestrutura ou um plano ambiental ou de sustentabilidade que atenda aos critérios estabelecidos no parágrafo 27
(b) do Marco de Sendai. Como alternativa, se uma cidade tiver uma política / estratégia / plano autônomo, de acordo
com as estratégias em nível nacional, ela também pode demonstrar conformidade com qualquer um desses
critérios. Para demonstrar conformidade (conformidade), o plano deve cobrir os pontos de todos os dez aspectos
essenciais.
3 - Um plano que se incorpora plenamente a redução de riscos de desastres, em conformidade com o Marco de Sendai,
no qua...
Explicação
Projetos de recomposição e reconstrução com base no Plano Diretor.
Projetos e ações realizadas com base em dados apontados no Mapeamento de Riscos e no Plano de Ação Preventiva e
Contingencial. Plano Diretor, plano de mobilidade urbana, plano municipal de habitação. A aplicação dos Planos e suas
organizações têm permitido melhorar o ordenamento urbano e o desenvolvimento sustentável na cidade.
Verificação
“Instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.”, e é Regulamentado pela Lei Federal
n.º10.257/01, mais conhecida como Estatuto da Cidade.
Plano Diretor (Lei Complementar n.º 66/2007)
Revisão do Plano Diretor Participativo de Vinhedo através do Decreto Municipal n.º 301/2015. Código de Posturas (1989)
Ações
Revisão e atualização do Plano Diretor de Vinhedo com inclusão de políticas públicas de governança em redução do risco
de desastres, construção da resiliência e desenvolvimento local sustentável.
Responsável
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMAURB - Secretário Municipal Juliano Ferragut.
Tempo
Atualmente em execução.
1.2 - Organização, coordenação e participação
Existe um mecanismo interinstitucional / setorial com a autoridade e recursos relevantes para abordar a redução do
risco de desastres?
2- Todas as agências principais estão muito bem estabelecidas, contam com a autoridade e os recursos adequados pa...
Explicação
A ação de defesa civil no Município de Vinhedo compõe o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e todas as
Secretárias Municipais e a Autarquia de águas e esgotos SANEBAVI participam do colegiado do Sistema. Ações
coordenadas e articuladas entre as Secretarias componentes do Sistema otimizam as ações desenvolvidas no Município.
Cada Secretaria tem suas responsabilidades com o Sistema definidas em lei.
Verificação
Lei Municipal Complementar de Criação da Defesa Civil, 090 de 01 de fevereiro de 2010.
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (Decreto Municipal 008 de 24 de janeiro de 2011). Plano de
Chamada e Sobreaviso da Defesa Civil (Decreto Municipal 009 de 24 de janeiro de 2011).
Ações
Revisão e atualização do Plano de Ações Preventivas e Contingenciais de Vinhedo, e do Plano de Chamada e Sobreaviso
com inclusão de políticas públicas de governança em redução do risco de desastres, construção da resiliência e
desenvolvimento local sustentável.
Responsável
Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social - SETRANDES - Departamento Municipal de Defesa Civil - DEMDEC
- Maurício Roberto Barone
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Tempo
Atualmente em execução.
1.3 - Integração
A resiliência está adequadamente integrada a outras funções essenciais / portfólios de projetos da cidade? (Por
exemplo, planejamento, sustentabilidade, aprovação de projetos de investimento, finanças e conformidade,
participação da comunidade, gerenciamento de emergência, conformidade de código, gerenciamento de
infraestrutura, comunicações, etc.)
2 - Embora não haja um processo formal, é geralmente entendido que os benefícios da resiliência a de...
Explicação
As ações de defesa civil no Município de Vinhedo compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e todas as
Secretárias Municipais e a Autarquia de águas e esgotos SANEBAVI participam do colegiado do Sistema. Ações
coordenadas e articuladas entre as Secretarias componentes do Sistema otimizam as açõesdesenvolvidas no Município.
Cada Secretaria tem suas responsabilidades com o Sistema definidas em lei.
Verificação
Lei que cria o Sistema Municipal de Defesa Civil (Lei Municipal Complementar 090 de 01 de fevereiro de 2010).
Ações
Ação integrada e articulada do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Câmara Temática de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas - CTDC RMC. Campanha
Construindo Cidades Resilientes - Minha Cidade Está se Preparando - UNIDR.
Responsável
Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social - SETRANDES - Departamento Municipal de Defesa Civil - DEMDEC
- Maurício Roberto Barone
Tempo
Atualmente em execução.
2 - IDENTIFICAR, COMPREENDER E USAR CENÁRIOS DE RISCO ATUAIS E FUTUROS

2.1 - Avaliação da ameaça
A cidade tem conhecimento das principais ameaças que enfrenta, bem como a sua probabilidade de ocorrência?
3- A cidade compreende as principais ameaças. Os dados sobre estas ameaças são atualizados a intervalos acordados.
Explicação
Projetos de recomposição e reconstrução com base no Plano Diretor. Projetos e ações realizadas com base em dados
apontados no Mapeamento de Riscos e no Plano de Ação Preventiva e Contingencial
Verificação
Revisão e atualização do Plano de Ações Preventivas e Contingenciais de Vinhedo, e do Plano de Chamada e Sobreaviso
com inclusão de políticas públicas de governança em redução do risco de desastres, construção da resiliência e
desenvolvimento local sustentável. Relatório Técnico 131.384-205 IPT de fevereiro de 2013.
Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações - CPRM Serviço
Geológico Nacional de maio de 2018.
Ações
Ação integrada e articulada do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Câmara Temática de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas - CTDC RMC. Campanha
Construindo Cidades Resilientes - Minha Cidade Está se Preparando - UNIDR.
Responsável
Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social - SETRANDES - Departamento Municipal de Defesa Civil - DEMDEC
- Maurício Roberto Barone
Tempo
Atualmente em execução.
2.2 - Compreensão compartilhada do risco na infraestrutura
Existe uma compreensão compartilhada do risco entre a cidade e os diferentes prestadores de serviços básicos e
outras agências nacionais e regionais que desempenham algum papel na gestão de infraestrutura, como
eletricidade, água, estradas e trens, em termos de pontos de tensão nos sistemas e os riscos existentes na área da
cidade?
3 - Existe uma compreensão compartilhada do risco entre a cidade e os diferentes prestadores de serviços básicos ...
Explicação
Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC.
Câmara Temática de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas - CTDC/RMC. Comitê Cidade
Resiliente de Vinhedo.
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Verificação
SIMPDEC (Lei Municipal Complementar 09 de 01 de fevereiro de 2010.) CTDC/RMC - AGEMCAMP.
Comitê Cidade Resiliente de Vinhedo - CCR Vinhedo - Decreto Municipal 279 de 20 de novembro de 2017.
Ações
Revisão e atualização do Plano de Ações Preventivas e Contingenciais de Vinhedo, e do Plano de Chamada e Sobreaviso
com inclusão de políticas públicas de governança em redução do risco de desastres, construção da resiliência e
desenvolvimento local sustentável. Relatório Técnico 131.384-205 IPT de fevereiro de 2013.
Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações - CPRM Serviço
Geológico Nacional de maio de 2018
Responsável
Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social - SETRANDES - Departamento Municipal de Defesa Civil - DEMDEC
- Maurício Roberto Barone
Tempo
Atualmente em execução.
2.3 - Conhecimentos sobre exposição e vulnerabilidade
Foram acordados cenários em que a exposição e a vulnerabilidade da cidade a cada ameaça ou grupos de
ameaças são levantadas (veja o ponto anterior)?
2 - Uma série integral de cenários de desastre está disponível, com informações básic ...
Explicação
Foi realizado em 2009 um levantamento preliminar e empírico de áreas de risco no Município e foram apontadas 30 áreas
entre alagamentos e deslizamentos. Em 2010 foi criada a Defesa Civil Local e novamente mapeada a cidade com a
indicação de 34 áreas de risco. Em 2011 foi criado o Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo e iniciadas
ações de prevenção e mitigação frente aos riscos, inclusive com execução de obras. Em 2012, o IPT - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas de São Paulo mapeou a cidade e apontou sete áreas entre alto risco e muito alto risco para
alagamentos e deslizamentos.
Verificação
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2012) Relatório IPT 2012 Vinhedo (2012)
Ações
Obras já foram planejadas e/ou iniciadas para enfrentamentos dessas situações.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
2.4 – Efeitos em cascata
Existe um entendimento coletivo dos possíveis fracassos em cascata entre os diferentes sistemas da cidade e a
infraestrutura sob diferentes cenários?
2 - Uma compreensão relativamente total/coletiva sobre os efeitos em cascata sob alguns cenários de desastres.
Explicação
Todas as ações apontadas e executadas pelo Sistema Municipal de Defesa Civil são divulgadas e compartilhadas entre
todas as Secretarias Municipais de Governo e realizadas por cada uma na sua área de atuação. Dentre estas está a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo que contempla o município junto ao Governo do Estado de São
Paulo com o Selo Município Verde
Azul. Por quatro anos consecutivos Vinhedo é eleita Município verde Azul pelo Estado de São Paulo.
Verificação
Certificação Município Green (2012) Município Verde Azul (2012)
Ações
As avaliações feitas em 2009 de forma empírica foram baseadas em entrevistas feitas junto à comunidade local onde
foram observadas vulnerabilidades. Em 2011 com o Mapeamento de Áreas de Risco, todas as áreas passaram a ser
monitoradas 24 horas por dia e a população sempre visitada e mantendo contato com a defesa Civil.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
2.5 - Apresentação e atualização do processo de informação derisco
Existem mapas claros sobre ameaças e dados sobre risco? Eles são atualizados regularmente?
2 - Existem mapas de alta qualidade para a maioria das ameaças e estas são atualizadas com regularidade (a
intervalos aco...
Explicação
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Foi realizado em 2009 um levantamento preliminar e empírico de áreas de risco no Município e foram apontadas 30 áreas
entre alagamentos e deslizamentos. Em 2010 foi criada a Defesa Civil Local e novamente mapeada a cidade com a
indicação de 34 áreas de risco. Em 2011 foi criado o Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo e iniciadas
ações de prevenção e mitigação frente aos riscos, inclusive com execução de obras. Em 2012, o IPT - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas de São Paulo mapeou a cidade e apontou sete áreas entre alto risco e muito alto risco para
alagamentos e deslizamentos.
Verificação
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2012) Relatório IPT 2012 Vinhedo (2012)
Ações
Avaliação anual. Reformas e adequações conforme necessários. Prédios reformados ou construídos para melhor atender
a comunidade.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
3 - FORTALECER A CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARESILIÊNCIA

3.1 - Conhecimentos sobre abordagens para atrair novos investimentos na cidade
A cidade / agências principais compreendem todas as fontes de financiamento e os dividendos de resiliência estão
bem inter-relacionados. Todos os caminhos disponíveis para atrair financiamento externo também são
compreendidos e os fundos estão sendo ativamente procurados para fazer investimentos significativos em
resiliência.
2 - A cidade está ciente de inúmeras maneiras de obter fundos para realizar atividades destinadas a reduzi...
Explicação
Existem políticas públicas de isenções fiscais e/ou incentivos que buscam atrair recursos e fomentar a Economia. Parque
Industrial competente e economia estável e ativa.
Verificação
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Vinhedo (2012)
Ações
Plano de Ação Preventiva e Contingencial. Reserva de investimentos em contingencias (Fazenda)
Responsável
Diretoria de Convênios Gabinete do Prefeito
Tempo
Atualmente em execução.
3.2 - Orçamento e plano de financiamento para resiliência, incluindo fundos de contingência
A cidade possui recursos e mecanismos protegidos específicos para fundos de contingência para redução do risco
de desastres em nível local (mitigação, prevenção, resposta e recuperação)?
2 - O plano financeiro da cidade permite a realização de atividades para a redução do risco de desastres e os
orçamentos...
Explicação
O orçamento do Município de Vinhedo, por força da lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO - N° 3429/2012, em seu artigo
13°, contém Reserva para Contingências no valor de R$ 1.136.485, 00 (reais) Outro dispositivo legal que ampara o
Município em casos de emergências é o artigo 41 da Lei Complementar Municipal 4.320 de 1964 que autoriza a abertura
de Créditos Adicionais Extraordinários por meio de Decreto
Do Executivo. Além dos valores já explícitos na LDO, as Secretárias Municipais que compõe o Sistema Municipal de
Defesa Civil, reservam 0,1% de seus orçamentos para aplicações de ações de prevenção , mitigação e resposta frente a
eventos adversos.
Verificação
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Vinhedo (2012)
Ações
A normatização está sendo inserida na nova lei municipal de
Proteção e Defesa Civil ainda em fase de elaboração, dentro do escopo do Fundo
Municipal de Proteção e Defesa Civil de Vinhedo que aguarda por regulamentação da Lei Federal 12.608 sobre Fundos.
Responsável
Secretario do Governo / Secretaria da Fazenda
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Tempo
Atualmente em execução.
3.3 – Seguros
Que nível de cobertura existe em todos os diferentes setores da cidade - empresas, negócios e comunidade?
1 - O nível de seguro varia consideravelmente por setor ou por área. A cidade não está promovendo a ...
Explicação
Existem políticas públicas de isenções fiscais e/ou incentivos que buscam atrair recursos e fomentar a Economia. Parque
Industrial competente e economia estável e ativa.
Verificação
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Vinhedo (2012)
Ações
Acessos financeiros necessários das populações em situação vulnerável são acolhidos conforme demanda, dentro dos
programas sociais coordenados pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.
Responsável
Secretaria da Fazenda/ Gabinete do Prefeito/ Secretaria do Governo
Tempo
Atualmente em execução.
3.4 – Incentivos
Que incentivos existem para diferentes setores e segmentos de empresas e da sociedade, a fim de apoiar o
aumento da resiliência?
2 - Existe uma variedade de incentivos em todos os setores para aumentar a resiliência, mas certas lacunas/oportun...
Explicação
Existem políticas públicas de isenções fiscais e/ou incentivos que buscam atrair recursos e fomentar a Economia. Parque
Industrial competente e economia estável e ativa.
Verificação
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Vinhedo (2012)
Ações
Hoje os acessos financeiros necessários das populações em situação vulnerável são acolhidos conforme demanda,
dentro dos programas sociais coordenados pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.
Responsável
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social / Secretaria da Fazenda
Tempo
Atualmente em execução.
4 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANORESILIENTE
4.1 – Zoneamento
A cidade é adequadamente zoneada, levando em conta, por exemplo, o impacto de cenários de risco relevantes em
atividades econômicas, produção agrícola e centros populacionais?
3 - A cidade é zoneada de acordo com a ordem territorial e isso mantém uma relação adequada com o mapeamen...
Explicação
Plano Diretor, plano de mobilidade urbana, plano municipal de habitação. A aplicação dos Planos e suas organizações
têm permitido melhorar o ordenamento urbano e o desenvolvimento sustentável na cidade.
Verificação
Código de Posturas do Município de Vinhedo (1984) Plano Diretor Atualização (1984)
Plano Diretor Atualização (2002) Código de Posturas (1989)
Plano Municipal de Saneamento Básico (2012)
Ações
Plano Diretor, Código de Posturas, Código de Obras, Plano Municipal de Saneamento Básico. A aplicação dos Códigos
tem ordenado os espaços urbanos na cidade.
Responsável
Secretaria da Fazenda / Secretaria de Obras / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação /
Defesa Civil de Vinhedo
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Tempo
Atualmente em execução.
4.2 - Novo desenvolvimento urbano
As abordagens são promovidas através da concepção e realização de um novo desenvolvimento urbano para
promover a resiliência?
2 - Embora existam políticas, as diretrizes de apoio não são adequadas.
Explicação
Levantamento preliminar e empírico de áreas de risco no
Município e foram apontadas 30 áreas entre alagamentos e deslizamentos. Em 2010 foi criada a Defesa Civil Local e
novamente mapeada a cidade com a indicação de 34 áreas de risco. Em 2011 foi criado o Plano de Ação Preventiva e
Contingencial de Vinhedo e iniciadas ações de prevenção e mitigação frente aos riscos, inclusive com execução de obras.
Verificação
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2012) Relatório IPT 2012 Vinhedo (2012)
Revisão do Plano Participativo Diretor de Vinhedo (2019)
Ações
Obras já foram planejadas e/ou iniciadas para enfrentamentos dessas situações.
Responsável
Secretaria da Fazenda / Secretaria de Obras / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação /
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
4.3 - Normas e padrões de construção
Existem normas ou padrões de construção e, em caso afirmativo, eles abordam ameaças e riscos conhecidos e
específicos da cidade? Esses padrões são atualizados regularmente?
2 - Existem normas e padrões locais. Eles abordam as principais ameaças da cidade e são atualizados com regularidade.
Explicação
Plano Diretor, Plano de Mobilidade Urbana, Plano Municipal de Habitação. A aplicação dos Planos e suas organizações
têm permitido melhorar o ordenamento urbano e o desenvolvimento sustentável na cidade.
Verificação
Código de Posturas do Município de Vinhedo (1984) Plano Diretor Atualização (2002)
Plano Diretor Atualização (2002) Código de Posturas (1989)
Plano Participativo Diretor de Vinhedo (2019)
Ações
Planejamento, verificação e autuação de situações de risco e descumprimento das normas.
Responsável
Secretaria da Fazenda / Secretaria de Obras / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação /
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
4.4 - Aplicação de regras de zoneamento, códigos e padrões de construção
Eles são amplamente aplicados, adequadamente aplicados e as regras de zoneamento, códigos e padrões de
construção são verificadas?
2 - Se aplicam e se fazem cumprir/se verificam os padrões de zoneamento e construção em mais de 50 por centos dos
casos.
Explicação
Plano Diretor, Código de Posturas, Código de Obras, Plano Municipal de Saneamento Básico. A aplicação dos Códigos
tem ordenado os espaços urbanos na cidade.
Verificação
Plano Diretor (1984)
Plano Municipal de Saneamento Básico (2012) Código de Posturas (1989)
Plano participativo Diretor de Vinhedo (2019)
Ações
Planejamento, verificação e autuação de situações de risco e descumprimento das normas.
Responsável
Secretaria da Fazenda / Secretaria de Obras / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação /
Defesa Civil de Vinhedo
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Tempo
Atualmente em execução.
5 - PROTEGER AS ZONAS NATURAIS DE AMORTIZAÇÃO PARA MELHORAR AS FUNÇÕES DEPROTEÇÃO
OFERECIDOS PELOS ECOSSISTEMASNATURAIS

5.1 - Conscientização e compreensão dos serviços / funções dos ecossistêmicas
Além da consciência dos ativos naturais, a cidade compreende as funções (ou serviços) que esse capita l natural
oferece?
3 - A cidade e os principais stakeholders estão familiarizados com o termo serviços ecossistêmicos e entendem e va...
Explicação
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA - representa a sociedade civil, e traz parcerias de ONGS
como a Elo Ambiental. Auxiliam o governo na manutenção das políticas públicas de meio ambiente e sustentabilidade
Verificação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo Conselho Municipal de Políticas Urbanas
Meio Ambiente e Oficinas Pedagógicas (2013)
Plantando Sustentabilidade e Consciência Ecológica (2013) Cidadania e Meio Ambiente (2013)
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Ações
Campanhas regulares de conscientização ambiental e sustentabilidade. Jogue Limpo com Vinhedo, Semana do Meio
Ambiente, Ação Integrada da Operação Estiagem.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
Tempo
Atualmente em execução.
5.2 - Integração da infraestrutura verde e azul nas políticas e projetos municipais
A infraestrutura verde e azul está sendo promovida através das políticas nos principais projetos de desenvolvimento
e infraestrutura nas áreas urbanas?
2 - Está sendo promovida infraestrutura verde e azul, mas há muito pouca orientação disponível para ...
Explicação
Avaliação anual com base no Código de Obras e Código de Posturas do Município. Postos de Saúde e escolas em todo
Município foram reformados ou construídos em todas as regiões da cidade nos últimos 5 anos.
Verificação
Certificação Município Green (2012) Município Verde Azul (2012)
Ações
Planejamento e verificação das normas.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
Tempo
Atualmente em execução.
5.3 - Questões ambientais transfronteiriças
A cidade está ciente dos serviços ecossistêmicos que estão sendo oferecidos a ela a partir do capital natural além
de seus limites administrativos? Existem acordos com as administrações vizinhas para apoiar a proteção e o
gerenciamento desses ativos?
3 - A cidade leva em conta a importância do capital natural fora de seus limites administrativos e estabeleceu pla ...
Explicação
A política ambiental de Vinhedo se preza na sustentabilidade com a parceria entre desenvolvimento econômico e a
proteção do meio ambiente. Crescimento econômico respaldado em comércio e indústria fortes e estáveis.
Verificação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo Conselho Municipal de Políticas Urbanas
Meio Ambiente e Oficinas Pedagógicas (2013)
Plantando Sustentabilidade e Consciência Ecológica (2013) Cidadania e Meio Ambiente (2013)
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Ações
Campanhas regulares de conscientização ambiental e sustentabilidade. Jogue Limpo com Vinhedo, Semana do Meio
Ambiente, Ação Integrada da Operação Estiagem.
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Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
Tempo
Atualmente em execução.
6 - FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A RESILIÊNCIA

6.1 - Competências e experiência
A cidade tem um acesso óbvio a todas as habilidades e experiências que considera necessárias para reduzir o risco
e responder aos cenários de desastre identificados?
2 - A cidade tem acesso rápido à maioria das habilidades / experiências e recursos necessários para...
Explicação
A cidade de Vinhedo implantou em fevereiro de 2010 a Defesa Civil Municipal e criou o Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil, criou uma rede de monitoramento em parceria com REDEC I5 Campinas (Região Metropolitana),
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (São Paulo) e instituições e órgãos do Estado e Federais como IPT, CPTE, USP
UNESP, IAC, Aeronáutica, e SOMAR Meteorologia. Criou Rede de Alerta e Alarme, Plano de Chama e Sobreaviso,
Mapeamento de Áreas de Risco, Plano de Ação Preventiva e Contingencial.
Verificação
Lei de Criação da Defesa Civil (2010)
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2011)
Ações
A cidade hoje é monitorada 24 horas por dia durante todos os dias do ano. Aplicação de soluções de prevenção e
mitigação frente aos eventos adversos, sobretudo, alagamentos, deslizamentos, seca e queimadas.
Responsável
Secretaria de Obras / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação / Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
6.2 - Conscientização pública e educação
Existe uma campanha de educação ou de relações públicas devidamente coordenadas, com canais e mensagens
estruturados para garantir que as informações sobre ameaças, riscos e desastres (que podem ser compreendidas e
utilizadas) sejam divulgadas de maneira apropriada ao público?
2 - Existem campanhas e programas (relações públicas e educação) para garantir a adequada divulgação de informaçõ ...
Explicação
As informações sobre as ações, os alarmes, alertas, os esclarecimentos para a população, são feitos através de rede
social Facebook, na pagina oficial da prefeitura, e jornais locais de mídia impressa e televisiva. Também são realizadas
visitas constantes as comunidades pelas equipes da prefeitura, a população melhor informada participa mais das ações.
Exemplo está na Ação Integrada da Operação estiagem 2013, contra queimadas, realizada em 2013.
Verificação
Ação Integrada da Operação Estiagem Anual
Ações
Monitoramento das áreas do mapeamento Municipal. Constante diálogo com a comunidade.
Responsável
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação / Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
6.3 - Socialização de dados
O grau de compartilhamento de informações sobre a resiliência da cidade com outras organizações envolvidas.
2 - A cidade fez um bom trabalho para sintetizar e compartilhar camadas de informações para aumentar a resiliência ...
Explicação
As informações sobre as ações, os alarmes, alertas, os esclarecimentos para a população, são feitos através de rede
social Facebook, na pagina oficial da prefeitura, e jornais locais de mídia impressa e televisiva. Também são realizadas
visitas constantes as comunidades pelas equipes da prefeitura, a população melhor informada participa mais das ações.
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Contato pessoal e por celular com moradores das áreas sob ameaça e risco, visitas constantes e diárias das equipes de
proteção e defesa civil com pessoal 24 horas por dia. Conforme citado no Relatório Técnico do IPT, é visível a integração
da Defesa Civil com a comunidade e como esta recebe bem a instituição
Verificação
Centro de Inteligência e Monitoramento 24 horas Operações Verão e Estiagem Anuais
Relatório IPT Vinhedo Mapeamento de Riscos (2012)
Ações
Troca de informações, credibilidade, e agilidade nas relações comunitárias e na atuação de prevenção e reposta frente ao
evento adverso.
Responsável
Secretaria de Obras / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação / Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
6.4 – Treinamento
Existem cursos de treinamento que cobrem aspectos de risco e resiliência e são oferecidos a todos os setores da
cidade, como governo, empresas, ONGs e comunidades?
2 - A cidade tem uma longa história de treinamento em resiliência voltada para alguns setores, mas outros c...
Explicação
Reuniões com comunidades sob risco e ameaça, campanhas de prevenção da Operação estiagem e da Operação Verão.
Programa Defesa Social nas escolas com o PAE - Patrulheiro Amigo da Escola da Guarda Civil Municipal (Polícia).
Escolas da rede municipal de ensino possuem matérias transversais inseridas nos seus conteúdos aplicando como base o
livro da Secretaria nacional de Defesa Civil - Defesa Civil nas Escolas.O Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente - COMDEMA - representa a sociedade civil, e traz parcerias de ONGS como a Elo Ambiental.
Verificação
Operações Verão e Estiagens Anuais
Plano de Ação Preventiva aponta áreas onde se deve desenvolver ações (2013)
Ações
Planejamento e treinamentos auxiliando o governo na manutenção das políticas públicas de meio ambiente e
sustentabilidade
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
6.5 - Idiomas
Existe material de treinamento disponível na maioria das línguas comumente usadas na cidade?
2 - Todos os materiais de capacitação estão disponíveis na maioria dos idiomas que normalmente se usam na cidade.
Explicação
Material disponibilizado para comunidades sob risco e ameaça, campanhas de prevenção da Operação estiagem e da
Operação Verão. Programa Defesa Social nas escolas com o PAE - Patrulheiro Amigo da Escola da Guarda Civil
Municipal(Polícia)
Verificação
Assistência Social e a Escola (2013) PAE e a Semana da Pátria (2013) Saúde do Escolar (2013)
Ações
Diversos programas e políticas públicas aplicados durante o ano. Ação Integrada para Operação Estiagem em 2013 é um
exemplo. Patrulheiro Amigo da Escola PAE - Defesa Social nas Escolas, é outro.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
6.6 - Aprendendo com os outros
A cidade está procurando proativamente trocar conhecimento e aprender com outras cidades que enfrentam
desafios semelhantes?
3 - A cidade procura, proativamente, trocar conhecimentos e aprender com outras cidades que enfrentam desafios
semelhant...
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Explicação
Participação de cursos tanto no Brasil como no Exterior e palestras em empresas e comunidades.
Verificação
Marco de SENDAI - JAPÃO 2015
Curso presencial em Turim (Itália) - (CIF/OIT) 2018
Ações
Reuniões e palestras e cursos.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.

7 - COMPREENDER E FORTALECER A CAPACIDADE SOCIAL PARA A RESILIÊNCIA
7.1 - Organizações comunitárias ou de base, redes e treinamento
As organizações de base estão participando do planejamento antes de um evento de desastre e nas respostas
subseqüentes de cada bairro da cidade?
2 - Há participação de várias organizações de base, seja em alguns lugares ou em certos aspectos do planej...
Explicação
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA - representa a sociedade civil, e traz parcerias de ONGS
como a Elo Ambiental. Auxiliam o governo na manutenção das políticas públicas de meio ambiente e sustentabilidade.
Campanhas regulares de conscientização ambiental e sustentabilidade.
Verificação
Meio Ambiente e Oficinas Pedagógicas (2013)
Plantando Sustentabilidade e Consciência Ecológica (2013) Cidadania e Meio Ambiente (2013)
Ações
Reuniões e palestras e cursos.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
7.2 - Redes Sociais Sem deixar ninguém de fora
Existem programas de treinamento regularmente oferecidos aos grupos mais vulneráveis e às populações carentes
da cidade?
2 - Os programas de capacitação são realizados uma vez ao ano.
Explicação
Escolas da rede municipal de ensino possuem matérias transversais inseridas nos seus conteúdos aplicando como base o
livro da Secretaria nacional de Defesa Civil - Defesa Civil nas Escolas. Nas situações de ameaça e risco , as populações
locais são visitadas diariamente pelas equipes de campo que aproveitam a vistoria para contato com a comunidade e o
treinamento das observações e evacuações necessárias. Ação prevista nas Operações Verão e Estiagem de cada ano.
Verificação
Operação Estiagem Operação Verão
Ações
Vistorias, contato e treinamento das comunidades.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
Tempo
Atualmente em execução.
7.3 – Setor privado /empregadores
Que proporção das empresas tem um plano de continuidade de negócios devidamente documentado, que foi
revisado nos últimos 18 meses?
2 - 40-60% dos negócios.
Explicação
Prefeitura Municipal com o Código de Obras do Municipal. Plano de Ação Preventiva e Contingencial da Defesa Civil.
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Verificação
Código de Posturas do Município de Vinhedo (1984) Plano Diretor Atualização (2002)
Plano Diretor Atualização (2002) Código de Posturas (1989)
Ações
Existem políticas públicas de isenções fiscais e/ou incentivos que buscam atrair recursos e fomentar a Economia. Parque
Industrial competente e economia estável efetiva.
Responsável
Secretaria de Obras / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação / Defesa Civil de Vinhedo
/Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura
Tempo
Atualmente em execução.
7.4 - Técnicas de participação cidadão
Quão eficaz é a cidade em termos de participação dos cidadãos e comunicações em relação à redução do risco de
desastres?
3 - A participação é alcançada através de vários meios de comunicação (por exemplo, redes sociais,...
Explicação
As informações sobre as ações, os alarmes, alertas, os esclarecimentos para a população, são feitos através de rede
social Facebook, na pagina oficial da prefeitura, e jornais locais de mídia impressa e televisiva. Também são realizadas
visitas constantes as comunidades pelas equipes da prefeitura, a população melhor informada participa mais das ações.
Verificação
Ação Integrada da Operação Verão Ação Integrada da Operação Estiagem
Ações
Divulgação de informações em redes sociais e demais canais de comunicação.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo
Tempo
Atualmente em execução.
8 - AUMENTAR A RESILIÊNCIA DEINFRAESTRUTURAS

8.1 - Visão geral da infraestrutura vital
A resiliência da infraestrutura vital representa uma prioridade para a cidade? A cidade tem e executa um plano ou
estratégia de infraestrutura vital?
3 - A cidade tem e executa (em colaboração com outras partes interessadas) um plano ou estratégia de infra-estrut...
Explicação
Avaliação anual com base no Código de Obras e Código de Posturas do Município. Postos de Saúde e escolas em todo
Município foram reformados ou construídos em todas as regiões da cidade nos últimos 5 anos. Foi aplicado o
Questionário da Organização Sul americana de Saúde, Seu Hospital é Seguro? Melhor qualidade de atenção e
atendimento as comunidades.
Verificação
Código de Posturas do Município de Vinhedo (1984) Plano Diretor Atualização (2002)
Plano Diretor Atualização (2002) Código de Posturas (1989) Escolas em Vinhedo (2012) Postos de Saúde e Hospital
(2013) Posto de Saúde (2013)
Ações
Planos e estratégias visando à prevenção e mitigação das áreas de risco.
Responsável
Secretaria de Obras / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação / Defesa Civil de Vinhedo
/Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura
Tempo
Atualmente em execução.
8.2 - Infraestrutura de proteção
A infra-estrutura de proteção é bem projetada e construída, com base em informações sobre os riscos existentes?
2 - Na maioria dos casos, uma infraestrutura de proteção foi estabelecida e isso é consistente com as melhores pr...
Explicação
Obras de prevenção e mitigação das áreas de risco focadas no entorno da comunidade sob risco, e das instalações
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publicas locais.
Verificação
Saúde e Educação (2013) Escolas em Vinhedo (2012)
Postos de Saúde e Hospital (2013) Posto de Saúde (2013)
Ações
Planos e estratégias visando à prevenção e mitigação das áreas de risco.
Responsável
Secretaria de Obras / Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/ Secretaria de Habitação / Defesa Civil de Vinhedo
/Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura
Tempo
Atualmente em execução.
8.3 - Água Potável e Saneamento
Espera-se que experimente a perda significativa desses dois serviços essenciais em grande parte da cidade sob os
cenários de desastre acordados?
2 - Alguma perda de serviços sob o cenário mais grave seria experimentada.
Explicação
As ações de defesa civil no Município de Vinhedo compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e todas as
Secretárias Municipais e a Autarquia de águas e esgotos SANEBAVI participam do colegiado do Sistema. Ações
coordenadas e articuladas entre as Secretarias componentes do Sistema otimizam as ações desenvolvidas no Município.
Verificação
Lei que cria o Sistema Municipal de Defesa Civil (2010) Plano Municipal de Saneamento Básico (2012)
Ações
Planejamento conjunto de ações.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / SANEBAVI
Tempo
Atualmente em execução.
8.4 – Energia
Espera-se que grande parte da cidade sofra uma perda considerável de serviços em um evento sob o pior cenário?
Se houver falhas, os corredores da infraestrutura elétrica permanecerão seguros (ou seja, sem risco de vazamentos,
sem riscos de eletrocussão, etc.)?
2 - Alguma perda de serviços sob o cenário mais grave seria experimentada.
Explicação
Planejamento de atuação mutua visando a mitigação de riscos e danos.
Verificação
Plano de Ação Preventiva e Contingencial da Defesa Civil.
Ações
Planejamento conjunto de ações.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / CPFL
Tempo
Atualmente em execução.
8.5 - Transporte
Espera-se que grande parte da cidade experimente a perda considerável de serviços em um evento sob o cenário
de no pior dos casos? Se houver falhas, os corredores da infraestrutura de transporte permanecerão utilizáveis e
seguros (isto é, sem risco de inundação, etc.)?
2 - Alguma perda de serviços sob o cenário mais grave seria experimentada.
Explicação
Planejamento de atuação visando à mitigação de riscos e danos.
Verificação
Plano de Ação Preventiva e Contingencial da Defesa Civil.
Ações
Planejamento viário e rotas alternativas.
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Responsável
Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social
Tempo
Atualmente em execução.
8.6 – Comunicação
Espera-se que uma grande parte da cidade venha a experimentar a perda considerável de serviços em um evento
sob o cenário de no pior dos casos?
2 - Alguma perda de serviços sob o cenário mais grave seria experimentada.
Explicação
Planejamento de atuação mutua visando a mitigação de riscos e danos.
Verificação
Plano de Ação Preventiva e Contingencial da Defesa Civil.
Ações
Planejamento conjunto de ações.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Serviços / Empresas de Comunicação
Tempo
Atualmente em execução.
8.7 - Cuidados de saúde
Haveria capacidades desenvolvidas suficientes em cuidados de saúde para tratar as lesões graves previstas no pior
cenário?
2 - >90% das lesões graves no cenário mais severo podem ser tratadas em um prazo de 24 horas.
Explicação
Programas de saúde familiar, saúde da mulher, ação social e humanitária, assistência humanitária.
Verificação
Postos de Saúde e Hospital (2013) Posto de Saúde (2013)
Novas Unidades Médicas (2012) Programa de saúde da mulher (2013) Saúde dos Idosos (2013)
Ações
Avaliação anual. Reformas e adequações conforme necessários. Prédios reformados ou construídos para melhor atender
a comunidade.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Assistência Social
Tempo
Atualmente em execução.
8.8 - Instituições educacionais
Porcentagem de estruturas educacionais que correm o risco de sofrer danos nos cenários mais prováveis e mais
graves.
2 - Não há escolas em risco sob o cenário mais provável
Explicação
Foi realizado em 2009 um levantamento preliminar e empírico de áreas de risco no Município e foram apontadas 30 áreas
entre alagamentos e deslizamentos. Em 2010 foi criada a Defesa Civil Local e novamente mapeada a cidade com a
indicação de 34 áreas de risco. Em 2011 foi criado o Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo e iniciadas
ações de prevenção e mitigação frente aos riscos, inclusive com execução de obras. Em 2012, o IPT - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas de São Paulo mapeou a cidade e apontou sete áreas entre alto risco e muito alto risco para
alagamentos e deslizamentos. Obras já foram planejadas e/ou iniciadas para enfrentamentos dessas situações.
Verificação
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2012) Relatório IPT 2012 Vinhedo (2012)
Ações
Levantamento preliminar e empírico de áreas de risco no Município.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Educação / Secretaria Municipal de Obras

Plano de Resiliência de Vinhedo 2017 – 2020|55

Tempo
Atualmente em execução.
8.9 - Recursos dos socorristas
Haveria equipamento suficiente para socorristas, com apoio militar ou civil, conforme necessário?
2 - Os níveis de equipamentos e recursos foram modelados, ou ficou provado que eles são adequados na prática.
Explicação
Base da defesa Civil integrada ao Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Secretaria Municipal de
Transportes e Defesa Social - SETRANDES e atuação conjunta com Corpo de bombeiros e policia militar, atuando 24
horas por dia. Equipes de Proteção e Defesa Civil e Plano de Chamada e Sobreaviso.
Verificação
Lei de Criação da Defesa Civil (2010)
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2011) Plano Diretor Atualização (2002)
Ações
Planejamento e adequação para possíveis cenários de risco.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Policia Militar / Corpo de Bombeiros / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social
Tempo
Atualmente em execução.

9 - GARANTIR UMA RESPOSTA EFICAZ DEDESASTRES
9.1 - Aviso Prévio
A cidade tem um plano ou procedimento operacional padrão para agir após um aviso prévio e uma previsão? Que
proporção da população pode ser alcançada com um sistema de alerta precoce?
2 - Estima-se que mais de 75% da população possa ser alcançada com um sistema de alerta precoce.
Explicação
As informações sobre as ações, os alarmes, alertas, os esclarecimentos para a população, são feitos através de rede
social Facebook, na pagina oficial da prefeitura, e jornais locais de mídia impressa e televisiva. Também são realizadas
visitas constantes as comunidades pelas equipes da prefeitura, a população melhor informada participa mais das ações.
Verificação
Ação Integrada da Operação Verão Ação Integrada da Operação Estiagem
Ações
Avisos em canais de comunicação e diretamente com as comunidades locais.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social
Tempo
Atualmente em execução.
9.2 - Planos para o gerenciamento de um evento
Existe um plano de preparação / resposta a emergências / gestão de desastres que descreva a mitigação,
preparação e resposta da cidade a emergências locais?
2 - Existe um plano amplo, mas existem lacunas consideráveis em termos de mitigação, preparação e resposta da cid...
Explicação
Plano de contingência para preparação da comunidade para desastres para todos os grandes riscos. Projetos de
recomposição e reconstrução com base no Plano Diretor. Projetos e ações realizadas com base em dados apontados no
Mapeamento de Riscos e no Plano de Ação Preventiva e Contingencial Plano de Ação Preventiva e Contingencial.
Reserva de investimentos em contingências (Fazenda).
Verificação
Lei de Criação da Defesa Civil (2010)
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2011) LDO prevê recursos orçamentários (2012)
Ações
Plano de ações e recursos para mitigação de desastres.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social
Tempo
Atualmente em execução.
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9.3 - Necessidades de equipamentos e suprimentos de socorro
As necessidades de equipamentos e suprimentos foram claramente definidas, assim como a disponibilidade de
equipamentos?
2 - As necessidades foram definidas e estão ligadas aos cenários de desastre.
Explicação
A Prefeitura mantém estoques mínimos dentro do Sistema Municipal de Defesa Civil. Em Vinhedo, estão sob
responsabilidade na Secretaria de Esportes, Secretaria de Promoção e Assistência Social, Secretaria de Educação, e
Fundo Social de Solidariedade.
Verificação
Lei de Criação da Defesa Civil (2010)
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2011) LDO prevê recursos orçamentários (2012)
Ações
Planejamento de ações e estoque mínimo adequado para mitigação de desastres.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social
Tempo
Atualmente em execução.
9.4 - Fornecimento de alimentos, abrigo, itens básicos e combustível
Poderia a cidade continuar alimentando e abrigando a população depois de um desastre?
2 - No cenário mais grave, o suprimento de alimentos emergenciais e itens básicos de socorro é igua...
Explicação
A Prefeitura mantém estoques mínimos dentro do Sistema Municipal de Defesa Civil. Em Vinhedo, estão sob
responsabilidade na Secretaria de Esportes, Secretaria de Promoção e Assistência Social, Secretaria de Educação, e
Fundo Social de Solidariedade.
Verificação
Lei de Criação da Defesa Civil (2010)
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2011) LDO prevê recursos orçamentários (2012)
Ações
Planejamento de ações e estoque mínimo adequado para mitigação de desastres.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social / Secretaria Municipal de Assistência
Social
Tempo
Atualmente em execução.
9.5 - Fornecimento de alimentos, abrigo, itens básicos e combustível
Poderia a cidade continuar alimentando e abrigando a população depois de um desastre?
2 - No cenário mais grave, o suprimento de alimentos emergenciais e itens básicos de socorro é igua...
Explicação
A Prefeitura mantém estoques mínimos dentro do Sistema Municipal de Defesa Civil. Em Vinhedo, estão sob
responsabilidade na Secretaria de Esportes, Secretaria de Promoção e Assistência Social, Secretaria de Educação, e
Fundo Social de Solidariedade.
Verificação
Lei de Criação da Defesa Civil (2010)
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2011) LDO prevê recursos orçamentários (2012)
Ações
Planejamento de ações e estoque mínimo adequado para mitigação de desastres.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social / Secretaria Municipal de Assistência
Social
Tempo
Atualmente em execução.
9.6 - Interoperabilidade e trabalho interinstitucional
Existe um centro de operações de emergência, com a participação de todas as agências, com procedimentos
operacionais padronizados para automação, projetados especificamente para lidar com os cenários mais prováveis
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e mais severos?
3 - Existe um centro de operações de emergência com comunicações reforçadas / redundantes, projetado para enfrenta...
Explicação
No CICOM - Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Secretaria Municipal de Transportes e Defesa
Social - SETRANDES, conforme a Lei de criação da Defesa Civil Municipal, se instala o Centro de Gerenciamento de
Crises com a efetivação do Gabinete de Gerenciamento de Crises, um colegiado deliberativo composto pelas Secretarias
Municipais de Transportes e Defesa Social; Governo; Negócios Jurídicos; Obras; Serviços Municipais, Promoção e
Assistência Social; Saúde; e Corpo de Bombeiros.
Verificação
Centro de Inteligência e Monitoramento 24 horas (2011) Operação Estiagem 2013 onde o CICOM é utilizado (2013)
Ações
Planejamento estratégico pré-definido, operacional e monitoramento 24 horas.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social
Tempo
Atualmente em execução.
9.7 – Simulados
Incluem práticas e simulações para o público e profissionais de diferentes áreas?
2 - São realizados exercícios anuais que validam diferentes profissionais, mas os cenários de teste são li...
Explicação
Ao menos 3 vezes ao ano no âmbito da Região Metropolitana de Campinas. Realizados junto com a Regional de Defesa
Civil de Campinas - REDEC I 5 - alinhada na Câmara Temática de Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas RMC, através da AGEMCAMP- Agencia Metropolitana de Campinas. Como exemplo, o simulado de soterramento em
2012.
Verificação
Simulado de Soterramento Campinas Redec/Agemcamp (2012)
Ações
Anual em unidades isoladas dentro das próprias comunidades locais.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social
Tempo
Atualmente em execução.
10 - ACELERAR A RECUPERAÇÃO E RECONSTRUIR MELHOR

10.1 - Planejando a recuperação após um evento de desastre - antes do evento
Existe um processo ou estratégia de recuperação e reconstrução após um evento, incluindo reativação econômica,
aspectos sociais etc.?
1 - Existem alguns planos/estratégias, mas não são integradas e as partes interessadas não compreendem ou não est...
Explicação
Levantamento preliminar e empírico de áreas de risco no Município com apontamento áreas suscetíveis a alagamentos e
deslizamentos. Mapeamento da cidade com a indicação de áreas de risco e Plano de Ação Preventiva e Contingencial de
Vinhedo e iniciando ações de prevenção e mitigação frente aos riscos, inclusive com execução de obras.
Verificação
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2012) Relatório IPT 2012 Vinhedo (2012)
Plano de Ação Preventiva aponta áreas onde se deve desenvolver ações (2013)
Ações
Apontamento de áreas de risco para alagamentos e deslizamentos. Realização de obras já planejadas e/ou iniciadas para
enfrentamentos dessas situações.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social / Policia Militar / Corpo de Bombeiros /
Secretaria Municipal de Serviços / Secretaria Municipal de Obras / Secretaria Municipal de Saúde
Tempo
Atualmente em execução.
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10.2 - Lições aprendidas / ciclos de aprendizado
Os processos de avaliação pós-desastre incorporam a análise de falhas e a capacidade de capturar lições
aprendidas que são então incorporadas ao projeto e execução de projetos de reconstrução?
2 - Processos claros foram estabelecidos para capturar lições das falhas ocorridas após um evento de desastre. Me...
Explicação
Levantamento empírico de áreas de risco no Município com apontamento áreas de risco suscetíveis a alagamentos e
deslizamentos com elaboração de planos e projetos de melhorias em áreas de risco iniciando ações de prevenção e
mitigação, inclusive com execução de obras e/ou propostas de atuação em locais recorrentes e propícios a eventos
adversos.
Verificação
Plano de Ação Preventiva e Contingencial de Vinhedo (2012) Relatório IPT 2012 Vinhedo (2012)
Plano de Ação Preventiva aponta áreas onde se deve desenvolver ações (2013)
Ações
Apontamento de áreas de risco para alagamentos e deslizamentos. Realização de obras já planejadas e/ou iniciadas para
enfrentamentos dessas situações.
Responsável
Defesa Civil de Vinhedo / Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social / Secretaria Municipal de Serviços /
Secretaria Municipal de Obras / Secretaria Municipal de Saúde
Tempo
Atualmente em execução.
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Projetos e Ações - Introdução
O Marco de Sendai visa aumentar a
percentagem de governos locais que
adotam e implementam estratégias para
a redução de risco de desastres.
Alinhado a este direcionamento, o
objetivo
deste
plano
de
ação,
desenvolvido no âmbito da Campanha
Construindo Cidades Resilientes é
identificar ações para fortalecer as
atividades e os projetos relacionados à
ampliação da resiliência e implementar o

Marco de Sendai localmente.
Para alcançar a visão de futuro, ampliar
a resiliência e reduzir o risco de
desastres, a cidade de Vinhedo
estabeleceu projetos e ações que são
classificados a seguir quanto ao
respectivo nível de progresso, e
organizados em função dos 10
Essenciais definidos pela UNDRR.

Projetos e Ações - Progresso
O Marco de Sendai visa aumentar a
percentagem de governos locais que
adotam e implementam estratégias para
a redução do risco de desastres.
Alinhado a este direcionamento, o
objetivo
deste
plano
de
ação,
desenvolvido no âmbito da Campanha
Mundial
Construindo
Cidades
Resilientes - minha cidade está se
preparando! é identificar ações para
fortalecer as atividades e os projetos

relacionados à ampliação da resiliência
e implementar o Marco de Sendai e
suas diretrizes localmente.
Para alcançar a visão de futuro, ampliar
a resiliência e reduzir o risco de
desastres, a cidade de Vinhedo
estabeleceu projetos e ações que são
classificados a seguir quanto ao nível de
progresso, e organizados em função dos
10 Passos Essenciais definidos pela
UNDRR.
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Projetos e Ações

Essencial 1
Câmara Temática de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas - CTDC/RMC
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Maurício Roberto Barone
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: 2018-2021
Objetivo: Integrar local e regionalmente o Plano Preventivo de proteção e Defesa Civil e as diretrizes do Marco de Sendai
Ações: Reuniões de Conselho realizadas regularmente
Indicadores: AGEMCAMP e Coordenadoria regional de Proteção e Defesa Civil - REDEC I5 - Campinas.

Essencial 1
Comitê Cidade Resiliente de Vinhedo - CCR
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Maurício Roberto Barone
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: 2018-2021
Objetivo: Gerenciar ações técnicas e políticas para construção de uma cidade resiliente e aplicação das diretrizes do Marco de
Sendai.
Ações: Gestão Integrada do Sistema municipal de Proteção e Defesa Civil.
Indicadores: Campanha Cidades Resilientes Terceiro Ciclo.

Essencial 1
Lei de Implantação do SIMPDEC
Nível Progresso:
2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as melhorias estão previstas, o
compromisso e as capacidades são limitados.
Responsável: DEMDEC
Tempo: Atual
Status: Em andamento
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Implantação do SIMPDEC
Ações: Organização do Sistema
Indicadores: Reunião semanal do secretariado

Essencial 1
MakingSmartCities - AISR
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Fernando Perez de Britto
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Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: 2018-2021
Objetivo: Apoiar ações de georreferenciamento, mapeamento e monitoramento em plataforma digital das diretrizes do Marco
de Sendai e da Campanha Construindo Cidades Resilientes.
Ações: Plataforma Iniciativa MakingSmartCities
Indicadores: Governo do Estado de São Paulo - CEDEC; UNISDR Promotor da ONU no Brasil para Redução dos Riscos de
Desastres.
Essencial 1
Departamento Municipal de Defesa Civil
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: DEMDEC
Tempo: Atual
Status: Em Andamento
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Monitor, prevenir e intervir em situações de risco.
Ações: Sala de Monitoramento/ Operacional
Indicadores: Registros Diários

Essencial 1
Plano de Auxílio Mútuo (PAM) / Rede Integrada de Emergência (RINEM)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Associação Empresarial de Vinhedo (AEVI) / Corpo de Bombeiros
Tempo: Atual
Status: Em andamento
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Possuir brigadas treinadas nas empresas participantes dos grupos de auxílio mútuo, contando assim com um tempo
de resposta rápido nas suas equipes de atendimento. Facilitando a atuação do poder público com Bombeiros, Defesas Civis,
Samú, Órgãos Ambientais entre outros, pois encontrarão a situação sob controle.
Ações: Em fase de Implantação
Indicadores: Reuniões mensais

Essencial 1
Plano Preventivo Defesa Civil (PPDC)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Departamento Municipal de Defesa Civil de Vinhedo
Tempo: 2011-Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Definir medidas para prevenção de acidentes, já que tem o objetivo de reduzir (ou até eliminar) as conseqüências
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sócio- econômicas.
Estabelecimento dos procedimentos operacionais; definição de atribuições e responsabilidades; definição do sistema de
comunicação; definição do sistema de informação e da participação da população; treinamento e divulgação.
Ações: Fase de Implantação
Indicadores: Avaliações, Vistorias de campo, e Auditorias externas como MP.

Essencial 1
Programa Vinhedo Sustentável
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (SEMAURB)
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Promover conscientização e prevenção de danos ambientais e socioeconômicos.
Ações: Conjunto de projetos promovendo a sustentabilidade ambiental no Município.
Indicadores: Auditoria do Programa

Essencial 1
Parcerias Acadêmicas
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Centro de Paula Souza (CPS) / Universidade de São Paulo (USP) / Universidade de Campinas (Unicamp)
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Prevenção e mitigação frente aos eventos adversos.
Ações: Parceria com instituições para mapeamento de áreas de risco, planos de ação preventiva e contingencial.
Indicadores: Auditoria de Projetos

Essencial 2
Relatório Técnico IPT 131, 384-205 de fevereiro de 2013;
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Instituto de pesquisas Tecnológicas de São Paulo / USP
Tempo: Fevereiro de 2013 até o momento
Status: Ativo
Mandato: 2018 - 2021
Objetivo: Mapeamento, Monitoramento, Políticas de governança.
Ações: Mapeamento, monitoramento, ações não estruturais e estruturais.
Indicadores: Reavaliação dos órgãos técnicos, Auditorias do MPESP.
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Essencial 2
Setorização de Áreas de Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações.
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: CPRM - Serviço Geológico Nacional
Tempo: Maio de 2018 até o momento.
Status: Ativo
Mandato: 2018 - 20121
Objetivo: Mapeamento, Monitoramento, Políticas de Governança.
Ações: Mapeamento, Monitoramento, ações estruturais e não estruturais de redução de riscos e desastres.
Indicadores: Reavaliação das áreas, Auditorias do MPESP;

Essencial 2
Plano Preventivo de Defesa Civil de Vinhedo (PPDCVIN) - Plano de Ações Preventivas e Contingenciais e Plano de
Chamada e Sobreaviso
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Departamento Municipal de Defesa Civil de Vinhedo
Tempo: Anual por Operação: Verão e Estiagem
Status: Ativo
Mandato: 2018 - 2021
Objetivo: Mapeamento, Monitoramento, Políticas de Governança
Ações: Mapeamento, Monitoramento, Ações Estruturais e Não Estruturais.
Indicadores: Avaliações, Vistorias de campo, e Auditorias externas como MP.

Essencial 2
Vigidesastres
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Secretária da Saúde
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Desenvolver um conjunto de ações a serem adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para
reduzir o risco da exposição da população e dos profissionais de saúde, reduzir doenças e agravos decorrentes deles bem
como os danos à infraestrutura de saúde.
Ações: Controle de Arboviroses e Epidemias. Acompanhamento e necessidade de adequação das ações proposta no plano de
preparação e resposta do setor saúde frente aos acidentes com produtos químicos perigosos.
Indicadores: Avaliação das ações de intervenção nos fatores de risco e de enfrentamento quando da necessidade de resposta
aos desastres de origem antropogênica.
Essencial 2
Comitê Cidade Resiliente de Vinhedo (CCR)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
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Responsável: Secretária de Governo (SEGOV) / Gestão Pública
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Articular e definir ações e atribuições da Defesa Civil conjuntamente a todas as Secretárias Municipais e a Autarquia
de águas e esgotos SANEBAVI para atuação em desastres, mitigando danos socioeconômicos.
Ações: Ações articuladas pelo Colegiado de Secretários.
Indicadores: Planos e políticas de governança.

Essencial 3
LDO Nº 3429/2012, artigo 13º; Lei Complementar Municipal 4.320/1964
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Gabinete do prefeito; Secretaria Municipal da Fazenda
Tempo: Anual
Status: Ativo
Mandato: 2018-2021
Objetivo: Reserva Contingencial Emergencial, e Abertura de Créditos Extraordinários.
Ações: Decisão do Gabinete de Gestão de Riscos e Desastres frente a crises - CAD Risco.
Indicadores: Lei de Acesso à Informação; Portal da Transparência

Essencial 3
Reserva Emergencial
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Gestão Pública / Secretária da Fazenda
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Preservação de orçamentos para aplicação de ações de prevenção, inserção em nova lei municipal de Proteção e
Defesa Civil em elaboração.
Ações: Atualização e Aplicação
Indicadores: Determinações da Secretária da Fazenda

Essencial 4
Plano Diretor
Nível Progresso:
2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as melhorias estão previstas, o
compromisso e as capacidades são limitados.
Responsável: Administração/ Gabinete do Prefeito/ Semaurb
Tempo: Atual
Status: Em aplicação
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Orientar o desenvolvimento e expansão urbana de acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade.
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Ações: Coordenação de ocupação do solo urbano, tomando por base um lado de interesses coletivos e difusos tais como a
preservação da natureza e da memória, e de outro os interesses particulares de seus moradores.
Indicadores: Tribunal de Contas do Estado (TCE)

Essencial 4
Plano de Ocupação, Ordenação
Nível Progresso:
2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as melhorias estão previstas, o
compromisso e as capacidades são limitados.
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semaurb)
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Coordenar a ocupação urbana de forma adequada.
Ações: Gestão de meios e recursos.
Indicadores: Programas Específicos.

Essencial 4
Plano Mobilidade Urbana
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Departamento de Trânsito / Semaurb
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Facilitar o deslocamento das pessoas e bens na cidade, desenvolvendo atividades econômicas e sociais no
perímetro urbano de cidades, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas.
Ações: Mobilidade Urbana / Mobilidade Ampliada
Indicadores: TCE

Essencial 4
Plano Local De Resiliência
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Demdec / Segav / GP
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Aumentar o grau de consciência e compromisso em torno de práticas de desenvolvimento sustentável, diminuindo as
vulnerabilidades e propiciando bem estar e segurança aos cidadãos, faz parte da Estratégia Internacional para Redução de
Desastres (EIRD), coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Ações: Gestão por resiliência
Indicadores: TCE
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Essencial 5
Selo Verde / Azul
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Semaurb
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020_
Objetivo: Incentivar os municípios a desenvolver ações ambientais que visam, entre outros aspectos, um aumento da
qualidade de vida da população.
Ações: Proteção Ambiental e Sustentabilidade
Indicadores: Selo Verde / Azul

Essencial 5
Programa Resíduo Sólidos
Nível Progresso:
2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as melhorias estão previstas, o
compromisso e as capacidades são limitados.
Responsável: Serm (Serviços Municipais)
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento
de resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; o estímulo à adoção de padrões
sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; o incentivo à indústria da reciclagem; a adoção de sistema
ambientalmente adequado para a disposição final de rejeitos.
Ações: Manejo e destinação resíduos sólidos.
Indicadores: TCE / CETESB

Essencial 5
Programa Preservação Hídrica
Nível Progresso:
2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as melhorias estão previstas, o
compromisso e as capacidades são limitados.
Responsável: Semaurb
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Gerenciamento de Recursos Hídricos; conservação, recuperação e uso racional dos recursos hídricos;
planejamento, implantação e gestão de novas infraestruturas hídricas destinadas aos usos múltiplos da água, assim como a
recuperação e manutenção das existentes; e a ampliação do conhecimento sobre as águas subterrâneas e suas interações
com as superficiais. Promover a conscientização e a instrução da sociedade sobre a importância de preservar, economizar e
recuperar os recursos hídricos, revertendo a situação de degradação do meio-ambiente para garantir a boa qualidade de vida e
o desenvolvimento sustentável da região.
Ações: Proteção e Recuperação de Mananciais
Indicadores: Meio ambiente do Estado / PCJ
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Essencial 5
Programa de Sustentabilidade Local
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Semaurb
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: contribuir com na implementação de instrumentos de planejamento e execução de políticas públicas que considerem
a sustentabilidade como transversal a todos os projetos e ações dos poderes executivos e legislativos municipais, além do
devido comprometimento dos setores privados e das sociedades locais.
Ações: Políticas de Sustentabilidade
Indicadores: Meio Ambiente do Estado

Essencial 5
Operação Corta Fogo
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Demdec / Semaurb
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Diminuir a incidência dos focos de incêndio; Coordenar, integrar e articular ações preventivas e de combate a
incêndios; Proteger áreas com cobertura vegetal contra incêndios;
Erradicar a prática irregular do uso do fogo; Estimular ações alternativas ao uso do fogo para o manejo agrícola, pastoril e
florestal.
Ações: Operações contra Queimadas
Indicadores: Meio Ambiente do Estado

Essencial 6
Lei de Implantação do SIMPDEC
Nível Progresso:
2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as melhorias estão previstas, o
compromisso e as capacidades são limitados.
Responsável: GP / DEMDEC
Tempo: Atual
Status: Em andamento
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Implantação do SIMPDEC, objetivando planejar e promover a defesa permanente contra desastres naturais,
antropogênicos e mistos.
Ações: Organização do Sistema
Indicadores: Revisões Periódicas

Essencial 6
Comitê Cidade Resiliente de Vinhedo (CCR)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
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Responsável: GP (Gabinete do prefeito) / Demdec
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Articular e definir ações e atribuições da Defesa Civil conjuntamente a todas as Secretárias Municipais e a Autarquia
de águas e esgotos SANEBAVI para atuação em desastres, mitigando danos socioeconômicos.
Ações: Gestão Resiliente
Indicadores: Revisões Periódicas

Essencial 6
CAD Risco
Nível Progresso:
2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as melhorias estão previstas, o
compromisso e as capacidades são limitados.
Responsável: GP / Simpdec / Demdec
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2012-2020)
Objetivo: Monitoramento de riscos; incorporação; assimilação e potencialização de enfrentamento de riscos.
Ações: Gestão de Risco de Desastres
Indicadores: Revisões Periódicas

Essencial 6
Concessionária CPFL
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Gerência Operativa CPFL
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Integração e parceria da CPFL agilizando atendimento.
Ações: Gestão de Contingências
Indicadores: ANEEL

Essencial 6
A Coordenadoria de Trânsito e Defesa Civil (CTDC)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Agemcamp / Demdec
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Prevenção de desastres; preparação para emergência e desastres; resposta aos desastres; reconstrução e a
recuperação.
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Ações: Gestão Cooperativa de Defesa Civil
Indicadores: Agemcamp

Essencial 7
Observatório Social
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Secretaria de Promoção Social (Sepras)
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a
melhoria da gestão pública; Transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos à causa da justiça social.
Ações: Acompanhamento e Acolhimento
Indicadores: Programa Loas (Benefício Assistencial) Auditados

Essencial 7
Programa Moradia Legal
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Sepras / Habitação
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: O projeto de regularização fundiária com a função de simplificar a legalização de áreas urbanas ocupadas por
pessoas de menor poder aquisitivo.
Ações: Legalização de Moradias
Indicadores: Habite-se; Escrituras

Essencial 7
Programa Selando Parcerias
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Segov (Secretaria de Governo / GP / Sepras
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Parceria do poder público com instituições e órgãos sem fins lucrativos, ajudar na descentralização dos trabalhos
sociais e estender projetos e serviços das áreas socioassistencial, educacional e de saúde a um número maior de moradores.
Ações: Acolhimento e Promoção Social
Indicadores: TCE / Sepras
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Essencial 8
Programa Recuperação Viária
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Semaurb / Departamento de Trânsito
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Melhoria de trechos viários que atravessam a cidade; obras de escoamento urbano das águas de chuva; possibilitar
o trânsito seguro; sistema completo de sinalizações que possam atender a condição perimetral e de acesso à cidade.
Ações: Mobilidade e Segurança Pública Viária
Indicadores: Auditorias TCE

Essencial 8
Plano Preventivo de Defesa Civil de Vinhedo (PPDCVIN)
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: GP / Segov / Demdec
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Mapeamento, Monitoramento, Políticas de Governança.
Ações: Mapeamento e Monitoramento.
Indicadores: TCE / Demdec

Essencial 8
Programa Escola / Hospital Seguros
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Secretária de Saúde / Segurança / Demdec
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Inclusão no Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil como abrigos e referências de atendimento humanitário.
Ações: Segurança Escolar e Hospitalar.
Indicadores: TCE / GP

Essencial 8
Plano de Auxílio Mútuo (PAM) / Rede Integrada de Emergência (RINEM)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: AEVI (Associação Empresarial de Vinhedo) / Corpo de Bombeiros
Tempo: Atual
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Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Reunir empresas privadas/ públicas e órgãos públicos municipais, estaduais e federais para atuar de forma
cooperada no atendimento de emergências. Colocar a disposição do Corpo de Bombeiros e demais órgãos públicos, os
recursos humanos e materiais para suprir as deficiências públicas no atendimento de desastres.
Ações: Organização e Apoio em Segurança
Indicadores: PAM / Corpo de Bombeiros

Essencial 9
Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil - PPDC Vinhedo - Operação Verão e Operação Estiagem
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Departamento Municipal de Defesa Civil - DEMDEC
Tempo: Anual
Status: Ativo
Mandato: 2018 - 2021
Objetivo: Mapear, monitorar, e propor políticas públicas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação com
ações não estruturais e estruturais em defesa civil e resiliência.
Ações: Operação Verão - Dezembro a Março Operação Estiagem - Maio a Setembro Monitoramento 24 horas - Ano todo
Plano de Chamadas e Sobreaviso - Ano todo
Cad Risco - Gabinete de Gestão de Risco - Ano todo
Indicadores: Ações Não Estruturais de Governança realizadas pelas Secretarias Municipais; Registros de Ocorrências e
Ações Operativas do DEMDEC nas Operações, Verão e Estiagem; Registros de dados no Sistema SIDEC.
Essencial 9
CAD Risco
Nível Progresso:
2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as melhorias estão previstas, o
compromisso e as capacidades são limitados.
Responsável: GP / Simpdec / Demdec
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2012-2020)
Objetivo: Monitoramento de riscos; incorporação; assimilação e potencialização de enfrentamento de riscos.
Ações: Gestão de Risco de Desastres.
Indicadores: Revisões Periódicas.

Essencial 9
Comitê Cidade Resiliente de Vinhedo (CCR)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: GP (Gabinete do prefeito) / Secretária de Governo (Segov)
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
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Objetivo: Articular e definir ações e atribuições da Defesa Civil conjuntamente a todas as Secretárias Municipais e a Autarquia
de águas e esgotos SANEBAVI para atuação em desastres, mitigando danos socioeconômicos.
Ações: Ações articuladas pelo Colegiado de Secretários.
Indicadores: Planos e políticas de governança.

Essencial 9
A Coordenadoria de Trânsito e Defesa Civil (CTDC)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Agemcamp / Demdec
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Prevenção de desastres; preparação para emergência e desastres; resposta aos desastres; reconstrução e a
recuperação.
Ações: Gestão Cooperativa de Defesa Civil
Indicadores: Agemcamp

Essencial 9
Plano de Auxílio Mútuo (PAM) / Rede Integrada de Emergência (RINEM)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Associação Empresarial de Vinhedo (AEVI) / Corpo de Bombeiros
Tempo: Atual
Status: Em andamento
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Possuir brigadas treinadas nas empresas participantes dos grupos de auxílio mútuo, contando assim com um tempo
de resposta rápido nas suas equipes de atendimento. Facilitando a atuação do poder público com Bombeiros, Defesas Civis,
Samú, Órgãos Ambientais entre outros, pois encontrarão a situação sob controle.
Reunir empresas privadas/ públicas e órgãos públicos municipais, estaduais e federais para atuar de forma cooperada no
atendimento de emergências. Colocar a disposição do Corpo de Bombeiros e demais órgãos públicos, os recursos humanos e
materiais para suprir as deficiências públicas no atendimento de desastres.
Ações: Em fase de Implantação.
Indicadores: Reuniões mensais.

Essencial 10
Plano Preventivo de Defesa Civil de Vinhedo (PPDCVIN) - Plano de Ações Preventivas e Contingenciais e Plano de
Chamada e Sobreaviso - Operação Verão e Operação Estiagem
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Departamento Municipal de Defesa Civil - DEMDEC
Tempo: Anual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Mapear, monitorar, e propor políticas públicas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação com
ações não estruturais e estruturais em defesa civil e resiliência.
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Definir medidas para prevenção de acidentes, reduzir as conseqüências sócio-econômicas.
Estabelecimento dos procedimentos operacionais; definição de atribuições e responsabilidades; definição do sistema de
comunicação; definição do sistema de informação e da participação da população; treinamento e divulgação.
Ações: Operação Verão - Dezembro a Março Operação Estiagem - Maio a Setembro Monitoramento 24 horas - Ano todo
Plano de Chamadas e Sobreaviso - Ano todo
Cad Risco - Gabinete de Gestão de Risco - Ano todo
Indicadores: Ações Não Estruturais de Governança realizadas pelas Secretarias Municipais; Registros de Ocorrências e
Ações Operativas do DEMDEC nas Operações, Verão e Estiagem; Registros de dados no Sistema SIDEC.
Essencial 10
Vinhedo Mais Segura
Nível Progresso:
4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já reconhecidas, quer seja em comprometimento,
recursos financeiros ou capacidades operacionais.
Responsável: Guarda Municipal de Vinhedo (GCMVIN) / Departamento Municipal de Defesa Civil (Demdec) / Polícia Militar
(PM) / Conselho de Segurança (Conseg)
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Prevenção, mitigação de riscos.
Ações: Segurança Pública e Social.
Indicadores: Conselho de Segurança (Conseg) / Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP)

Essencial 10
Programa Moradia Legal
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social (Sepras) / Secretaria de Habitação
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Regularização fundiária com a função de simplificar a legalização de áreas urbanas ocupadas por pessoas de menor
poder aquisitivo.
Ações: Legalização de Moradias
Indicadores: Habite-se; Escrituras

Essencial 10
Plano de Auxílio Mútuo (PAM) / Rede Integrada de Emergência (RINEM)
Nível Progresso:
3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de Risco de Desastres, mas o progresso
não é abrangente ou substancial.
Responsável: AEVI (Associação Empresarial de Vinhedo) / Corpo de Bombeiros
Tempo: Atual
Status: Ativo
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Possuir brigadas treinadas nas empresas participantes dos grupos de auxílio mútuo, contando assim com um tempo
de resposta rápido nas suas equipes de atendimento. Facilitando a atuação do poder público com Bombeiros, Defesas Civis,
Samú, Órgãos Ambientais entre outros, pois encontrarão a situação sob controle.
Reunir empresas privadas/ públicas e órgãos públicos municipais, estaduais e federais para atuar de forma cooperada no
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atendimento de emergências. Colocar a disposição do Corpo de Bombeiros e demais órgãos públicos, os recursos humanos e
materiais para suprir as deficiências públicas no atendimento de desastres.
Ações: Organização e Apoio em Segurança.
Indicadores: PAM / Corpo de Bombeiros

Essencial 10
Lei de Implantação do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMPDEC)
Nível Progresso:
2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as melhorias estão previstas, o
compromisso e as capacidades são limitados.
Responsável: Gabinete do Prefeito / DEMDEC
Tempo: Atual
Status: Em andamento
Mandato: Jaime Cruz (2017-2020)
Objetivo: Implantação do SIMPDEC, planejar e promover a defesa permanente contra desastres naturais, antropogênicos e
mistos.
Ações: Organização do Sistema
Indicadores: Reunião semanal do secretariado

Conclusão
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Conclusão e Direcionamentos
O
conjunto
de
medidas
aqui
apresentadas evidencia a preocupação
do Poder Público de Vinhedo em
proporcionar uma cidade mais resiliente,
capaz de responder, com eficiência e
resolutividade,
aos
desafios
identificados. Foi preciso inovar, colher
forças na inovação, para pensar melhor
e pensar diferente a infinidade de
questões pertinentes ao assunto.
O caminho escolhido, que se traduz
nesse extenso conjunto de providências,
expõe uma abordagem holística. Foi
preciso ver o todo para agir melhor. É
interdisciplinar e interdepartamental.
Abrange política habitacional, saúde
pública, meio ambiente, educação,
comunicação, cultura, política social,
engajamento
cidadão,
segurança
alimentar, esporte e lazer, recursos
humanos, dentre tantos outros tópicos.
Trata-se de iniciativas múltiplas e
complementares,
à
altura
da
complexidade dos problemas.
A construção dessa ampla variedade de
programas fundamentou-se, para além
da interdisciplinaridade e da cooperação
entre departamentos, nos princípios
basilares, oferecidos pela Organização
das
Nações
Unidas,
em
cinco
documentos inspiradores: a Cúpula
Mundial Humanitária, a Declaração de
Sendai,
os
Objetivos
do
Desenvolvimento Sustentável, o Acordo
de Paris e a Habitat III - Terceira
Conferência das Nações Unidas sobre
Moradia e Desenvolvimento Urbano
Sustentável.

O Plano Local de Resiliência aqui
apresentado detalha as convergências
com as cinco resoluções da ONU em
cada um dos programas que constam
deste documento.
A estratégia geral do Plano Local de
Resiliência
de
Vinhedo
consiste
primeiramente em criar programas para
evitar ou minorar situações adversas,
combatendo a situação de miséria,
promovendo a saúde pública, impedindo
a ocupação humana em áreas de risco,
entre outras medidas.
Uma segunda linha de ação consiste no
desenvolvimento de medidas que
garantam a redução de danos em
situações de desastres, seja por meio
de
treinamento,
seja,
complementarmente, por meio de
sistemas de alertas para responder às
demandas.
Por fim, há a estratégia de restauração
dos espaços e das populações afetadas.
Uma próxima etapa para o avanço
desse projeto de resiliência consistirá
em realizar um ajuste fino. Vamos
avançar na inovação. O propósito atual
é aprofundar, por meio de ações
coordenadas e intersetoriais, as ações
de resiliência. Vamos criar fóruns para
articular melhor as ações.
É na força da inovação que Vinhedo
investe suas energias para preservar o
que há de melhor na cidade e superar
os obstáculos, rumo a um município
mais resiliente.

A experiência de Vinhedo para a
redução do risco de desastres é fruto
de
um
planejamento
sério,
multidisciplinar
e
multissetorial.
Reúne poder público e sociedade civil
sob um mesmo propósito.
Trata-se de uma ação que vem
colhendo frutos e disseminando
experiências para o Brasil e para
cidades de variadas partes do mundo
interessadas em conhecer melhor
essa experiência exitosa.
O Plano Local de Resiliência de
Vinhedo
2017-2020,
aqui
apresentado de forma detalhada, é a
contribuição da cidade para expor e
inspirar iniciativas semelhantes.
Tem
igualmente
como
missão
documentar essa vivência, de modo a
mantê-la e, por mantê-la, aperfeiçoála
com
novas
contribuições,
consolidando as boas práticas
desenvolvidas no município.

