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Inscreveu-se na Campanha Mundial de Redução de Desastres 2010 - 2015 

"Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se preparando." 

Desta forma compromete-se com a 

"Lista de verificação de dez pontos: passos essenciais para cidades resilientes” 

Ibirarema 

(Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres) 

 



 

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

na redução do risco de desastres e preparação. 
--- 

Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, 
comunidades, empresas e o setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam. 

--- 
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare avaliações de risco e utilize-as com base para planos de 

desenvolvimento urbano e tomadas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a resiliência da sua cidade estão 

prontamente disponíveis ao público e totalmente discutidos com eles. 
--- 

Invista e mantenha a infraestrutura crítica que reduz o riscos, tais como drenagem para evitar inundações, ajustados sempre que necessário para 
lidar com a mudança climática. 

--- 
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e modernize-os conforme necessário. 

--- 
Aplique e imponha regulamentos de construção e princípios de planejamento do uso do solo que sejam realistas. Identifique terrenos seguros 

para cidadãos de baixa renda e melhore a urbanização dos assentamentos informais, sempre que possível. 
--- 

Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco de desastres estejam disponíveis nas escolas e 
comunidades locais. 

--- 
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, ressacas e outros perigos à que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à 

mudanças climáticas por meio da construção de boas práticas de redução de risco. 
--- 

Instale sistemas de alerta e alarme e capacidades de gestão de emergências em seu município, e realize regularmente exercícios simulados 

públicos de preparação 
--- 

Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam colocados no centro dos esforços de reconstrução, 
apoiando-os e as suas organizações comunitárias para projetar e ajudar a implementar ações de resposta, incluindo a reconstrução de casas e dos 

meios de subsistência. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DEZ PONTOS: 

PASSOS ESSENCIAIS PARA PROMOVER CIDADES RESILENTES 

(Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres) 
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Ibirarema (São Paulo), São Paulo

Web site
www.ibirarema.sp.gov.br

Size
228,32 km2

Population
7367

GDP
12613507,4 USD

Hazard Types
Onda de frio; Seca; Onda de Calor;
Tempestade

Name of Mayor
THIAGO ANTONIO BRIGANÓ

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ

"O Município de Ibirarema
tem realizado diversas ações
de prevenção e adequação
quanto cidade resiliente. A
gestão ambiental tornouse
prioridade e tem alcançado
resultados cada vez melhores
ano a ano, tanto no nível
estadual quanto a nível
federal, ocupando,
definitivamente, seu espaço e
assumindo o papel como uma
das cidades pequenas que
mais se destacam
ambientalmente no Estado de
São Paulo e no Brasil, síntese
de uma realidade na qual
estão inseridos todos seus
cidadãos."
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PORTARIA MUNICIPAL
Nº 2.178  MEMBROS
BRIGADA ANTIFOGO
IBIRAREMA (2013)

Hazard and vulnerability profile

Disaster Risk Reduction Activities

Ameaças regulares de ondas de frio, geadas, ondas de calor e seca causando transtornos na ordem
econômica e de saúde pública.

Capacitação e treinamento anual dos agentes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil juntamente com
a Brigada Municipal AntiFogo pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado de São Paulo.
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Ibirarema (São Paulo), Brazil

Relatório do progresso local sobre a implementação
do Quadro de Ação de Hyogo (2013-2014)

 

Prefeito: THIAGO ANTONIO BRIGANÓ

Nome do ponto focal: ALLAN TÁCITO

Organização: Prefeitura de Ibirarema

Título/Posição: Vice-Coordenador Municipal de Defesa Civil

E-mail address: allan@ibirarema.sp.gov.br

Telefone: (14) 3307.1152 / (18) 99744.1452

 
 
Período do relatório: 2013-2014

Atualizado pela última vez
em:

04 December 2014

Imprima a data: 04 December 2014

Idioma do relatório: Português
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Prioridade de Ação 1
Certifique-se de que a redução de desastres seja uma prioridade nacional e local
com uma forte base institucional para implantação.

 

Indicador central 1.1
Política nacional e quadro jurídico para a redução de risco de desastres existem com
responsabilidades descentralizadas e capacidades em todos os níveis.
  

Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local)
estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial)
para a redução de risco de desastres e adaptação à mudança
climática?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Ibirarema possui o Departamento de Meio Ambiente e a
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, órgãos diretos do executivo municipal que
possuem conhecimento, experiência, mandato oficial para a redução de risco de
desastres e adaptação à mudança climática no âmbito local.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio do Plano Municipal de Defesa Civil há os parceiros da comunidade local,
além da estrutura da concessionária de rodovia região e polícia militar.
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Indicador central 1.2
Recursos específiicos e adequados estão disponíveis para implantar planos de
redução de risco de desastres e atividades em todos os níveis administrativos.
  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Ibirarema possui recursos financeiros reduzidos o qual busca, por
meio de convênios estaduais e federais, a obtenção dos mesmos para a realização
de projetos e atividades de redução de risco.

    

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Ibirarema possui o Fundo Municipal de Meio Ambiente que é
destinado, além das ações de mitigações ambientais, para realizar atividades de
redução de risco de desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação.

 

Indicador central 1.3
A participação da comunidade e a descentralização são asseguradas por meio da
delegação de autoridade e de recursos aos níveis locais.
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Quanto o governo local ??apoia comunidades vulneráveis locais
(especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a
participarem ativamente na tomada de decisão sobre redução de
risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Municipalidade por meio da rede municipal de ensino apoia as comunidades
vulneráveis locais por meio de informação e divulgação de ações realizadas no
âmbito da redução de risco. Para formulação de políticas políticas, planejamento e
processos de implantação há o acompanhamento dos Conselhos Municipais de
Defesa do Meio Ambiente e de Defesa Civil.

    

Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Constantemente há capacitação dos servidores municipais pela Defesa Civil e
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo para treinamentos em
redução de risco.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3
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Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio da rede municipal de ensino, Departamento de Meio Ambiente e
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ocorre semestralmente conscientização e
educação sobre Redução de Risco de Desastres e prevenção de catástrofes para as
comunidades locais.

 

Indicador central 1.4
Uma plataforma nacional multissetorial para a redução de risco de desastres está
funcionando.
  

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio de cumprimento das legislações estaduais e federais e treinamento por
órgãos governamentais dessas esferas.
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Prioridade de Ação 2
Identifique, avalie e monitore os riscos de desastres e reforce o sistema de alerta e
alarme

 

Indicador central 2.1
Avaliações de risco locais e nacionais baseadas em base de dados sobre ameaças
e informações sobre vulnerabilidades estão disponíveis e incluem níveis de risco.
  

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de
desenvolvimento vulneráveis ??em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por ser um município de pequeno porte, as maiores vulnerabilidades são a seca e a
geada, fenômenos naturais que estimulam a municipalidade a acompanhar os
maiores prejudicados que são os agricultores, auxiliando-os junto aos governos
estadual e federal nessas situações adversas.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A cada dois anos é feita revisão das vulnerabilidades que ocorreram e levantadas as
estimadas das futuras para definir ações e políticas políticas que a Municipalidade
deve atuar.
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De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações de risco de desastres estão incorporadas nas políticas públicas de
meio ambiente, defesa civil e de planejamento urbano, as quais norteiam as demais
ações de desenvolvimento do município.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas e unidades de saúde estão contempladas no Plano Municipal de Defesa
Civil que devem estar preparadas em caso de emergência local.

    

Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e
unidades de saúde em relação a desastres de forma que tenham
capacidade de se manter operacionais durante emergências?
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Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio de ampliações de estruturas físicas e revisão de todo layout operacional
em caso de calamidades e emergências.

 

Indicador central 2.2
Os sistemas existem para monitorar, arquivar e difundir dados sobre riscos chave e
vulnerabilidades .

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 2.3
Os sistemas de alerta estão em vigor para todos os grandes riscos, com divulgação
às comunidades.
  

Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc
) o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Municipalidade trabalha em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo
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e Unidade Básica de Saúde que operam 24 horas ininterruptamente com pessoal e
recursos suficientes para mobilização de toda equipe de defesa civil.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Os sistemas de alerta e alarme sobre quaisquer fenômenos que venham a ocorrer
são distribuídos e tem alcance de toda comunidade, seja por meio de carros de som,
redes sociais e mobilidade de agestes ambientais.

 

Indicador central 2.4
Avaliações de risco locais e nacionais levam em conta riscos regionais /
transfronteiriços, tendo em vista a cooperação regional sobre redução de risco.
  

Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Todo plano executado é realizado conforme as políticas públicas federal e estadual
de defesa civil, com orientação e capacitação do corpo técnico, além do apoio dos
conselheiros municipais que há participação da sociedade civil.
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Prioridade de Ação 3
Utilize conhecimento, inovação e educação para criar uma cultura de segurança e
resistência em todos os níveis

 

Indicador central 3.1
Informações relevantes sobre desastres estão disponíveis e acessíveis em todos os
níveis, a todos os interessados ??(por meio de redes, desenvolvimento de sistemas
de compartilhamento de informação, etc.)
  

Com que regularidade o governo local transmite para a
comunidade informações sobre as tendências locais de ameaças e
medidas de redução de risco (utilizando um Plano de Comunicação
de Risco, por exemplo), incluindo avisos prévios de provável
impacto de risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Constantemente o tema é debatido junto aos Conselhos Municipais de Defesa Civil e
de Meio Ambiente e torna forma de comunicação junto à população é feita por meio
de avisos nas redes social, carros de som e panfletos.

 

Indicador central 3.2
Currículos escolares, material de educação e treinamentos relevantes incluem a
redução de risco de desastres e os conceitos de recuperação e práticas.
  

Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos,
educação ou treinamento na redução do risco de desastres
(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 4
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Descrição de Progresso e Resultados:

No Município de Ibirarema possui o Calendário Ambiental Municipal que é utilizado
para capacitação de professores, dirigentes municipais e alunos da rede municipal e
estadual de ensino, além dos alunos de todos os projetos sociais existentes,
voltados à temática ambiental e de defesa civil, mensalmente.

 

Indicador central 3.3
Métodos de pesquisa e ferramentas para multi-avaliações de risco e análise de custo-
benefício são desenvolvidos e fortalecidos.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 3.4
Estratégia de consciência pública nacional existe para estimular uma cultura de
resistência ao desastre, com extensão às comunidades urbanas e rurais.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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Prioridade de Ação 4
Reduza os fatores de risco subjacentes

 

Indicador central 4.1
A redução de risco de desastres é um objetivo essencial das políticas e planos
ambientais correlatos, inclusive para uso do solo, manejo de recursos naturais e
adaptação à mudança climática.
  

Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de
governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados
com o desenvolvimento ambiental e planos de gestão dos recursos
naturais existentes?

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Totalmente. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente é integrado com o
Conselho Municipal de Defesa Civil, o qual planeja toda política pública ambiental,
recursos hídricos e de defesa civil para redução de riscos de desastre local.

    

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

Nível de progresso alcançado: 5

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim
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Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Toda política de uso e ocupação do solo e de planejamento urbano os riscos
relacionados com o clima, devendo as novas construções civis e públicas, incluindo
novos loteamentos, obedecerem critérios de sustentabilidade para liberação de
alvará de construção civil e carta habite-se.

    

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A legislação de uso e ocupação do solo é aplicável em toda zona urbana do
Município de Ibirarema abrangendo todas as construções civis.

    

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Toda politica pública de desenvolvimento urbano local é regido pelo Código
Municipal de Meio Ambiente visando a redução de risco de desastres locais e
adequando as novas construções e loteamentos com critérios de sustentabilidade.
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Até que ponto o governo local apoia a restauração, proteção e
gestão sustentável dos serviços ambientais?

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Não

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Não

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O maior recurso natural do Município de Ibirarema são os córregos d´água,
nascentes e mananciais de abastecimento, os quais recebem proteção legal e
gestão sustentável desses recursos por meio de incentivo de restauração em
parceria com proprietários rurais e empresas diversas.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Participam por meio de contatos telefônicos, redes sociais, seja para denunciar ou
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participar ativamente da gestão sustentável, além dos Conselhos Municipais que
possuem voz ativa na discussão das políticas públicas ambientais.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Participa ativamente por meio de transferência de recursos financeiros que,
recentemente, foi inaugurado um Centro de Educação Ambiental, Viveiro de Mudas
Municipal e um Ecoponto para descarte correto de resíduos.

 

Indicador central 4.2
Políticas e planos de desenvolvimento social estão sendo implantados para reduzir a
vulnerabilidade das populações de maior risco.
  

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo,
esquemas de poupança e crédito, macro e microsseguro)
disponíveis para as famílias vulneráveis ??e marginalizadas
instaladas em áreas de risco?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possui esse tipo de serviço financeiro.

    

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
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empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os
meios de subsistência após desastres?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possui esse tipo auxílio financeiro.

 

Indicador central 4.3
Planos e políticas setoriais econômicas e produtivas foram implantados para reduzir
a vulnerabilidade das atividades econômicas.
  

Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco
de desastres para as famílias e empresas (prêmios de seguro
reduzidos para as famílias, isenções fiscais para as empresas) são
estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possui esse tipo de incentivo econômico.

    

Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

A Municipalidade possui política pública que incentiva o comércio local visando
atender a demanda municipal e incentivando a rotatividade de crédito dentro do
município.

 

Indicador central 4.4
Planejamento e gestão dos assentamentos humanos incorporam elementos de
redução de risco de desastres, incluindo o cumprimento de códigos de construção.
  

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infra-
estruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações
de risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possui esses tipos equipamentos.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Anualmente é realizada manutenção dos prédios públicos visando atender as
demandas de construção civil, ambiental e de defesa civil.
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Indicador central 4.5
Medidas de redução de riscos são integradas nos processos de recuperação pós-
desastre e de reabilitação.
  

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres
estão integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades
de reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio de equipe de engenharia, agentes ambientais e de defesa civil integrada
com a sociedade civil.

 

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

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

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:
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Anualmente é realizada manutenção dos prédios públicos visando atender as
demandas de construção civil, ambiental e de defesa civil.
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Prioridade de Ação 5
Reforce a preparação de desastres para uma resposta eficaz em todos os níveis

 

Indicador central 5.1
Capacidade diretiva, técnica e institucional forte, e mecanismos de administração do
risco de desastres, com uma perspectiva de redução de risco de desastres estão em
andamento.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 5.2
Planos de preparação para desastres e planos de contingência estão em vigor em
todos os níveis administrativos, e exercícios regulares de treinamento e simulados
são realizados para testar e desenvolver programas de resposta a desastres.
  

Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com
a participação de organizações governamentais, não
governamentais, líderes locais e voluntários relevantes?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Anualmente pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, os brigadistas
municipais, agentes ambientais e de defesa civil são capacitados para atuarem em
caso de queimadas e outras ações relacionadas.

    

Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência,
rotas de abandono dentificadas e planos de contingência
permanentes?
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Nível de progresso alcançado: 3

Estoques de suprimentos de emergência Não

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Não

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

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

No Plano Municipal de Defesa Civil possui a relação de abrigos e de profissionais
que devem ser envolvidos em casa de emergência. Há a necessidade de
aprimoramento dessa operacionalização para uma resposta eficaz por meio de
simulações e articulações com todos os atores envolvidos.

    

Até que ponto o governo local tem um centro de operações de
emergência (COE) e / ou um sistema de comunicação de
emergência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Possuímos parceria com a Polícia Militar e Unidade Básica de Saúde que atuam
como sistema de comunicação 24 horas em caso de emergência que conseguem
mobilizar todo efetivo disponível para atuação.
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Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Apesar de todo esboço técnico do Plano Municipal de Defesa Civil a população
ainda não está preparada em caso de emergência em virtude da baixa existência de
situação adversas no Município de Ibirarema, excetuando as de fenômenos
climáticos.

    

Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As equipes de engenharia e de agentes municipais de meio ambiente e de defesa
civil são responsável pela avaliação das necessidades de reabilitação e recuperação
pós-catástrofe, capazes de acelerar a rapidez com que as habitações familiares
afetadas se recuperem.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3
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Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Não são realizados simulados de escolas e unidades de saúde, apenas realizados
atividades de educação ambiental e de defesa civil junto à comunidade como um
todo.

 

Indicador central 5.3
Reservas financeiras e mecanismos de contingência estão em vigor para apoiar uma
resposta eficaz e ações de recuperação quando necessárias.
  

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por ser tratar de um município de pequeno porte, todo recurso disponível para ações
de resposta efetiva a desastres e recuperação rápida é do Fundo Municipal de Meio
Ambiente ficando os dirigentes e o chefe do poder executivo autorizado a executar
as ações necessárias.

    

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?

Nível de progresso alcançado: 4
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Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Ibirarema possui uma rede de especialistas de saúde, seja próprio
ou em parceria com as demais entidades regionais e estuais, para atendimento de
vítimas de impactos psico sociais.

 

Indicador central 5.4
Procedimentos existem para trocar informações relevantes durante os eventos de
risco e desastres, e para realizar avaliações pós-evento.

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

  

Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local)
estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial)
para a redução de risco de desastres e adaptação à mudança
climática?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Ibirarema possui o Departamento de Meio Ambiente e a
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, órgãos diretos do executivo municipal que
possuem conhecimento, experiência, mandato oficial para a redução de risco de
desastres e adaptação à mudança climática no âmbito local.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio do Plano Municipal de Defesa Civil há os parceiros da comunidade local,
além da estrutura da concessionária de rodovia região e polícia militar.
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Quanto o governo local ??apoia comunidades vulneráveis locais
(especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a
participarem ativamente na tomada de decisão sobre redução de
risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A Municipalidade por meio da rede municipal de ensino apoia as comunidades
vulneráveis locais por meio de informação e divulgação de ações realizadas no
âmbito da redução de risco. Para formulação de políticas políticas, planejamento e
processos de implantação há o acompanhamento dos Conselhos Municipais de
Defesa do Meio Ambiente e de Defesa Civil.

    

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio de cumprimento das legislações estaduais e federais e treinamento por
órgãos governamentais dessas esferas.
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Fundamento 2
Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos
para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, comunidades,
empresas e setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Ibirarema possui recursos financeiros reduzidos o qual busca, por
meio de convênios estaduais e federais, a obtenção dos mesmos para a realização
de projetos e atividades de redução de risco.

    

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Ibirarema possui o Fundo Municipal de Meio Ambiente que é
destinado, além das ações de mitigações ambientais, para realizar atividades de
redução de risco de desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação.

    

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo,
esquemas de poupança e crédito, macro e microsseguro)
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disponíveis para as famílias vulneráveis ??e marginalizadas
instaladas em áreas de risco?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possui esse tipo de serviço financeiro.

    

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os
meios de subsistência após desastres?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possui esse tipo auxílio financeiro.

    

Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco
de desastres para as famílias e empresas (prêmios de seguro
reduzidos para as famílias, isenções fiscais para as empresas) são
estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Não possui esse tipo de incentivo econômico.
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Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Municipalidade possui política pública que incentiva o comércio local visando
atender a demanda municipal e incentivando a rotatividade de crédito dentro do
município.
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Fundamento 3
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare as
avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e
tomdas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a
resiliência da sua cidade estão prontamente disponíveis ao público e totalmente
discutido com eles.

  

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de
desenvolvimento vulneráveis ??em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por ser um município de pequeno porte, as maiores vulnerabilidades são a seca e a
geada, fenômenos naturais que estimulam a municipalidade a acompanhar os
maiores prejudicados que são os agricultores, auxiliando-os junto aos governos
estadual e federal nessas situações adversas.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A cada dois anos é feita revisão das vulnerabilidades que ocorreram e levantadas as
estimadas das futuras para definir ações e políticas políticas que a Municipalidade
deve atuar.
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Com que regularidade o governo local transmite para a
comunidade informações sobre as tendências locais de ameaças e
medidas de redução de risco (utilizando um Plano de Comunicação
de Risco, por exemplo), incluindo avisos prévios de provável
impacto de risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Constantemente o tema é debatido junto aos Conselhos Municipais de Defesa Civil e
de Meio Ambiente e torna forma de comunicação junto à população é feita por meio
de avisos nas redes social, carros de som e panfletos.

    

Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Todo plano executado é realizado conforme as políticas públicas federal e estadual
de defesa civil, com orientação e capacitação do corpo técnico, além do apoio dos
conselheiros municipais que há participação da sociedade civil.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações de risco de desastres estão incorporadas nas políticas públicas de
meio ambiente, defesa civil e de planejamento urbano, as quais norteiam as demais
ações de desenvolvimento do município.
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Fundamento 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

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

Nível de progresso alcançado: 5

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Toda política de uso e ocupação do solo e de planejamento urbano os riscos
relacionados com o clima, devendo as novas construções civis e públicas, incluindo
novos loteamentos, obedecerem critérios de sustentabilidade para liberação de
alvará de construção civil e carta habite-se.

    

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infra-
estruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações
de risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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Não possui esses tipos equipamentos.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Anualmente é realizada manutenção dos prédios públicos visando atender as
demandas de construção civil, ambiental e de defesa civil.
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Fundamento 5
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais
avaliações conforme necessário.

  

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

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas e unidades de saúde estão contempladas no Plano Municipal de Defesa
Civil que devem estar preparadas em caso de emergência local.

    

Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e
unidades de saúde em relação a desastres de forma que tenham
capacidade de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio de ampliações de estruturas físicas e revisão de todo layout operacional
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em caso de calamidades e emergências.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Anualmente é realizada manutenção dos prédios públicos visando atender as
demandas de construção civil, ambiental e de defesa civil.

    

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

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Não são realizados simulados de escolas e unidades de saúde, apenas realizados
atividades de educação ambiental e de defesa civil junto à comunidade como um
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todo.
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Fundamento 6
Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e
princípios de planejamento do uso do solo. Identifique áreas seguras para cidadãos
de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre
que possível.

  

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A legislação de uso e ocupação do solo é aplicável em toda zona urbana do
Município de Ibirarema abrangendo todas as construções civis.

    

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Toda politica pública de desenvolvimento urbano local é regido pelo Código
Municipal de Meio Ambiente visando a redução de risco de desastres locais e
adequando as novas construções e loteamentos com critérios de sustentabilidade.
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Fundamento 7
Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco
de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.

  

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

Nível de progresso alcançado: 3

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio da rede municipal de ensino, Departamento de Meio Ambiente e
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ocorre semestralmente conscientização e
educação sobre Redução de Risco de Desastres e prevenção de catástrofes para as
comunidades locais.

    

Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Constantemente há capacitação dos servidores municipais pela Defesa Civil e
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo para treinamentos em
redução de risco.
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Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos,
educação ou treinamento na redução do risco de desastres
(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

No Município de Ibirarema possui o Calendário Ambiental Municipal que é utilizado
para capacitação de professores, dirigentes municipais e alunos da rede municipal e
estadual de ensino, além dos alunos de todos os projetos sociais existentes,
voltados à temática ambiental e de defesa civil, mensalmente.

    

Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Apesar de todo esboço técnico do Plano Municipal de Defesa Civil a população
ainda não está preparada em caso de emergência em virtude da baixa existência de
situação adversas no Município de Ibirarema, excetuando as de fenômenos
climáticos.
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Fundamento 8
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e
outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à mudança climática por
meio da construção de boas práticas de redução de risco.

  

Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de
governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados
com o desenvolvimento ambiental e planos de gestão dos recursos
naturais existentes?

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

Totalmente. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente é integrado com o
Conselho Municipal de Defesa Civil, o qual planeja toda política pública ambiental,
recursos hídricos e de defesa civil para redução de riscos de desastre local.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Florestas Não

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Não

Pesca Não
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Descrição de Progresso e Resultados:

O maior recurso natural do Município de Ibirarema são os córregos d´água,
nascentes e mananciais de abastecimento, os quais recebem proteção legal e
gestão sustentável desses recursos por meio de incentivo de restauração em
parceria com proprietários rurais e empresas diversas.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Participam por meio de contatos telefônicos, redes sociais, seja para denunciar ou
participar ativamente da gestão sustentável, além dos Conselhos Municipais que
possuem voz ativa na discussão das políticas públicas ambientais.

    

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

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Participa ativamente por meio de transferência de recursos financeiros que,
recentemente, foi inaugurado um Centro de Educação Ambiental, Viveiro de Mudas
Municipal e um Ecoponto para descarte correto de resíduos.
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Fundamento 9
Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de emergências em
seu município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.

  

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por ser tratar de um município de pequeno porte, todo recurso disponível para ações
de resposta efetiva a desastres e recuperação rápida é do Fundo Municipal de Meio
Ambiente ficando os dirigentes e o chefe do poder executivo autorizado a executar
as ações necessárias.

    

Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc
) o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Municipalidade trabalha em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo
e Unidade Básica de Saúde que operam 24 horas ininterruptamente com pessoal e
recursos suficientes para mobilização de toda equipe de defesa civil.
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Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Os sistemas de alerta e alarme sobre quaisquer fenômenos que venham a ocorrer
são distribuídos e tem alcance de toda comunidade, seja por meio de carros de som,
redes sociais e mobilidade de agestes ambientais.

    

Até que ponto o governo local tem um centro de operações de
emergência (COE) e / ou um sistema de comunicação de
emergência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Possuímos parceria com a Polícia Militar e Unidade Básica de Saúde que atuam
como sistema de comunicação 24 horas em caso de emergência que conseguem
mobilizar todo efetivo disponível para atuação.

    

Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com
a participação de organizações governamentais, não
governamentais, líderes locais e voluntários relevantes?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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Anualmente pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, os brigadistas
municipais, agentes ambientais e de defesa civil são capacitados para atuarem em
caso de queimadas e outras ações relacionadas.

    

Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência,
rotas de abandono dentificadas e planos de contingência
permanentes?

Nível de progresso alcançado: 3

Estoques de suprimentos de emergência Não

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Não

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

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

No Plano Municipal de Defesa Civil possui a relação de abrigos e de profissionais
que devem ser envolvidos em casa de emergência. Há a necessidade de
aprimoramento dessa operacionalização para uma resposta eficaz por meio de
simulações e articulações com todos os atores envolvidos.
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Fundamento 10
Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam
no centro da reconstrução, por meio do apoio direto e por suas organizações
comunitárias de modo a projetar e ajudar a implementar ações de resposta e
recuperação, incluindo a reconstrução de casas e de meios de subsistência.

  

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Ibirarema possui uma rede de especialistas de saúde, seja próprio
ou em parceria com as demais entidades regionais e estuais, para atendimento de
vítimas de impactos psico sociais.

    

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres
estão integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades
de reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Por meio de equipe de engenharia, agentes ambientais e de defesa civil integrada
com a sociedade civil.
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Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As equipes de engenharia e de agentes municipais de meio ambiente e de defesa
civil são responsável pela avaliação das necessidades de reabilitação e recuperação
pós-catástrofe, capazes de acelerar a rapidez com que as habitações familiares
afetadas se recuperem.
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