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PREFÁCIO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.  

 

Desenvolver políticas públicas de modo a tornar São José do Rio Preto/SP. uma cidade 
preparada para enfrentar e superar adversidades foi o objetivo primordial dessa obra.  
 
O Plano Local de Resiliência de São José do Rio Preto/SP., reúne em suas páginas os 
melhores esforços do poder público municipal em proporcionar à população condições 
de uma vida digna. 

 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 São José do Rio Preto/SP. 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.  
 

 

 
 
EDINHO ARAÚJO  
Prefeito de São José do Rio Preto/SP. 
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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). 

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. 
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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 São José do Rio 
Preto, que aderiu à Campanha “Construindo Cidades Resilientes”, em janeiro de 
2017, 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 
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Dados sobre São José do Rio Preto 

CONTEXTO DADOS 

São José do Rio Preto – SP 

Dados Gerais ¹ 

População Estimada 2018:     456.245 pessoas (IBGE, 2010). 

Área da Unidade Territorial:    431,30 km², área urbana = 160.734 km² 

Densidade Demográfica:       945,12 hab/km² 

 

Geomorfologia: 

A região onde se insere o município pertence ao Planalto Ocidental do Estado de São 
Paulo. Apresenta topografia suave, caracterizada por relevo ondulado, relativamente 
uniforme, com extensos e baixos espigões, em faixas longas e estreitas, principalmente 
nos divisores de água. 

Segundo IPT² (1981, apud IPT, 1999), no Planalto Ocidental a densidade de drenagem 
apresenta fortes variações entre os sistemas de relevo reconhecidos e até mesmo no 
interior de um mesmo sistema. De modo geral, as cabeceiras de curso d’água exibem 
uma maior ramificação da drenagem e, consequentemente, densidades médias até 
altas. 

As formas de relevo que ocorrem na maior parte da UGRHI 15 são as colinas amplas, 
que ocupam a quase totalidade das áreas drenadas para o Rio Grande. 

As colinas médias ocorrem nas cabeceiras e nos interflúvios das principais drenagens 
da Bacia do rio Turvo/Grande, onde está inserida a sub-bacia do Rio Preto. 

Nas colinas amplas predominam interflúvios com área superior a 4 km², topos extensos 
e aplainados, e vertentes com perfis retilíneos e convexos. Geralmente a drenagem é 
de baixa densidade e apresenta padrão subdentrítico. Os vales são abertos com a 
presença de planícies aluviais interiores restritas, podendo ocorrer lagoas perenes ou 
intermitentes. 

Nas colinas médias predominam interflúvios com áreas de 1 a 4 km², de topos 
aplainados, drenagem de média a baixa densidade, padrão sub-retangular e vales 
abertos a fechados. 

As formas revelam que os entalhamentos médios dos vales são inferiores a 20m e as 
dimensões interfluviais médias predominantes situam-se entre 1.750 e 3.750 m. As 
altitudes variam entre 400 e 700 metros e as declividades médias predominantes das 
vertentes entre 2 e 10 %. Nesse ambiente de declividades razoavelmente acentuadas, 
solos desprotegidos constituídos por arenitos apresentam tendência acentuada à 
erosão, pois as areias não são coesivas. 

Fonte:¹ Brasileiro IBGE (Instituto de Geografia e Estatística). 2017 

Fonte:² INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT. 

Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. Escala 1:500.000. São Paulo. 2v. 1981. 
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Logo, a exposição de solo desprotegido combinada com concentração de escoamento 
superficial pluvial provoca erosões como as encontradas em áreas do município. 

A litologia é basicamente constituída por arenitos com lentes de siltitos e argilitos com 
solos dos tipos Latossolo Vermelho-Amarelo que ocorrem de modo generalizado. Já o 
Podzólico Vermelho-Amarelo aparecem com maior frequência nas vertentes mais 
inclinadas. Tanto um quanto o outro são de textura média a arenosa (IPT, 1999). 

Ainda segundo IPT (1999) por apresentar formas de dissecação baixa e vales pouco 
entalhados e com densidade de drenagem baixa, essa unidade apresenta um nível de 
fragilidade potencial baixo, nos setores aplainados dos topos das colinas. Entretanto 
face às características texturais dos solos, os setores de vertentes pouco mais 
inclinados são extremamente suscetíveis aos processos erosivos quando se 
desenvolvem escoamentos concentrados, como mencionado. 

As planícies fluviais apresentam declividades inferiores a 2% e posicionam-se em 
diferentes níveis altimétricos. São formadas por sedimentos fluviais arenosos e 
argilosos inconsolidados e os solos são do tipo Glei Húmico e Glei Pouco Húmico. O 
potencial de fragilidade dessas planícies é muito alto por serem áreas sujeitas a 
inundações periódicas, com lençol freático pouco profundo e sedimentos inconsolidados 
sujeitos a acomodações constantes. 

 

Hídrico: Temperatura média anual = 24,48ºC Hidrografia: 

 

Bacia Hidrográfica, São José do Rio Preto e seus afluentes: córrego do Macaco, da 
Lagoa ou da Onça, do Canela, do Borá, da Piedade, da Felicidade, São Pedro, da Anta 
e do Talhado e dois lagos artificiais formados pelo Rio Preto. 

 

Clima: 

Tropical com inverso seco e ameno. 
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Pirâmide Etária: 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 43,12% para 
38,01% e a taxa de envelhecimento, de 7,23% para 9,47%. Em 1991, esses dois 
indicadores eram, respectivamente, 50,11% e 5,64%. Já na UF, a razão de dependência 
passou de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% em 2010; enquanto a taxa 
de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente. 

 

Estrutura Etária da População - Município - São José do Rio Preto - SP 

 

População por Sexo 

Homens: 210.613 

Mulheres: 226.660 

 

 

Taxa de Mortalidade 

7,23 óbitos por mil nascidos vivos 

Fonte: Conjuntura Econômica de São José do Rio Preto 2018 

 

 

PIB per Capita (R$) 

2016 - IBGE - R$ 35.230,47 

 

 

Salário Médio Mensal 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2016]: 2,7 salários-mínimos 
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até  ½ salário-
mínimo [2010]: 27,3 % 

 

 

População Residente e Domicílios 

437.273 pessoas – Fonte: conjuntura Econômica São José do Rio Preto – 2018 
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PIRÂMIDE ETÁRIA   

 

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-
/IBGE- Ihttps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-jose-do-rio-preto/panorama  / IBGE - CENSO 1980 A 2000 / / 
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/ /SEADE - SSPP - Sistema Seade de Projeções Populacionais 

 

Taxa de Mortalidade Infantil  

 

Ano PIB per Capita Ano PIB per Capita 

2009 8,64 2014 10,16 

2010 6,93 2015 6,87 

2011 7,11 2016 7,23 

2012 7,55 2017 9,29 

2013 8,45 --- --- 
FONTE: SEADE - http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas 
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PIB per Capta (R$)

 

Ano  PIB per Capita Ano  PIB per Capita 

2009          21.324,24  2013          33.978,85  

2010          23.958,99  2014          34.820,97  

2011          27.171,33  2015          34.967,62  

2012          29.914,57  2016          36.275,74  

FONTE: SEADE - http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
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Regiões: População Residente / Sexo – Estimativa 2017 

 

 

 

 

Fonte:  IBGE/Nota Metodológica - MARGEM DE ERRO DE 2% PARA MAIS OU PARA MENOS ESTIMATIVAS DA 
POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 
2018 SINASC/SINAM - 2017 E 2018 

Elaboração: GIVS - Gerência de Informação de Vigilância em Saúde/SMS 
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Gráfico de projeção da evolução populacional 

 

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO / 
IBGE CENSOS DE 1960 A 2010 - O ANO 2030 - DADOS ESTIMADOS / http://www.seade.gov.br/produtos/imp/ 
/SEADE - SSPP - Sistema Seade de Projeções 

 

 

 

 

 

 

Número de domicílios urbanos por classe 

 

Fonte: http://www.ipcbr.com 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

São José do Rio Preto/SP. 

HISTÓRIA: 

Fundada em 19 de Março de 1852, sua história inicia-se com o desbravamento e a 
ocupação do solo do sertão paulista, em meados do século 19. A partir de 1840, 
mineiros fixaram-se e deram início à exploração agrícola e à criação de animais 
domésticos. 

Em 1852, Luiz Antônio da Silveira doou parte de suas terras ao seu santo protetor, São 
José, para que o patrimônio desse origem a uma cidade. 

Em 19 de março de 1852, João Bernardino de Seixas Ribeiro, o fundador de São José 
do Rio Preto que já tinha construído uma casa de sapé nas terras do patrimônio, liderou 
os moradores das vizinhanças que ergueram um cruzeiro de madeira e edificaram uma 
pequena capela para as funções religiosas. Em 20 de março de 1855, o então Bairro de 
Araraquara foi elevado à categoria de Distrito de Paz e de Polícia. 

Em 1867, Visconde de Taunay, ao retornar da Guerra do Paraguai, pernoita no vilarejo 
e registra em seu diário o estado precário em que o mesmo se encontra. No dia 21 de 
março de 1879, quando a área ainda fazia parte do município de Jaboticabal, a capela 
de São José é elevada à Freguesia. 

Em 19 de julho de 1894, São José do Rio Preto é desmembrada de Jaboticabal, 
transformando-se em Município, pela Lei n° 294. O primeiro prefeito, à época intendente, 
foi nomeado em 1894. Era um imenso território, limitado pelos rios Paraná, Grande, 
Tietê e Turvo, com mais de 26 mil km² de superfície. 

Em 1904 é criada, pela Lei n° 903, a Comarca de Rio Preto. A partir de 1906, a cidade 
tem seu nome reduzido para Rio Preto. Somente em 1945 retomaria o nome original de 
São José do Rio Preto. Com a chegada da Estrada de Ferro Araraquarense (EFA), 
em1912, a cidade assume o seu destino de polo comercial de concentração de 
mercadorias produzidas no então conhecido “Sertão de Avanhandava” e de irradiação 
de materiais vindos da capital. 

Foram três os líderes que se destacaram na criação do município: Pedro do Amaral 
Campos, João Bernardino de Seixas Ribeiro e Adolfo Guimarães Correia. 

A origem do nome do município vem da junção do padroeiro da cidade, São José, e do 
rio que corta o município, o rio Preto. 

 

Fonte: Conjuntura Econômica 2019. Secretaria Municipal de Comunicação Social/ 
COMDEPHACT. 
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CONTEXTO HISTÓRICO DA CIDADE: 

O sítio no qual se implantou a cidade de São José do Rio Preto caracteriza-se por um relevo 
pouco ondulado com espigões amplos e de modesta altitude (média de 500m). É cortado por um 
rio de pequeno porte - RIO PRETO - e alguns córregos afluentes (Canela, Borá e Piedade) que 
determinam essa ligeira ondulação do relevo. 

Em 1895, a pedido da Igreja Católica, detentora do patrimônio, o engenheiro italiano Ugolino 
Ugolini traçou a primeira planta da futura cidade. Ugolini era membro da expedição de Olavo Von 
Hummel, que tinha o objetivo de definir o traçado para uma ligação rodoviária de Mato Grosso 
com o litoral, através do alto Paraná, e escolheu São José do Rio Preto para viver e trabalhar. 

O traçado planejava a cidade com ruas largas que se cruzavam em ângulo reto, como um 
tabuleiro de xadrez, dividindo a área em quarteirões e estes em datas. Ao longo do tempo, a 
presença de barreiras físicas como rios e riachos, dentre outros, condicionou a forma de 
ocupação do espaço urbano. 

A Estrada de Ferro instalada em 1912 transformou a cidade em ponto terminal do transporte 
ferroviário pelo qual se escoava a produção agrícola deste e dos poucos municípios vizinhos, 
transformando Rio Preto, já em 1929, em um núcleo urbano florescente, com 27.800 habitantes. 
As rodovias Transbrasiliana (BR-153) - Federal, passando na direção NE-SW e a Washington 
Luiz (SP - 310) - Estadual, na direção E - W, influenciaram o direcionamento do crescimento da 
cidade. 

Quanto à estrutura dos deslocamentos na cidade e inter-relação dos setores, São José do Rio 
Preto está rigidamente moldada em um sistema “Radial - Concêntrico”. A composição espacial 
da mancha urbana, em termos da base física, pode ser descrita segundo a distribuição das várias 
áreas residenciais (exclusivas ou de uso misto), das áreas institucionais e das áreas tipicamente 
industriais (os Distritos Industriais Dr. Waldemar de Oliveira Verdi, Dr. Carlos Arnaldo e Silva e 
Dr. Ulysses da Silveira Guimarães e os Minidistritos Industriais), em torno do núcleo central, ou 
seja, o ajustamento das várias áreas que, devido à sua delimitação e homogeneidade de 
características, formam bairros ou setores da cidade, em relação à área central. 

Outro elemento marcante na organização espacial da cidade foi o Parque Setorial, proposto no 
Plano de Áreas Verdes e Espaços Abertos de SJRP-1977 e que está sendo gradativamente 
implantado ao longo dos principais vales que atravessam a área urbanizada: Rio Preto, Piedade 
e Macacos. 

A atual Política Urbana do Município vem sendo aplicada desde a aprovação do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado - PDDI, instituído pela Lei Complementar nº 19, de 23/12/1992, 
pelas Leis que completaram o PDDI, suas alterações e resoluções do Conselho do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Sustentável – CPDDS: 

- Lei 8.708, de 25/07/02 - “Estabelece faixas de domínio necessárias à expansão do Sistema 
Viário Básico”. 

- Lei 5.138, de 28/12/92 - “Do Parcelamento do Solo”. 

- Lei 5.135, de 24/12/92, alterada pela Lei 5.749 de 30/01/95 - “Do Uso e Ocupação do Solo”. 

- Lei Complementar nº 17- “Código de Posturas”. 

- Lei 9.711,de 05/010/2006, “Plano Viário Básico” . 

 Revisão do Plano Diretor, aprovado pela Câmara em 06/10/2006, instituído pela Lei      
Complementar 224/06; “Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável”. 

Fonte: Secretaria municipal de planejamento estratégico, ciência, tecnologia e inovação. 
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CONTEXTO ATUAL 

São José do Rio Preto - Hoje 

São José do Rio Preto é um município brasileiro localizado no interior do estado de São 
Paulo. Pertencente a mesorregião e microrregião do mesmo nome, localiza-se a 
noroeste da capital do estado, distando desta certa de 442 km. Ocupa uma área de 
431,963 km², sendo que 119,48 km² estão em perímetro urbano. A população estimada 
de 456.245 habitantes, sendo então o décimo primeiro mais populoso de São Paulo e o 
52º do país. 

É formada pelos distritos de Engenheiro Shimidt, São José do Rio Preto (Distrito Sede) 
e Talhado, e subdivide-se em cerca de 360 bairros, loteamentos e residenciais. Sua 
história econômica esteve por muito tempo ligada à cafeicultura, também presente em 
grande parte do estado de São Paulo, principalmente no início do século XX. Segundo 
pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista “Você S.A”, São José do 
Rio Preto é a 18ª colocada no ranking das cidades brasileiras mais promissoras para se 
construir uma carreira profissional. O instituto Firjan-(Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro) classificou a cidade como a 2ª mais desenvolvida do país. 

Tem avançado em ações estratégicas em saúde, educação, mobilidade, saneamento, 
meio ambiente, trânsito, obras de mobilidade urbana, apoio à agricultura familiar, 
retomada e consolidações de eventos tradicionais como FIT (Festival Internacional de 
Teatro). O conceito de “Cidade Inteligente” e o fortalecimento da construção da “Cidade 
Resiliente”, ganha força nos avanços na capacidade de se superar diante de uma 
adversidade ou de se reerguer depois de uma tragédia. Fortalecendo a habilidade de 
preparar e planejar para absorver, recuperar e se adaptar com sucesso a eventos 
diversos. 

Em funcionamento, o Parque Tecnológico – Par-Tec, já cadastrou 106 empresas 
interessadas em se instalar no município. O Parque Tecnológico vai abrigar empresas 
que utilizam alta tecnologia na produção de produtos e equipamentos para as áreas da 
saúde, biotecnologia, agronegócio e design. Rio Preto se torna a única cidade do país 
a oferecer espaço e suporte técnico para que empresas possam desenvolver ideias e 
projetos ao lado de universidades públicas. Em 2019, a prefeitura vai realizar um 
investimento de 203,7 milhões de infraestruturas ao saneamento, obras de 
infraestrutura urbana, galeria pluviais, drenagens e canalizações, pavimentação 
asfáltica, recapeamento, construção e reformas de viadutos e pontes. 

No novo Ranking do Saneamento Básico, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, Rio Preto 
aparece em 9º lugar entre os municípios brasileiros com a melhor qualidade de serviço 
de saneamento oferecido à população. O novo Ranking do Saneamento – 100 Maiores 
Cidades do Brasil foi realizado com dados do Ministério das Cidades em seu Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) - Os resultados indicam que Rio 
Preto deu um salto considerável saindo do 23º lugar para ficar entre as dez melhores 
cidades do País. Mais de 95% de água tratada é distribuída para a população com alta 
qualidade. 

Temos mais de 98% de esgoto coletado e tratado em toda a cidade. Associado a isso, 
temos uma das menores tarifas para esse tipo de serviço do Brasil. A cidade oferece 
quantidade, qualidade e uma tarifa bem acessível. 
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São José do Rio Preto é referência na área ambiental, sendo o segundo município do 
estado a aderir aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas, sendo que o município de São Paulo foi o primeiro. 

Em 2018, obteve o inédito 1º lugar no Programa Município VerdeAzul (PMVA) da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 

https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/especial-publicitario/prefeitura-de-rio-
preto/rio-preto-noticias/noticia/2018/12/27/rio-preto-conquista-1o-lugar-no-municipio-
verdeazul.ghtml 

 

Trata-se ainda de uma cidade com uma taxa de urbanização da ordem de 93,93%. O 
sistema de distribuição de água potável, sob a responsabilidade da SEMAE - autarquia 
Municipal, atende 98% da população. 

São José do Rio Preto/SP tem uma forte liderança política vocacionada a resolver os 
problemas sociais e, os resultados sempre aparecem, por maiores que sejam os 
obstáculos. A cidade tem sido referência e ganhou matéria de capa da revista 
Corregedoria em Foco, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, 
veículo de comunicação do poder judiciário paulista, devido à regularização fundiária 
realizada na cidade, sendo indicada como modelo para o Brasil. Atualmente, possui 56 
loteamentos (antes considerados irregulares) já regularizados; 10 loteamentos em 
análise, 42 em fase de regularização e 21 áreas em estudo e análise de viabilidade para 
regularização totalizando 129 loteamentos, que estão sob gestão do programa criado 
no município denominado “Cidade Legal”. 

Programa Habitacional nos últimos anos já foram entregues mais de 10 mil unidades 
habitacionais de faixas 1; 1,5 e 2, sendo desenvolvido projetos sociais na etapa de pós-
ocupação nos empreendimentos entregues, ofertando cursos profissionalizantes e 
oficinas para as crianças e adolescentes. 

Possui um monitoramento contínuo dos fiscais de posturas, em áreas de risco de 
invasão e ocupação irregulares e precárias, impedindo assim a instalação de favelas. 

A Assistência Social conta hoje com 13 CRAS – Centro de Referência de Assistência 
Social e 2 CREAS -(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) – que 
atende 77.285 famílias/indivíduos e 6 unidades de atendimento a Proteção Especial que 
atende 17.379 famílias/indivíduos e em parceria com instituições que atende 45.519 
famílias/indivíduos, com repasse anual de R$ 15.287.453,00 às organizações. 

Proteção Social e percepção da vivência das pessoas em situação de rua, sendo 
encaminhados para casas de passagens, retorno às famílias de origem com passagem, 
internação para tratamento e inserção ao mercado de trabalho. 

Na Secretaria dos Direitos e Políticas para as Mulheres, é desenvolvido um trabalho 
especializado de atendimento às mulheres vítimas de violência e encaminhamento ao 
abrigamento quando necessário para proteção a vida dessas mulheres, em parceria 
com a DDM – Delegacia de Polícia de defesa da Mulher. 

Na Educação Infantil e Fundamental é uma referência de qualidade de ensino, estrutura 
física, tecnologia e merenda escolar de qualidade, com boas notas no Ideb – Índice de 
Desenvolvimento na Educação Básica, superando assim, a média nacional de 
desempenho. Uma das escolas da zona norte da cidade ficou classificada entre no 18º 
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Prêmio Educador Nota 10, ficando entre as 10 melhores para concorrer a premiação em 
DUBAI - Global Teacher Prize. 

Contamos com a GCM – Guarda Civil Municipal com 230 profissionais espalhados por 
toda a cidade, trabalhando com efetivo de forma setorizada para maior segurança à 
população rio-pretense. 

Com uma central de video-monitoramento em tempo real, na área central, terminais 

urbanos/rodoviário, UBS e escolas. 

A Defesa Civil empenhada na construção de uma Cidade Resiliente, mapeia, e atualiza 
anualmente, as áreas de riscos em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
- IPT. Possui o Plano de Contingência de Riscos e Gerenciamento de Desastres (S2iD), 
Plano de Prevenção e Combate a incêndios em Queimadas. Está em fase de 
elaboração o Plano de Assistência Humanitária, onde há um comitê nomeado por meio 
de Decretos, o CCR - Comitê Cidade Resiliente e GETAH - (Grupo de Estudo e Trabalho 
de Assistência Humanitária). Encontra-se em fase de elaboração um Plano Verão das 
Águas. 

São José do Rio Preto é um dos melhores municípios do Brasil para se viver. Diversos 
índices que avaliam desenvolvimento humano, possibilidades de negócios e Instituições 
e turistas sempre colocam nossa cidade no top 10 nacionais. 

Com uma gestão sempre preocupada em cuidar da cidade e das pessoas, o transporte 
urbano em fase de implementação de ar-condicionado e Wi-Fi, em algumas unidades, 
com metas para ampliação. 

Quanto à zeladoria da Cidade, a faxina urbana, recape de ruas e avenidas, serviço de 
tapa-buraco, sinalização de trânsito, corredores de ônibus, melhorias na mobilidade 
urbana e com a construção de viadutos, alargamento de ruas são cuidados diários 
desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Gerais. 

No aspecto social, houve a retomada de atividades esportivas, sociais, da saúde, 
educativas, ambientais, culturais e de lazer para toda as idades. 

Esse conjunto de conquistas e indicadores 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. Identifica-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 São José do Rio Preto convergem 
com as diretrizes da Habitat III - Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia 
e Desenvolvimento Urbano Sustentável, ao promover por exemplo, o programa Meu 
bairro bem melhor, assegurando assim a urbanização em todos os níveis de 
assentamentos humanos. 
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VISÃO DE FUTURO 

São José do Rio Preto está se organizando para ser uma cidade resiliente, em um 
(futuro próximo). Está em constante ebulição, com ideias, projetos e efetividade de 
ações. Destaque no Noroeste Paulista, a cidade tem muitos pilares, para que isso 
aconteça. 

Nossa Cidade do Futuro: 

1. Tem uma excelente estrutura de Defesa Civil; 
2.  É a primeira cidade do interior paulista a aderir às ODS da ONU 2030; 
3.  A administração é aberta ao cidadão; 
4.  As Secretarias trabalham de forma integrada; 
5.  Priorização do Meio Ambiente; 
6.  Investe massivamente na criança (são 41 mil alunos nas escolas municipais); 
7.  Permite a qualificação de funcionários para melhor atendimento da população; 
8.  É um excelente entroncamento rodoviário; 
9.  Tem um Parque Tecnológico de primeiro Mundo; 
10.   A cidade se antecipa aos problemas, prevendo soluções; 
11.   É referência nacional em serviços médicos; 
12.   O Centro Médico de Especialidades, com atendimento SUS, é modelo no 

Brasil. 
 

Ocupa a primeira posição no ranking das melhores cidades do Estado de São Paulo 
para se viver, de acordo com o Índice Firjam (Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro), realizado com base em dados nas áreas de saúde, educação, emprego 
e geração de renda - que considera infraestrutura e inovação, entre outros aspectos de 
cada um dos 3 mil municípios estudados. Seus muitos atributos refletem na qualidade 
de vida experimentada por quem escolhe morar nessa parte do país. Para comprovar 
essa realidade, elencamos aspectos da cidade e bairros que traduzem como é viver em 
São José do Rio Preto. 

https://blog.movingimoveis.com.br/como-e-viver-em-sao-jose-do-rio-preto/  

 

São José do Rio Preto tem características de cidade-universitária. No ensino público, 
destacam-se o campus da Unesp, mais especificamente o Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas (Ibilce), a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(Famerp) e a Faculdade de Tecnologia (Fatec). A rede particular é maior, tendo a 
Uninter - Pólo São José do Rio Preto, a Unip como universidade, Unirp e Unorp como 
centros universitários, três grandes faculdades: Unilago, Faculdade Ceres Faceres e 
Faculdades Dom Pedro II, além da AC&T - Academia de Ciência e Tecnologia e Instituto 
Naoum, considerado um dos mais conceituados núcleos de pós-graduação e pesquisa 
em clínica do país. Essa estrutura universitária gera uma competição positiva entre as 
instituições, criando preços atrativos e oferecendo qualidade nos cursos. É uma região 
onde se pode fazer um bom curso a preço justo. 

A cidade tem uma localização estratégica, muitos shoppings, ensino de mais alto nível 
e excelentes bairros para se viver. 
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O custo de vida no município é quase 40% mais baixo do que na capital do Estado, 
considerados os valores praticados em supermercados, bares e restaurantes de ambas 
as localidades. Também as despesas com transportes, educação, lazer e moradia, 
quando comparadas entre as cidades, mostram-se menores em Rio Preto. 

Com maravilhosos pontos turísticos, a Capital dos Grandes Lagos, que guarda o maior 
reservatório de águas subterrâneas do país (Aquífero Guarani), tem no turismo 
ecológico outra de suas riquezas. Lugares para conhecer e se apaixonar estão por toda 
cidade. 

Forte em indústrias, a prestação de serviços rende R$ 6.555.812 ao PIB municipal. O 
setor terciário atualmente é a maior fonte geradora do PIB rio-pretense, de acordo com 
o IBGE. 

Almeja planejar sua imagem para o futuro como Cidade Inteligente, e 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 
(Desenvolvimento Urbano Sustentável), na promoção de Programas de Moradias, 
assegurando assim a urbanização em todos os níveis de assentamento humano. São 
José do Rio Preto ruma para o futuro com o firme propósito de ser também 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 São José do Rio Preto é 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 surgirem, 
uma cidade Resiliente, preparada para superar os riscos e desastres que venham a 
ocorrer. 

O futuro é sempre uma expectativa, e para se tornar real é preciso fazer do hoje não um 
presente, mas uma oportunidade para semear as bases do amanhã. 

 

   Novo Terminal Rodoviário Urbano 
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  PRINCIPAIS AMEAÇAS   

Código Ameaça Avaliação -  QRE UNDRR Avaliação 
Externa 

Classif. 

1.4.1.1.0 Seca - estiagem Exposição:  Muito Provável 
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Inevitável 
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Provável 
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou 
Básicos: Possível 
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e 
Sociais: Possível 
Nível de Medidas de Resposta: Algumas 
medidas em vigor. 

Probabilidade:  2,00
Impacto: 2,00 
Risco: 1,00 

01 

1.2.1.0.0 Inundações Exposição:  Certamente Possível 
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Muito Provável
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: 
Improvável 
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou 
Básicos: Improvável 
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e 
Sociais: Possível 
Nível de Medidas de Resposta: Medidas altas 
no lugar. 

Probabilidade:  2,00
Impacto: 2,00 
Risco: 1,00 

02 

1.4.1.3.1 Seca - Incêndio Florestal  
Incêndios em Áreas de 
Proteção Amb. 

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

Probabilidade:  2,00
Impacto: 3,00 
Risco: 1,00 

03 

1.5.2.3.0 Infestações/ 
Pragas - Outras 
Infestações. 

Exposição: Possível 
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Possível 
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Possível 
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou 
Básicos: Possível 
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e 
Sociais: Certamente Possível 
Nível de Medidas de Resposta: Medidas 
extremamente altas no lugar. 

Probabilidade:  2,00
Impacto: 2,00 
Risco: 2,00 

04 

1.3.2.1.4 Tempestades – 
Temp.Local/ Convectiva- 
Chuvas Intensas 

Exposição: Muito Improvável 
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Possível 
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: 
Improvável 
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou 
Básicos: Razoavelmente Possível 
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e 
Sociais: Possível 
Nível de Medidas de Resposta: Medidas altas 
no lugar. 
 
 
 

Probabilidade:  2,00
Impacto: 2,00 
Risco: 2,00 

05 
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2.2.4.2.0 Transporte de Produtos 
Perigosos – Ferroviário. 

Exposição: Certamente Possível 
Vulnerabilidade - Infraestrutura:  
Muito Provável 
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Possível 
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou 
Básicos: Possível 
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e 
Sociais: Possível 
Nível de Medidas de Resposta: Boas medidas 
em vigor. 

Probabilidade:  2,00
Impacto: 3,00 
Risco: 2,00 

06 

2.2.4.1.0 Transporte de Produtos 
Perigosos – Rodoviário. 

Exposição: Provável 
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Possível 
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: Possível 
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou 
Básicos: Certamente Possível 
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e 
Sociais: Provável 
Nível de Medidas de Resposta: Medidas 
extremamente altas no lugar. 

Probabilidade:  1,00
Impacto: 2,00 
Risco: 1,00 

07 

2.2.2.1.0 Contaminação da Água - 
Prod. Quím. nos 
Sistemas de Água 
Potável. 

Exposição: Muito Provável 
Vulnerabilidade - Infraestrutura: Provável 
Vulnerabilidade - Setores Produtivos: 
Insignificante 
Vulnerabilidade - Serviços Essenciais ou 
Básicos: Muito Provável 
Vulnerabilidade - Aspectos Humanos e 
Sociais: Muito Provável 
Nível de Medidas de Resposta: Boas medidas 
em vigor. 

Probabilidade:  2,00
Impacto: 3,00 
Risco: 3,00 

08 

2.3.1.2.0 Incêndios Urbanos - 
Aglomerados 
Residenciais. 

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

Probabilidade:  2,00
Impacto: 2,00 
Risco: 1,00 

09 
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ESTRATÉGIA DE RESILIÊNCIA 

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 National Academy of Sciences 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). 

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 infraestrutura 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. 
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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. 

 

Importância para a Cidade 

TEXTO SOBRE A RELAÇÃO DA CIDADE COM DESASTRES: 

O governo local, desde o cadastramento do município no programa Construindo 
Cidades Resilientes tem se mostrado muito participativo nas questões onde a 
COMPDEC faz sua gestão voltada para a resiliência. Desde a criação de cargos para 
aperfeiçoar a estrutura da coordenadoria, passando por edição de legislações 
pertinentes, até o investimento em aquisição de equipamentos permanentes e viatura, 
o governo visa promover e demonstrar seu grau de importância e sensibilidade para o 
assunto. 

A Lei Complementar Nº 541 criou os cargos de chefe de divisão de riscos e 
gerenciamento de desastres e chefe da divisão de prevenção. 

Em 2017, foram criadas 02 fichas orçamentárias, preparando também a parte financeira 
voltada aos riscos e desastres no município. 

O cartão de pagamento também foi outra inovação onde demonstra que o município se 
antecipa a ocorrência dos desastres visando a aquisição de recursos federais para 
restabelecerem os serviços essenciais afetados pelo sinistro. 

Uma das vulnerabilidades do município é o fator climático. No período de estiagem 
(geralmente de junho a setembro), há um significativo número de queimadas em 
vegetação (cultivada e natural, urbana e rural), causando transtornos ao meio ambiente, 
agravos à saúde pública e de perdas de bens materiais, podendo causar mortes de 
animais e de pessoas em áreas urbanas. Para mitigar esses efeitos e gerenciamento 
dos órgãos envolvidos nesta questão, foi elaborado por meio do Decreto nº 
17.777/2017, o Plano Municipal de Contingência para a Prevenção e Combate a 
Queimadas, sendo criado o Comitê Gestor do plano, com o objetivo de estabelecer 
diretrizes para elaboração e deliberação de um conjunto de ações integradas entre os 
órgãos públicos, privados e a sociedade civil, bem como o desenvolvimento de ações 
educativas e emergenciais. 

Em outubro de 2017, em memória do desabamento de um prédio de apartamentos de 
17 andares Edifício Itália, ocorrida em outubro de 1997 no município, a COMPDEC 
realizou o 1º Seminário Regional Patologias nas Estruturas para debater as condições 
atuais de engenharia e atenção as patologias observadas nas construções que podem 
levar uma edificação ao seu colapso. O evento recebeu representantes de 12 cidades 
da região e contou com a parceria da Sociedade dos Engenheiros de Rio Preto. 
Também foi debatida a importância da cidade estar permanentemente preparada para 
enfrentar grandes desastres. 

Em janeiro de 2018, a COMPDEC realizou o primeiro simulado de incêndio no prédio 
da Prefeitura Municipal, onde foi acionado o Plano de Evacuação para a retirada dos 
460 servidores. O tempo de evacuação, desde o acionamento do alarme até a 
evacuação total do prédio (nove andares) foi de 13  minutos. O exercício teve apoio da 
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Brigada Municipal da prefeitura (63 funcionários), Corpo de Bombeiro, Guarda Civil 
Municipal e o SAMU. O Prefeito também participou do simulado. 

A COMPDEC de São José do Rio Preto, por meio do Decreto nº 17.977 de fevereiro de 
2018, instituiu o Programa de Voluntariado de Defesa Civil, com o objetivo de reunir 
pessoas da sociedade civil interessadas em colaborar junto ao poder público. Foram 
capacitados 36 pessoas, que receberam certificados, estão habilitados a dar apoio às 
equipes de emergências, apoiar ações humanitárias e campanhas de prevenção, 
mediante acionamento do Plano de Chamada em qualquer hora e dia, colaborando 
assim, para uma cidade e população Resilientes. 

Por meio do Decreto nº 18.067/2018, instituiu e nomeou a Brigada de Incêndio Municipal 
– BIM, formada por servidores públicos municipais, com o objetivo de dar combate a 
incêndios nos pontos de apoio municipais (locais públicos controlados para descarte de 
vegetação), bem como apoio às guarnições do Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo. 

A formação e o treinamento da Brigada de Incêndio Municipal estão em acordo com a 
certificação de Cidade Resiliente das Nações Unidas. Rio Preto enfrentou, em 2018, a 
mais crítica estiagem dos últimos 10 anos. A capacitação propiciou a todo o grupo da 
Brigada de Incêndio, um treinamento para atuar e favorecer com agilidade na resposta 
aos incêndios em patrimônios municipais, bem como no apoio ao Corpo de Bombeiros. 
O município ainda investiu em Equipamento de Proteção individual para estes 
brigadistas. 

Em outubro de 2018, a COMPDEC realizou o 2º Seminário Regional de Defesa Civil, 
com o Tema “A importância da prevenção de incêndios prediais”. A coordenadoria a 
exemplo do incêndio da Boate KISS, em Santa Maria/RS, convidou Técnicos do Corpo 
de Bombeiro da cidade, que proferiram palestra sobre as Instruções Técnicas do 
Decreto Estadual Nº 56.819/11, a Sociedade dos Engenheiros, além dos próprios 
técnicos da COMPDEC para palestrarem sobre prevenção de incêndio, assim, 
fomentando o assunto junto a sociedade civil, iniciativa privada, Polícia Militar, Bombeiro 
Civil e Corpo de Bombeiros. 

Em parceria com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC/SP 
e o Instituto de Pesquisas Meteorológicas – IPMet, é realizado o monitoramento 
climático e meteorológico, utilizando-se de previsões climáticas e mapas de satélite 
disponibilizados diariamente. Este monitoramento é feito 24h, na sala de monitoramento 
da COMPDEC, o qual também é uma parceria com a Guarda Municipal. Por meio de 
quatro pluviômetros do CEMADEN também é monitorada a precipitação de chuvas nas 
quatro regiões do município. 

Na sede da COMPDEC está instalado o COE (Centro de Operações Emergenciais), um 
Sistema de Monitoramento em parceria com a Guarda Municipal, com 94 câmeras 
filmadoras em 20 pontos estratégicos, que monitora diversos locais públicos e áreas de 
riscos, 24 horas diuturnamente por profissionais capacitados que a qualquer momento 
poderão acionar órgãos de socorro e de apoio, Corpo de Bombeiros, SAMU, COMPDEC 
e Secretarias Municipais, além de monitorar as condições climatológicas. 

A COMPDEC elaborou o Plano de Contingência do Sistema Integrado de Informações 
sobre Desastres - S2iD, que visa mapear todos as áreas de riscos da cidade e 
estabelecer os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta 
a emergências e desastres quando da atuação direta ou indireta em eventos 
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relacionados a estes desastres naturais, recomendando e padronizando, a partir da 
adesão dos órgãos signatários, os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, 
alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de 
cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes. 

Está em processo de elaboração, pelo Grupo de Estudo e Trabalho de Assistência 
Humanitária- GETAH, o Plano Integrado Municipal de Gerenciamento de Assistência 
Humanitária para Redução de Desastres, com mapeamento de abrigos de emergência, 
rotas de abandono identificadas e planos de contingência permanentes. 

A COMPDEC trabalha integrada com a CPFL, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia Ambiental e Guarda Civil Municipal - GCM, que possui um efetivo 
de 247 guardas, trabalhando diuturnamente. 

O Centro de Gerenciamento de Emergência - CGE da SEPDEC do Estado de São 
Paulo, boletins diários climatológico e meteorológicos de alerta. 

 COMPDEC adquiriu recentemente diversos equipamentos para uso de emergências, 
rádio transceptor 32 canais, rádio portátil transceptor VHF, DRONE profissional, veículo 
caminhonete 4 x 4, com conjunto de combate a incêndio de fibra de vidro com 
capacidade de 600 litros d’água, possui 3 veículos utilitários (Doblô), também usados 
para atendimentos. 

Com o mote a “Defesa Civil Somos Todos Nós”, a COMPDEC já ministrou palestra para 
mais de dois mil alunos da rede pública municipal, em 2017 e 2018, sendo já parte do 
currículo de Educação municipal o programa Defesa Civil nas escolas”. 

Uma Universidade do município, por meio da iniciativa de um de seus professores do 
curso de Psicologia, e também agente voluntário da COMPDEC, incluiu no currículo do 
curso de graduação em Psicologia, a disciplina “Psicologia do Desastre”. O objetivo 
maior é a formação de um grupo voluntário de psicólogos que se deslocará ao cenário 
de ocorrência, para apoiar emocionalmente vítimas e familiares. Houve o apoio técnico 
da COMPDEC nesta iniciativa. 

O governo local tem como um dos seus pilares de gestão a integração das secretarias 
municipais. Com isso, foi criado o Grupo Gestor Intersetorial - GGI, constituído por dois 
representantes de cada secretaria, que se reúnem mensalmente para discussão de 
assuntos desenvolvidos nas secretarias, para conhecimento e oportunidades dos 
participantes emitirem opiniões que possam vir a refinar os processos. 

Na parte de prevenção, a COMPDEC desenvolve um programa chamado Vistorias de 
Segurança em áreas de interesse de Defesa Civil, como Shopping Center, Boates e 
Casas de espetáculos, Hospitais e Escola Públicas. Também colabora com o 
treinamento de brigadistas de incêndio de outros prédios públicos municipais, bem como 
cabe ao chefe da COMPDEC coordenar os vencimentos dos laudos dos bombeiros 
(AVCB) nos próprios da Prefeitura. 

A COMPDEC, por meio de sua divisão de gestão de riscos – Dv GeR realiza vistorias 
nas áreas de riscos no município, demarcadas no Mapa de Risco, elaborando relatórios 
e encaminhando-os para as secretarias municipais, quando se constata alguma 
anomalia para providências corretivas. O monitoramento permanece até que se efetiva 
as providências. 
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A Subcomissão de Produtos Perigosos do DER-9, que é coordenada pela COMPDEC, 
por meio do Chefe da Divisão de Prevenção de Incêndio e Primeiros Socorros -Dv Prev, 
tem por objetivo fomentar a prevenção de acidentes de envolvendo o transporte de 
Produtos Perigosos. Em 2018, foi realizado o curso “O Primeiro no Local”, com o objetivo 
de capacitar pessoal envolvido em atendimento a emergências dessa natureza e 
integração entre as agências de atendimento. 

Em Rio Preto, há uma malha ferroviária, que, diariamente, passa composições 
ferroviárias com 80 a 120 vagões cada em vaivém permanente, em média quinze vezes 
ao dia (com potencial para aumentar), transportando grãos, combustíveis e líquidos 
inflamáveis e combustíveis, às margens de mananciais, incluindo a principal reserva de 
abastecimento superficial da cidade, a Represa Municipal. Um grande desafio para a 
Resiliência do município é que seja realizado o contorno da malha ferroviária, a fim de 
mitigar os riscos. 

A malha rodoviária (BR-153, SP 310 e 425) possui um tráfego intenso de carretas e 
caminhões, transportando todo o tipo de produtos perigosos. 

Tanto o modal rodoviário, quanto o ferroviário traz sobre o município uma “pressão 
logística” que o expõe a um cenário perigoso, confirmado pelos seguidos registros de 
acidentes envolvendo produtos perigosos e descarrilamentos de vagões, incluindo o 
mais grave deles que custou a vida de oito pessoas em 24 de novembro de 2013. 

São José do Rio Preto é o segundo município do estado de São Paulo a aderir aos ODS 
– Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas) 
e no município as metas dos ODS são somadas às ações do Programa Município Verde-
Azul em busca da sustentabilidade local. 

Mais que uma incumbência do poder público, a mobilização em prol da resiliência é 
também uma causa compartilhada pela sociedade civil. Ações voluntárias em São José 
do Rio Preto têm reunido cidadãos, empresas e governo no trabalho de melhorar a 
capacidade de a cidade responder com cada vez mais eficiência a situações adversas. 

 

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 
São José do Rio Preto, abrange quatro grandes grupos: governos e administração 
pública, ONGs e sociedade, setor privado, e instituições de ensino e pesquisa. 

Para envolver os grupos alvos 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. 
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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, ideias, práticas e resultados. A divulgação 
de casos de sucesso relacionados aos temas tratados mas fora do escopo estabelecido 
pelo plano da cidade de São José do Rio Preto, também é realizada. 

Setor Privado 

A importância da participação do setor privado, junto 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, Margareta Wahlström, Representante Especial do Secretário-Geral 
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 e os demais envolvidos *. 

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 R!SE 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. 

Refletindo esta importância, a adequação da legislação de São José do Rio Preto, ao 
Marco de Sendai incorpora a possibilidade de qualquer empresa, interessada em 
contribuir para a melhoria da resiliência da cidade, estabelecer uma parceria com a 
administração por meio de instrumentos legais em elaboração, embora já exista esta 
parceria público – privado, não tem em forma de Lei ou Decreto. 

* AISR (AI Systems Research Ltda). 2015. AISR - Iniciativa Making Smart Cities - Press 
Release - PSP - UNDRR. . 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 São José do Rio Preto, 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 2015-
2030, 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 a 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. 

O mapeamento possibilitou a identificação dos principais assuntos tratados e seus inter-
relacionamentos, além da relevância de cada assunto em função da análise dos textos 
dos acordos e dos demais documentos. 

Em seguida, foram incorporados os relacionamentos das iniciativas e dos projetos com 
os acordos e seus respectivos tópicos, e com os principais assuntos tratados. 

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. 

 

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 UNDRR, 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). 

Ferramentas – Introdução Conjunto de ferramentas utilizadas pelo Município de São 
José do Rio Preto, para a Construção de uma Cidade Resiliente, buscando sempre se 
capacitar para atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável(ODS), 
que são somadas às ações do Programa Município VerdeAzul em busca da 
sustentabilidade local. 

O Município se desenvolve ganhando força no conceito Cidade Inteligente, 
consolidando sua Gestão em Proteção e Defesa Civil, Gestão de Tecnologia e 
Informação, Gestão Ambiental e Sustentabilidade, Gestão de Planejamento Estratégico, 
são ferramentas que possibilitam o direcionamento do Município no desenvolvimento de 
implantação e implementação de ações, projetos, programas e políticas sustentáveis, 
para uma Cidade Resiliente. 
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FERRAMENTAS 

 

GESTÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

A gestão de Defesa Civil em São José do Rio Preto, é focada nas diretrizes e objetivos 
previstos na Lei Federal 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil. 

O apoio político tanto para a gestão, quanto para as ações de defesa civil é reconhecido 
como de suma importância a concretização de todas as ferramentas da gestão. 

A gestão da Defesa Civil é voltada para as ações de pré e pós-evento danoso. 

Dentro das ações pré evento, com ênfase na prevenção, por meio de parceria com a 
secretaria de educação, são realizadas palestras nas escolas de ensino fundamental I 
e II, com distribuição de cartilhas enviadas pela CEPDEC, a fim de promover a 
consciência sobre conceitos de defesa civil, sobre a prevenção de acidentes caseiros, 
sobre comportamentos em caso de desastres, bem como sobre a resiliência do 
município. 

Nesta esteira de aumentar a resiliência, a gestão busca criar resiliência no cidadão, por 
meio de treinamento de brigadas de incêndio, tanto para ocupantes dos prédios 
públicos, quanto para a iniciativa privada. 

A formação da 1ª turma de Agentes Voluntários de Defesa Civil, em 2018, buscou 
expandir a resiliência ao cidadão, além de oferecer pessoas altruístas e bem treinadas 
para apoiar equipes de emergência, participar de campanhas educativas e solidárias. 

Um dos pontos preponderantes na gestão da defesa civil é a atualização anual do 
Mapeamento de Risco. Este instrumento tem sido de grande importância para subsidiar 
as secretarias, em especial, de serviços gerais, de obras e planejamento para ações de 
mitigação e prevenção dos riscos pontuados. 

Outra estratégia de gestão é a participação efetiva em comissões de trabalho que 
envolvam assuntos que possam oferecer Resiliência para o município. Toma-se como 
exemplo, a subcomissão de Produtos Perigosos do DER-9, a qual tem por finalidade 
integrar agências que possuem onde a COMPDEC assumiu sua coordenação a partir 
de 2018. 

A fim de se conhecer, gerir e preparar-se para desastres, a produção intelectual é um 
alvo e das mais importantes ferramentas de gestão. Esta produção ocorre por meio das 
ferramentas denominadas Plano de Contingência. O Plano que aborda os principais 
riscos do município, onde há Instituições envolvidas e signatárias, é o “Plano de 
Contingência” - PLANCON, modelo do “Sistema de Integrado de Informações sobre 
Desastres” - S2iD, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC. 

Outro Plano é o de Prevenção e Combate a incêndios, onde estabeleceu-se um comitê 
gestor para monitoramento e start anual das ações da operação estiagem. 

Com ênfase no atendimento e gerenciamento de desastres, a COMPDEC realiza e/ou 
organiza e participa de simulados de ocorrências, buscando a integração com outras 
agências, preparando-as para sinistros. 
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Para o atendimento de ocorrências, foi criado o telefone de emergência 199, que 
também procurou estabelecer um canal de comunicação entre a população e a defesa 
civil, para diversos atendimentos, entre eles, solicitar amparo a pessoa em situação de 
rua, que é um programa com a secretaria de Assistência Social, conectando outras 
secretarias e instituições afins. 

Aquisição de equipamentos como viatura para combate a pequenos focos de incêndio, 
sopradores, bomba costal, Drone e outros visa preparar os agentes de defesa civil na 
fase pós-evento. 

Nesta fase, segue em desenvolvimento um Plano de Assistência Humanitária, visando, 
principalmente, oferecer condições dignas de abrigo para pessoas desabrigadas em 
decorrência de perdas ou situação de risco de moradias. 

Para envolver de forma intersetorial e ainda outras agências, foi instituído pelo município 
o Decreto Municipal nº 18.024 de 23 de abril de 2018 que dispõe sobre o Comitê da 
Cidade Resiliente - CCR e de outras providências. 

 

 

 

 

 

Formação de Agentes Voluntários de Defesa Civil 
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GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

O município de São José do Rio Preto obteve a melhor gestão ambiental do Estado de 
São Paulo, em 2018, pelo fato de ter conquistado a 1ª colocação no Programa Município 
VerdeAzul, realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Em 2017, havia 
obtido a 14ª colocação e, em 2016 estava em 30º lugar. 

São avanços que tem uma trajetória de ascensão no setor ambiental importante para a 
consolidação de uma Cidade Resiliente, que representa a união de esforços tanto do 
governo municipal, por meio de diversas ações intersetoriais, em conjunto com a 
iniciativa privada, autarquias e sociedade civil, liderando a cidade para um futuro com 
desenvolvimento e sustentabilidade, assim gerando qualidade de vida para todos. 

São diversos projetos e ações que estão sendo implantados e/ou desenvolvidos na 
cidade: Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica e do cerrado pelo Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente; Programa viveiro itinerante; Plano Diretor de 
Arborização Urbana(PDAU) e Plano Municipal de Saneamento Básico, com Ampliação 
da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Rio Preto e da capacidade de captação da 
Estação de Tratamento de Água - ETA - Palácio das Águas. 

São ações em destaque de Rio Preto no campo da Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade: 

Arborização Urbana (qualidade do ar); Biodiversidade; Resíduos Sólidos; Esgoto 
Tratado; Gestão das Águas (ampliação da ETE - Palácio das águas) que elevará o 
volume captado de 450l/s para 750l/s e uso do solo; Educação Ambiental e Cidade 
Sustentável. Ações importantes para ampliar constantemente melhoria na resiliência da 
cidade. 

São José do Rio Preto foi à “segunda” cidade do Estado a aderir oficialmente por meio 
de Decreto aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da 
agenda 2030 da ONU. Nomeada a Comissão Municipal através do decreto nº 17.873- 
16/10/2017 

 

Posse dos Membros da ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ONU 
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GESTÃO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

Na Gestão Tecnologia e Informação, para atender toda a administração municipal, a 
EMPRO é a responsável para atender todos as secretarias da Prefeitura, autarquias e 
Câmara Municipal, bem como empresas do setor privado. 

Responsável por uma rede que interliga 450 prédios da administração municipal, 
entrepostos de Saúde, escolas, secretarias e autarquias. Essa rede é composta por um 
anel de fibra ótica e torres de rádio que alcançam todo o município. 

Tem como missão prover soluções integradas de Tecnologia da Informação, 
contribuindo para o desenvolvimento da Gestão Pública municipal, através de serviços 
de consultoria e implantação de infraestrutura tecnológica e desenvolvimento de 
sistemas. 

Através da rede pública interligada por essa gestão que mantém o Portal da Prefeitura, 
é possível multiplicar a rede do conhecimento através da informação rápida e segura, 
bem como facilitar diversos serviços via online de todas as secretarias, que possibilita 
ao munícipe realizar requerimentos, protocolos, alvarás, certidões, até mesmo 
oportunidades de emprego e uma biblioteca com toda a legislação que rege cada pasta, 
sem sair do local, onde o cidadão possa se sentir acolhido, valorizado e respeitado. 

Rio Preto avança para uma cidade Inteligente, onde o poder público atua de forma 
preventiva, até mesmo preditiva, por meio do uso de sistemas de monitoramento e de 
gerenciamento, que operam em tempo real. Os sistemas são interoperáveis e provê aos 
cidadãos meios para que possam se envolver diretamente com a gestão da cidade, 
tornando-a mais participativa. 

Objetiva disponibilizar os serviços todo o tempo, a toda a população, com maior 
eficiência, a custos moderados e fazendo uso dos recursos naturais de uma forma 
sustentável. 

Sob os pilares da: governança, sustentabilidade, economia, mobilidade e qualidade de 
vida, alinhadas com os conceitos de Construir Cidades Resilientes para transformar a 
gestão pública de São José do Rio Preto. 
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GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INOVAÇÃO 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável - Lei Complementar nº 224 de 
06/10/2006: 

É o orientador da política de desenvolvimento urbano, da expansão urbana, do 
ordenamento territorial e do processo contínuo de planejamento do Município. 

Tem como princípios o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, a sustentabilidade urbana e a gestão democrática e participativa de toda a 
sociedade civil. E como objetivo a sustentabilidade econômica, social e ambiental do 
município. 

Dentre suas diversas diretrizes gerais, destacamos a moradia de interesse social, tema 
que é parte do ciclo de conferências mundiais da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Habitat III, sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, utilizadas 
como fundamentação no desenvolvimento de iniciativas de resiliência em nossa cidade. 

Como referência de construção humanizada, Bairros como Nova Esperança, Lealdade 
e Amizade, com quase 5 mil famílias, mais de 15 mil pessoas nos dois bairros, foi 
realizado o pós-ocupação, Projeto de Trabalho Técnico social, desenvolvido em 
parceria com a Caixa Econômica Federal, que hoje participa das Melhores Práticas da 
Caixa em Gestão Local, trabalho este, que contribuíram para a qualidade de vida e para 
o desenvolvimento dos moradores. 

Dentro da Política de Desenvolvimento Econômico, inaugurado em 2016 a ParTec – 
Parque Tecnológico, composta por um núcleo administrativo, incubadora de empresas 
de base tecnológica, laboratórios, auditório, uma estação experimental e um distrito 
industrial para empresas com perfil tecnológico. 

O Parque Tecnológico de São José do Rio Preto foi oficialmente credenciado em 
definitivo no SPTec – Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Isso significa que as 
entidades empreendedoras passam a receber incentivos fiscais e a possibilidade de 
realizar convênios com o Estado, além da visibilidade mundial. 

O Parque Tecnológico de Rio Preto está instalado numa área de 376,48 hectares, abriga 
empresas de tecnologia, um campus da Fatec, um campus da Famerp (para cursos de 
pós-graduação), uma base da Unesp para pesquisas de biotecnologia e outras 
instituições. O Instituto Florestal vai se instalar na área para cuidar do Parque Ecológico 
do complexo e o Instituto da Pesca implantará no ParTec o Centro Apta - Agência 
Paulista de Tecnologia do Agronegócio, com apoio do Centro de Pesquisa do Pescado 
Continental. 

Os Parques Tecnológicos são complexos de desenvolvimento econômico e tecnológico 
que visam fomentar e promover sinergias nas atividades de pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação entre as empresas e instituições científicas e tecnológicas, 
públicas e privadas, com apoio dos governos: federal, estadual e Municipal. 
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MOBILIDADE URBANA: 

A Lei Municipal nº 11.736/2015 estabelece o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e 
regulamenta a Política de Mobilidade Urbana e o município firmou com o governo federal 
contrato de financiamento no valor de 300 milhões de reais, e está executando obras 
para a melhoria da mobilidade e acessibilidade de sua população tais como: 9 
corredores de ônibus com 40 km de extensão, terminal central de passageiros para 90 
mil passageiros/dia, 6 miniterminais em bairros e três complexos de viadutos. 

Outro conjunto de obras em execução pelo governo federal, a duplicação de 17 km e 12 
viadutos no trecho urbano de São José do Rio Preto da rodovia BR 153, deverão 
incrementar o deslocamento entre importantes setores populacionais. 

A Lei Complementar nº 224/92 que define o Plano Diretor do Município está em 
processo de atualização (decretos 18028 e 18080 de 2018, que instituíram a comissão 
que coordena os trabalhos, e estabelece prazos para a sua conclusão) e deverá ser 
encaminhada a Câmara Municipal até o final de 2019.  

Com o Projeto de Lei do Plano Diretor será enviada uma nova versão da Lei Municipal 
nº 9.711 - 05/10/2006 - que Estabelece as faixas de domínio necessárias à expansão 
do Sistema Viário Básico do Município de São José do Rio Preto. 

A resiliência urbana é a capacidade que uma cidade tem de resistir, absorver, adaptar-
se e recuperar-se da exposição às ameaças, produzindo efeitos de maneira oportuna e 
eficiente, o que inclui a preservação e restauração de suas estruturas e funções básicas. 
Ou seja, resiliência urbana é um termo que está vinculado aos conceitos dinâmicos de 
desenvolvimento sustentável e crescimento urbano. 

À luz destes conceitos, a resiliência urbana abrange as diversas dimensões de risco, às 
quais a cidade está cada vez mais exposta. No planejamento urbano responsável e 
sustentável precisa considerar a prevenção, a mitigação e a capacidade de regeneração 
das cidades, face aos eventos que as podem ameaçar. Os riscos, que podem ter causas 
naturais, tecnológicas ou sociais; ser previsíveis ou inesperados, ter consequências 
devastadoras ou locais. Tais riscos precisam ser evitados com um Planejamento Urbano 
competente e deve ser mitigado com uma gestão urbanística rigorosa, que parte do 
conhecimento em tempo real do estado de todos os processos dinâmicos que podem 
ameaçar uma cidade. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas – ONU, já em 2030 haverá pelo 
menos dois terços da população mundial morando em centros urbanos. Nesse caso, é 
muito importante que se criem agendas para repensar e redesenhar os modelos de 
políticas urbanas para que esses centros urbanos sejam capazes de resistir a choques 
e a tensões naturais. 

 

São José do Rio Preto está em constantes avanços nos modelos de uma política de 
desenvolvimento sustentável. 
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PLANO DE AÇÃO 

 

Gestão de Riscos 

As cidades, bem como as pessoas, empresas e governos relacionadas a elas, estão 
expostas a ameaças e à riscos de diferentes naturezas. 

Natural: 

Inundação, erosão, deslizamento, tempestades, seca, epidemias, infestações, ondas de 
calor e de frio, incêndio florestal, baixa umidade 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 a procedimentos, más condutas, inexperiência. 

Compliance: 

Atendimento às 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). 

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. 

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: 
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 Ter uma visão consistente da realidade. 
 Aplicar gestão analítica em decisões e ações. 
 Obter uma melhor previsão e um melhor planejamento. 
  Aumentar a eficiência e reduzir custos. 
 Melhorar o retorno sobre ativos tangíveis e intangíveis. 
 Alavancar o potencial de desenvolvimento socioeconômico e de qualidade de 

vida. 
 Obter um comportamento sustentável. 
 Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. 

 

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 São José do Rio Preto 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. 

Avaliação de Resiliência: 

Avaliar a resiliência da região onde a cidade está localizada por meio da realização de 
análises/estudos específicos e indicadores. Além de comparar a avaliação realizada 
com benchmarks externos (avaliações de outras regiões selecionadas como referência). 

Estratégia de Resiliência: 

Definir e estruturar a estratégia a ser aplicada para ampliação da resiliência da região e 
para redução de riscos de desastres. 

Planejamento de Iniciativas e Projetos: 

Definir e estruturar as iniciativas e os projetos a serem realizados, e elaborar os 
respectivos planejamentos. 

Identificação de Riscos: 

Identificar, reconhecer e descrever os riscos relacionados à região designada por meio 
de estudos direcionados e da análise de dados quantitativos e qualitativos. Elaborar 
cenários de risco. 
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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. 

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. 

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. 

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 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 Office for Disaster Risk Reduction definidos pela UNDRR. 

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. 
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INDICADORES – INTRODUÇÃO: 

 

 

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 e feito, 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 São José do Rio Preto 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 R201902 

Nome PRE2018 em 09/2019  

Estrutura de Indicadores PRE2018 - Scorecard Preliminar 201 

 

 

Essencial 1 - ORGANIZAR-SE PARA A RESILIÊNCIA. 

1.1 - Realização de planos. 

1.2 - Organização, coordenação e participação. 

1.3 – Integração. 
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Essencial 2 – IDENTIFICAR, COMPREENDER E USAR CENÁRIOS DE RISCO 
ATUAIS E FUTUROS.  

 

2.1 - Avaliação da ameaça. 

2.2 - Compreensão compartilhada do risco na infraestrutura. 

2.3 - Conhecimento sobre exposição e vulnerabilidade. 

2.4 - Efeitos em cascata. 

2.5 - Apresentação e atualização do processo de informação de risco. 

 

Essencial 3 - FORTALECER A CAPACIDADE FINANCEIRA PARA A RESILIÊNCIA  

 

3.1 - Conhecimento sobre abordagens para atrair novos investimentos na cidade. 

3.2 - Orçamento e plano de financiamento para resiliência, incluindo fundos de 
contingência. 

3.3 – Seguros. 

3.4 – Incentivos. 
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Essencial 4 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO RESILIENTE  

 

4.1 – Zoneamento. 

4.2 - Novo desenvolvimento urbano. 

4.3 - Normas e padrões de construção. 

4.4 - Aplicação de regras de zoneamento, códigos e padrões de construção. 

 

Essencial 5 -  

PROTEGER AS ZONAS NATURAIS DE AMORTIZAÇÃO PARA MELHORAR AS  

FUNÇÕES DE PROTEÇÃO OFERECIDOS PELOS ECOSSISTEMAS NATURAIS.  

 

5.1 - Conscientização e compreensão dos serviços/funções dos ecossistêmicas. 

5.2 - Integração da infraestrutura verde e azul nas políticas e projetos municipais. 

5.3 - Questões ambientais transfronteiriças. 
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Essencial 6 - FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A 
RESILIÊNCIA  

 

6.1 - Competências e experiência. 

6.2 - Conscientização pública e educação. 

6.3 - Socialização de dados. 

6.4 – Treinamento. 

6.5 – Idiomas. 

6.6 - Aprendendo com os outros. 

 

 

Essencial 7 - COMPREENDER E FORTALECER A CAPACIDADE SOCIAL PARA A 
RESILIÊNCIA. 

 

7.1 - Organizações comunitárias ou de base, redes e treinamento. 

7.2 - Redes Sociais Sem deixar ninguém de fora. 

7.3 - Setor privado / empregadores. 

7.4 - Técnicas de participação cidadã.  
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Essencial 8 - AUMENTAR A RESILIÊNCIA DE INFRAESTRUTURAS. 

 

8.1 - Visão geral da infraestrutura vital. 

8.2 - Infraestrutura de proteção. 

8.3 - Água Potável e Saneamento. 

8.4 – Energia.  

8.5 – Transporte. 

8.6 – Comunicação. 

8.7 - Cuidados de saúde. 

8.8 - Instituições educacionais. 

8.9 - Recursos dos socorristas. 

 

 

Essencial 9 - GARANTIR UMA RESPOSTA EFICAZ DE DESASTRES. 

 

9.1 - Aviso Prévio. 

9.2 - Planos para o gerenciamento de um evento. 

9.4 - Necessidades de equipamentos e suprimentos de socorro. 

9.5 - Fornecimento de alimentos, abrigo, itens básicos e combustível. 

9.5 - Fornecimento de alimentos, abrigo, itens básicos e combustível. 

9.6 - Interoperabilidade e trabalho interinstitucional. 

9.7 – Simulados. 
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Essencial 10 - ACELERAR A RECUPERAÇÃO E RECONSTRUIR MELHOR 

 

10.1 - Planejando a recuperação após um evento de desastre - antes do evento. 

10.2 - Lições aprendidas / ciclos de aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

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 São José do Rio Preto, 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. 
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Projetos e Ações - Anexo  

 

Para alcançar a visão de futuro, ampliar a resiliência e reduzir o risco de desastres, a 
cidade de São José do Rio Preto, estabeleceu projetos e ações que serão apresentados 
a seguir. Estes projetos e ações estão classificados e referenciados conforme as 
definições dispostas abaixo.  

 

Níveis de Progresso 

 

1 - Os resultados são poucos e há poucos sinais de planejamento ou de medidas para 

melhorar a situação. 

 

2 - Resultados foram alcançados, mas são incompletos; e ao mesmo tempo em que as 

melhorias estão previstas, o compromisso e as capacidades são limitados. 

 

3 - Existe algum compromisso institucional e capacidades para alcançar a Redução de 

Risco de Desastres, mas o progresso não é abrangente ou substancial. 

 

4 - Um resultado significativo foi alcançado, mas com algumas deficiências já 

reconhecidas, quer seja em comprometimento, recursos financeiros ou capacidades 

operacionais. 

 

5 - Resultado completo foi alcançado, com compromisso e capacidade para apoiar 

esforços em todos os níveis. 
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Essencial 1 - Organizar para a resiliência frente aos desastres 

 

# 1 - Comitê Cidade Resiliente de São José do Rio Preto  - CCR. 

# 2 - PLANCON – Plano Municipal de Contingência de São José do Rio Preto. 

# 3 - Marking Smart Cities – AISR         

# 4 - Programa de Voluntariado da Defesa Civil - Decreto nº 17.977 de 15/02/2018 

# 5 - Plano Municipal de Contingência para Prevenção e Combate a Queimadas,  

Decreto nº 17.777 de 19/05/2017 

 

Essencial 2 - Identificar, compreender e utilizar os cenários de riscos atuais e 
futuros 

 

# 1 - Mapeamento de risco de desastres no município de São José do Rio Preto             

# 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS – ONU 

# 3 - ARBOVIROSES em São José do Rio Preto   

# 4 - Comissão de Estudos e Prevenção de Acidentes no Transporte de Produtos                   
Perigosos- Resolução SLT-9 - de 16/12/2015  

 

Essencial 3 - Fortalecer a capacidade financeira para a resiliência 

 

# 1 - Dotação Orçamentária de Defesa Civil de São José do Rio Preto     

# 2 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José 
do Rio Preto 

# 3 - Cartão de pagamento de Defesa Civil – CPDC      

# 4 - Fundo Municipal de Saúde  

# 5 - FUMDEMA - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente    

 

Essencial 4 - Promover o desenho do desenvolvimento urbano resiliente 

 

# 1 - Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de São José do Rio Preto   

# 2 - Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e Edificações     

# 3 - Plano Municipal de Saneamento Básico  

# 4 - Connected Smart Cities - Rio Preto CIDADE INTELIGENTE   
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Essencial 5 - Proteger as zonas de amortecimento naturais para melhorar a                 
função de proteção proporcionada pelos ecossistemas naturais 

 

# 1 - Operação Estiagem 

# 2 - Programa Viveiro Itinerante 

# 3 - Avaliação de Opacidade da Frota Veicular da Prefeitura movidos a diesel  

# 4 - Conselho de Escolas nas escolas Municipais 

# 5 - Plano Diretor de Arborização Urbana de São José do Rio Preto – PDAU 

# 6 - COMEA - Comissão Municipal de Educação Ambiental 

# 7 - Ponto de Apoio municipal para descarte de resíduos     

 

Essencial 6 - Fortalecer a capacidade institucional para a resiliência 

 

# 1 - Plano Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 

# 2 - Transferência de Renda e Cadastro Social 

# 3 - Plano Municipal de Habitação de Interesse Social 

# 4 - Programa Município Verde-Azul da Secretaria Estadual do Meio Ambiente   

# 5 - Plano de Mobilidade Urbana de São José do Rio Preto 

# 6 - Zoonoses por meio de políticas de Bem Estar Animal     

 

Essencial 7 - Compreender e fortalecer a capacidade social para a resiliência 

 

# 1 - 199 - Monitoramento Pessoa em Situação de Rua e Inclusão Social 

# 2 - Plano Municipal de Assistência Social - (PMAS)   

# 3 - Agentes Comunitários de Saúde 

# 4 - Programa Defesa Civil na Escola 
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Essencial 8 - Aumentar a resiliência da infraestrutura 

 

# 1 - Grupo de Estudos e Trabalho de Assistência Humanitária (Getah)  

# 2 - Patrimônio Histórico e Cultural de São José do Rio Preto 

# 3 - Plano de Contingência para as Arboviroses no Município de São José do Rio Preto  

# 3 - Gabinete Gerencial de Crise para enfrentamento e combate da situação 
epidemiológica de dengue 

 

 

Essencial 9 - Assegurar a efetividade da preparação e uma resposta efetiva a desastres 

 

# 1 - Centro Integrado de Monitoramento 

# 2 - Sistema de Monitoramento Móvel - Área Central de São José do Rio Preto  

# 3 - Gestão de Ocorrências de Defesa Civil 

# 4 - Emergência 199  

# 5 - Plano de Emergência do Aeroporto de São José do Rio Preto 

 

 

 

Essencial 10 - Acelerar a recuperação e reconstruir melhor, depois de qualquer 

 

# 1 - Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Assistência Humanitária para 
Situações de Desastres 

# 2 - Regularização Fundiária 

# 3 - Programa de Atendimento de Imóveis em Situação de Risco 

# 4 - Remoção de Moradias em Área de Risco 

# 5 - Banco Municipal de Alimentos 
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CONCLUSÃO 

 

Conclusão e Direcionamentos 

 

O conjunto de medidas aqui apresentadas evidencia a preocupação do Poder Público 
de São José do Rio Preto, 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 São José do Rio Preto, 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 São José do Rio Preto, investe suas energias para preservar 
o que há de melhor na cidade e superar os obstáculos, rumo a um município mais 
resiliente. 
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ANEXO 

Projetos e Ações - Descrição 

Para alcançar a visão de futuro, ampliar a resiliência e reduzir o risco de desastres, a 
cidade de São José do Rio Preto, estabeleceu projetos e ações que serão apresentados 
a seguir. Estes projetos e ações estão classificados e referenciados conforme as 
definições dispostas abaixo. 

UNDRR - 10 Essenciais: 

Essencial  1:  Organizar para a resiliência frente aos desastres. 

Essencial  2:  Identificar, compreender e utilizar os cenários de riscos atuais e futuros. 

Essencial  3:  Fortalecer a capacidade financeira para a resiliência. 

Essencial  4:  Promover o desenho do desenvolvimento urbano resiliente.  

Essencial  5:  Proteger as zonas de amortecimento naturais para melhorar a função de  

proteção proporcionada pelos ecossistemas naturais. 

Essencial  6:  Fortalecer a capacidade institucional para a resiliência.  

Essencial  7: Compreender e fortalecer a capacidade social para a resiliência. 

Essencial  8:  Aumentar a resiliência da infraestrutura. 

Essencial  9: Assegurar a efetividade da preparação e uma resposta efetiva a  
desastres. 

Essencial 10: Acelerar a recuperação e reconstruir melhor, depois de qualquer                       
desastre. 

 

Referências: 

MS – Marco de Sendai 

 

P1 - Prioridade 1: Compreender o risco de desastres. 

P2 - Prioridade 2: Fortalecer a governança para gerenciar o risco de desastres. 

P3 - Prioridade 3: Investir na redução do risco de desastres para a resiliência. 

P4 - Prioridade 4: Melhorar a preparação para desastres para uma resposta eficaz e 
para “Reconstruir Melhor” em recuperação, reabilitação e reconstrução. 

 

ADS – Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 

COP21 - Acordo de Paris - COP21 

H-III – Habitat III 

AH – Agenda para Humanidade 

Níveis de Progresso:  

1  2  3  4  5     
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 1 

# 1 -  COMITÊ CIDADE RESILIENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CCR 

 

Nível Progresso 3: 

Responsável: Coordenadoria de Defesa Civil 

Tempo: Indeterminada 

Status: Em execução. 

Mandato:  Decretos Municipal Nº 18.024, que cria o Comitê de Cidade Resiliente - CCR, 
e Nº 18.066 (nomeia os membros), ambos de 2018. 

Objetivo:  

O Comitê da Cidade Resiliente - CCR, vinculado ao Gabinete do Prefeito, coordenado 
pela Defesa Civil, é instância colegiada de deliberação e coordenação da Campanha 
Cidades Resilientes da Organização das Nações Unidas - ONU, no município de São 
José do Rio Preto. 

Seus objetivos é promover a intersetorialidade, propiciando ações integradas para 
implementação do Marco de Sendai e elaboração do Plano Local de Resiliência. 

Ações:  

Discutir conjuntamente os problemas, estratégias para aumentar o grau de consciência 
e compromisso em torno das práticas estabelecidas na Plataforma Global para a 
Redução do Risco de Desastres – Sendai, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 
Conferência das Partes da CMNUCC – Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula 
Humanitária para a resiliência a desastres. 

Auxílio na elaboração do Plano Local de Resiliência. 

Indicadores: LGSAT e UN Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 1 

# 2-  PLANCON - Plano Municipal de Contingência de São José do Rio Preto 

 

Nível Progresso 4: 

Responsável: Diretoria de Defesa Civil, Departamento Aeroviário do Estado de São 
Paulo, Rumo Malha Paulista, DER - Departamento de Estrada e Rodagem, SEMAE - 
Serviço Municipal de Água e Esgoto, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual e Secretarias: Serviços Gerais, Obras 
e Habitação. 

Tempo: Vigência a partir de 2019. 

Status: Em execução. 

Mandato: Indeterminado, podendo ser revisado a qualquer tempo. 
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Objetivo:  

Estabelecer os procedimentos a serem adotados pelas instituições envolvidas direta ou 
indiretamente nas ações de alerta, socorro, assistência e restabelecimento, de forma a 
reduzir os danos e prejuízos decorrentes de um desastre. 

Ações: Planejamento para a realização de exercícios de simulados. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 1 

#3-   MAKING SMART CITIES - AISR 

 

Nível Progresso 4: 

Responsável: Gabinete do Prefeito através da Coordenadoria de Defesa Civil, Comitê 
Cidade Resiliente e demais Secretarias que fazem parte do Grupo Gestor Intersetorial. 

Tempo: Inscrito desde 2017. 

Status: Em execução. 

Mandato: --- 

Objetivo: 

Uma iniciativa de responsabilidade social da AISR, reconhecida pela ONU, para tornar 
as cidades mais inteligentes e resilientes por meio do suporte ao desenvolvimento e à 
implementação de estratégias e planejamentos integrados para redução de risco de 
desastres. 

Ações:  

Para dar início a adesão ao Making Smart Cities como ferramenta de construção de 
dados dos avanços e desenvolvimento da cidade, foi realizada uma reunião com todos 
os membros do “Comitê Cidade Resiliente”- CCR,  titulares e suplentes das Secretarias 
e através de data show foi apresentado o sistema e suas 24 etapas à serem 
respondidos. 

Cada representante recebeu em seu e-mail um prtscn da tela com o essencial respectivo 
de sua pasta, com prazo de duas semanas para as respostas com a responsabilidade 
de compartilhar com seu Secretário. 

Além das reuniões realizadas com representantes de cada Secretaria e Instituições, a 
responsável pelo preenchimento, realizou pesquisa na conjuntura econômica 2018, no 
balanço da administração dos últimos 2 anos e internet, para buscar informações do 
município e seu Contexto Histórico. 

Indicadores: --- 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 1 

#4-  PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA DEFESA CIVIL - DECRETO Nº 17.977-2018 

 

Nível Progresso 4: 

 

Responsável: Gabinete do Prefeito por intermédio da Diretoria de Defesa Civil e dos 
órgãos setoriais de apoio a Defesa Civil. 

Tempo: Indeterminado 

Status: Em execução 

Mandato: Indeterminado 

Objetivo: 

Reunir pessoas físicas interessadas em colaborar com a defesa Civil de São José do 
Rio Preto. 

Ações: 

Ações preventivas de informação, conscientização, instrução e mobilização da 
população em relação aos riscos de desastres naturais; 

Ações de Socorro e Resposta, no caso de ocorrências de desastres. 

Participação nos simulados, campanhas nas ruas sobre prevenção a queimadas, 
seminários e treinamentos realizados pela Defesa Civil. 

Levantamento junto a Secretaria Municipal de Assistência Social sobre pessoas em 
situação de rua. 

A equipe se reúne, mensalmente, para receber instruções em alguma área de 
atendimento a emergência. 

Indicadores: Grande número de ocorrências em período de estiagem, focos de 
incêndios. Potencial de risco de desastre. 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 1 

# 5 - Plano Municipal de Contingência para Prevenção e Combate a Queimadas - 
Decreto nº 17.777 de 19/05/2017. 

 

Nível Progresso 4: 

Responsável: Diretoria de Defesa Civil, Comitê Cidade Resiliente e Comitê Gestor do 
Plano de Contingência para Prevenção e Combate a Queimadas. 

Tempo: Desde 2017 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo: 

Estabelecer diretrizes para elaboração e execução de um conjunto de ações integradas 
entre órgãos públicos, privados e sociedade civil, referidos no decreto para prevenção 
às queimadas urbanas e rurais aos danos à saúde pública causada por partículas 
sólidas e gases tóxicos presentes na fumaça desses incêndios. 

Ações:   

Articulação com os órgãos das comissões, sub-comissões e Membros do Comitê Gestor 
do Plano de Contingências para prevenção de incêndios no período de estiagem; 

Campanhas educativas; 

Acompanhamento do índice de umidade relativa do ar (URA); 

Estatísticas de incêndios. 

Indicadores:  

Uma das vulnerabilidades e ameaças do Município de São José do Rio Preto: 

Período de estiagem extenso com possibilidades de Incêndio Florestal - período de maio 
a setembro. 

Ocorrências de incêndios urbanos e rurais em cobertura de vegetação ressequida. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 2 

# 1 - MAPEAMENTO DE RISCO DE DESASTRES EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 

 

Nível Progresso 3: 

Responsável: Defesa Civil, Secretarias: Meio Ambiente, Planejamento, Obras, 
Serviços Gerais e SEMAE. 

Tempo: A partir de 2019 

Status: Em execução 

Mandato: Revisão anual de Mapeamento de risco 
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Objetivo:  

Identificar os locais propensos à ocorrência de inundações, acidentes com aeronaves, 
trens e veículos que transportam produtos perigosos dentre outros, capazes de afetar a 
vida do ser humano e do meio ambiente. 

Ações: Capacitação da equipe técnica; 

Informações e treinamento para a comunidade; 

Monitoramento digital; 

Realização de zoneamento (setorização), classificando o risco em Baixo, Médio, Alto e 
Muito Alto; 

Vistorias mediante solicitação de munícipes. 

Identificar e mapear focos de incêndios em vegetação, em períodos de estiagem de 
maio a outubro. 

Indicadores: Registro de ocorrências em áreas de risco do município Reunião com 
intersetorialidade. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 2 

# 2 - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS - ONU 

 

Nível Progresso 3:       

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Gabinete do Prefeito 

Tempo: 2030 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Cumprir com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidas pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas e 169 metas a serem atingidos até 2030. 

Reduzir a pobreza, promover a prosperidade global e o avanço social e proteger o meio 
ambiente. 

Ações:  

Tornar a Cidade um lugar mais justo, solidário, seguro e melhor para se viver; 

Abaixo segue as normas municipais relacionadas aos ODS em São José do Rio Preto. 

Decreto nº 17.792 de 12 de junho de 2017 – Cria a Comissão Municipal para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

Decreto nº 17.873 de 16 de outubro de 2017  - Nomeia os membros para compor a 
Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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Decreto nº 17.969 de 02 de fevereiro de 2018 - Aprova o Regimento Interno da 
Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS 

São José do Rio Preto foi à segunda cidade do Estado a aderir oficialmente por meio de 
Decreto aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da agenda 
2030 da ONU. Neste sentido as ações pautadas no Programa Município VerdeAzul vem 
ao encontro do desenvolvimento das metas propostas pelos ODS, fazendo com que 
ambos os Programas caminhem em consonância, pois visam à sustentabilidade local. 
No ano de 2018 São José do Rio Preto conquistou o 1º lugar no ranking ambiental no 
Estado de São Paulo em sustentabilidade através do Programa Município VerdeAzul. 

Indicadores: 

Para realizar o diagnóstico houve a divisão por Eixos: Ambiental, Social, Econômico e  

Institucional.  

Abaixo segue o andamento de cada um: 

Ambiental: Indicadores dos 169 (alinhados com o modelo) = 15 (dados completos para 
alguns e parciais - faltando validar - para outros) 

45 novos indicadores propostos -  Total 60 indicadores: 35% já com dados levantados 

Social: 74 Metas Gerais -  117 indicadores identificados -  62,5 % dos dados levantados 

Econômico: Indicadores dos 85 (alinhados com o modelo) = 40 (dados completos 
oficiais e 10 parciais – faltando validar – para outros). Ainda não foram propostos novos 
indicadores - Total 85 indicadores: 47% já com dados levantados. 

Institucional:  19 METAS GERAIS 

4 estão diretamente ligadas à esfera municipal 

0 indicadores ligados à esfera municipal 

 TOTAL DE  INDICADORES: 14 

 TOTAL APURADO: 8 

 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 2 

#3 - ARBOVIROSES em São José do Rio Preto 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde 

Tempo: Indeterminado 

Status: Em execução 

Mandato: -- 

Objetivo:  

Intensificar os trabalhos de vistorias nas residências para prevenir a proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti e combater a dengue, o Zika vírus e a Chikungunya. 
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Ações:  

Capacitação de 700 servidores agentes de saúde para atuar como brigadistas no 
controle do mosquito. 

Orientar a população a fazer um descarte correto do lixo para não aumentar a procriação 
do mosquito Aedes aegypti. 

Criação de um centro de hidratação para atendimento de pessoas com Dengue. 

Indicadores:  

Redução de casos de arboviroses no município. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 2 

#4 -  COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE 
DE      PRODUTOS PERIGOSOS – Resolução SLT-9 - de 16-12-2015 

 

Nível Progresso 4:    

Responsável: Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes do Estado de São 
Paulo; Departamento de Estrada e Rodagem – DER; Coordenadoria da Sub-Comissão 
de Estudos e Prevenção de Acidentes no Transporte de Produtos Perigosos da região 
de São José do Rio Preto; Defesa Civil de São José do Rio Preto. 

Tempo: Indeterminado 

Status: Em execução 

Mandato: Indeterminado 

Objetivo:  

Discutir os problemas gerados pelo transporte rodoviário de produtos perigosos, em 
nível regional; 

Encaminhar sugestões aos órgãos competentes sobre as medidas preventivas e 
corretivas a serem adotadas para o aprimoramento do transporte rodoviário de produtos 
perigosos;  

Analisar as causas e consequências dos acidentes no transporte rodoviário de produtos 
perigosos, por proposição das Subcomissões de que trata o artigo 4º desta Resolução; 

Participar, por proposição das Subcomissões, da realização de operações conjuntas de 
fiscalização no transporte rodoviário de produtos perigosos, com a participação das 
instituições integrantes da Comissão; e 

Elaborar e propor a implantação de planos regionais preventivos e de resposta aos 
acidentes no transporte de produtos perigosos, por proposição das Subcomissões. 

Ações:  

Blitz para promover a integração e a fiscalização conjunta nas rodovias estaduais e 
federais, pelos órgãos responsáveis pelo cumprimento das legislações referentes ao 
transporte rodoviário de produtos perigosos. 
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Estatísticas dos acidentes ocorridos no Estado, dentro de um padrão previamente 
estabelecido, a fim de subsidiar as análises das causas geradoras de acidentes, bem 
como contribuir para a adoção de ações que minimizem os riscos dessa atividade. 

Análise dos acidentes se foram em consequência de falhas humanas, falhas no sistema 
viário de responsabilidade da administração pública ou privada. 

Indicadores: O município é cortado por rodovias estaduais e federal com intenso tráfego 
de transporte de produtos perigosos, principalmente, de líquidos combustíveis e 
inflamáveis, uma vez que há inúmeras usinas de álcool na região. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 3 

# 1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DEFESA CIVIL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

Nível Progresso 3:  

Responsável: Gabinete do Prefeito e Defesa Civil de São José do Rio Preto 

Tempo: Indeterminado 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Fortalecer a capacidade financeira para investir na prevenção a Risco de Desastres.  

Dotação orçamentária; 

Divisão de Prevenção de incêndios e primeiro socorros; 

Divisão de Gestão de riscos e gerenciamento de desastres. 

Ações:  

Possibilidade de remanejamento de dotação orçamentária para atender demanda 
gerada por desastres. 

Elaboração de projetos para captação de recursos para financiar projetos, iniciativa 
privada e poder público. 

Indicadores:  

Fortalecimento financeiro para serviços destinados a ações de socorro, assistência às 
vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 3 

# 2 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José do 
Rio Preto - FMDCA. 

 

Nível Progresso 5:        

Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

Tempo: indeterminado 

Status: Em execução 

Mandato: Cada 2(dois) anos - podendo ser reconduzido por igual período 

Objetivo:  

Articular a viabilização das políticas, programas e ações de promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, distribuídos e alocados mediante 
deliberação dos Conselhos dos Direitos nos diferentes níveis de governo (União, 
Estados e Municípios). 

Atender as emergências e vulnerabilidades das crianças e adolescentes. 

Ações:  

Campanha da Destinação Solidária; 

Monitoramento nos Projetos Sociais que recebem recursos do FUMDCA; 

Diagnóstico relativo à situação da infância e da adolescência no âmbito de sua 
competência; 

Elaboração do Plano de Aplicação anual. 

Indicadores:  

Grande número de vulnerabilidades envolvendo crianças e adolescentes. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 3 

# 3 - CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL - CPDC - 

 

Nível Progresso 5:    

Responsável: Gabinete do Prefeito, Defesa Civil de São José do Rio Preto e 

Secretaria Municipal da Fazenda 

Tempo: 2020 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Socorrer, dar assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços essências; 
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Ações:  

Transferência de recursos da União por meio de um Cartão de Pagamento de Defesa 
Civil para despesas com ações de resposta, que compreendem socorro, assistência às 
vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, definidas no Decreto nº 7.257, de 4 
de agosto de 2010, promovidas por governos estaduais, do Distrito Federal e 
municipais. 

Indicadores: Serviços destinados a ações de socorro, assistência às vítimas e 
restabelecimento de serviços essenciais. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 3 

# 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Nível Progresso 5:     

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde - Conselho Municipal de Saúde 

Tempo: Indeterminado 

Status: Em execução 

Mandato: A cada 2 anos 

Objetivo:  

Receber e controlar os recursos públicos vinculados e ordenar os pagamentos das 
despesas pertinentes por meio de contas bancárias abertas pelo Ministério da  Saúde, 
em parceria com a Prefeitura de São José do Rio Preto. 

Controlar o orçamento público municipal destinado à saúde, que compreende recursos 
próprios, federais e estaduais. 

Atender às emergências de Saúde do município. 

Ações:  

Estudos de impactos das ações à serem desenvolvidas pela Secretaria; 

Gestão orçamentária financeira; 

Pagamento da execução financeira; 

Elaboração das peças orçamentárias - LOA   - LDO  -  PPA. 

Indicadores: Demandas emergenciais de saúde. 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 3 

#5 - FUMDEMA - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

Nível Progresso 4:   

Responsável: Sec. Municipal do Meio Ambiente e Conselho Municipal do Meio 
Ambiente 

Tempo: Indeterminado 

Status: Em execução 

Mandato: Os conselheiros exercerão suas funções pelo prazo de 2 (dois) anos, 
podendo ser reconduzidos. 

Objetivo:  

Implementar ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos naturais, incluindo 
a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um 
desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da 
população local. 

Ações:  

Captação de recursos junto ao Fundo Municipal. 

Indicadores:  

Marco Legal: O Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA foi criado 
pela Lei nº 10.205 de 05 de setembro de 2008 e regulamentado pelo Decreto nº 16.520 
de 19 de outubro de 2012. 

Finalidade 

A finalidade de defender, preservar e promover o meio ambiente, em caráter supletivo 
às ações do Município, dotado de condições financeiras e de gestão dos recursos 
destinados ao desenvolvimento das ações de gestão ambiental executadas ou 
coordenadas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, em 
comum com a União e o Estado.  

A lei do Fundo passará por uma reestruturação para ampliar a captação de recursos e 
sua aplicação. 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 4 

# 1 - Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de São José do Rio Preto 

 

Nível Progresso 4:  

Responsável: 

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

Tempo: 2006 

Status: Em revisão 

Mandato: -- 

Objetivo:  

Assessorar a Municipalidade nas suas instâncias executiva e legislativa, quanto a 
assuntos relativos ao planejamento urbano e desenvolvimento sustentável no município 
de São José do Rio Preto. 

Ações:  

Implementação de programas de incentivos ao desenvolvimento da cidade com 
sustentabilidade, gestão ambiental, obras de drenagens e uso do solo. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 4 

# 2 - LEI DE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E EDIFICAÇÕES 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

Tempo: Indeterminado 

Status: Em execução 

Mandato: Indeterminado 

Objetivo:  

Regulamentar o uso e ocupação do solo e edificações, nas diversas zonas em que fica 
dividido o município. 

Ações:  

Melhoria na malha viária urbana; 

Ocupação dos vazios urbanos; 

Recuperação e manutenção da pavimentação asfáltica; 

Divisão do município em 10 regiões administrativas; 
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Lei nº 5135/1992, em cumprimento aos objetivos e diretrizes do Plano Diretor  de 
Desenvolvimento Sustentável, foi alterada a Lei de Zoneamento e respectiva 
regulamentação de uso, e ocupação do solo e edificações, nas diversas zonas em que 
se dividiu o município. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 4 

# 3 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Nível Progresso 4: 

Responsável: SEMAE - Serviço Municipal de água e esgoto 

Tempo: 2030 

Status: Em execução 

Mandato: Indeterminado 

Objetivo:    

Articular, integrar e coordenar recursos humanos, tecnológicos, econômicos e 
financeiros, e estabelecer as diretrizes e os princípios para execução de serviços 
públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

Ações:  

Ampliação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto - 98% de esgoto tratado; 

Construção de mais módulos de tratamento de esgoto, elevando da atual capacidade 
para 450 mil, para 600 mil pessoas; 

Ampliação da capacidade de tratamento para 1.340 litros por segundo; 

Novo poço profundo interligando a região norte, no Aquífero Guarani, produzindo 135 
milhões de litros de água por mês; 

Construção de 5 km de adutora interligando dois bairros, beneficiando 100 mil pessoas; 

Novas redes de emissários e interceptoras de esgoto nas margens dos córregos: 
Macacos, São Pedro, Anta, Piedade, Felicidade e Rio Preto, 40 km de interceptoras. 

Indicadores: Melhora nas condições básicas de saneamento básico para a população. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 4 

# 4 - CONNECTED SMART CITIES - RIO PRETO CIDADE INTELIGENTE 

 

Nível Progresso 4: 

Responsável: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Planejamento, Empro. 
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Tempo: Indeterminado 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Colocar as pessoas no centro do desenvolvimento, incorporar tecnologia da informação 
e comunicação na gestão urbana e utiliza esses elementos como ferramentas que 
estimulam a formação de um governo eficiente, que engloba o planejamento 
colaborativo e a participação cidadã. 

Favorecer o desenvolvimento integrado e sustentável tornando-se mais inovadoras, 
competitivas, atrativas e resilientes, melhorando vidas. 

Ações:  

Gestão intersetorial para integrar as ações; 

Ampliação de investimento em tecnologia; 

Envolvimento da Sociedade Civil na administração pública; 

Captação de recursos para investimentos; 

O município ocupa a posição de 32º lugar como cidade inteligente. O estudo Connected 
Smart Cities 2017, da Urban Systems, empresa especializada em inteligência de 
mercado, com base em dados de fontes oficiais como ministérios e órgãos reguladores, 
levou em considerações informações sobre pelo menos 700 municípios. 

 

Indicadores:  

Mobilidade, Urbanismo, Tecnologia e Inovação, Empreendedorismo, Governança, 
Educação, Energia, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Economia. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 5 

# 1 - OPERAÇÃO ESTIAGEM 

 

Nível Progresso 4: 

Responsável: Coordenadoria de Defesa Civil, Comitê Gestor do Plano de contingência 
para prevenção e combate a queimadas; Secretarias: Serviços Gerais, Meio Ambiente, 
Saúde, Guarda Municipal. Corpo de Bombeiros e Polícia ambiental 

Tempo: 6 meses, período de estiagem de maio a outubro 

Status: Em execução 

Mandato: Indeterminado 

Objetivo:  

Estabelecer diretrizes para elaboração e execução de um conjunto de ações na adoção 
de medidas antecipadas à deflagração de focos de incêndios em coberturas vegetais, 
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bem como as destinadas à promoção e a recuperação da saúde da população, a partir 
do acompanhamento dos Índices de Umidade Relativa do Ar (URA). 

Ações:  

Campanhas educativas nas escolas; 

Campanhas Preventivas e ações emergenciais de combate a incêndios; 

Campanhas sobre o descarte correto do lixo e distribuição de Bota Bituca de cigarro 
para usuários do trânsito. 

Indicadores:  

Lei de crimes ambientais; 

Redução dos focos de incêndios em período de estiagem - maio a outubro (seca). 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 5 

# 2 - PROGRAMA VIVEIRO ITINERANTE 

 

Nível Progresso 4:    

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

Tempo: 2030 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Além da doação de mudas, campanhas e atividades da Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo durante todo o ano como, por exemplo, plantios no Parque Walter Spotti; 
rearborização do centro e outras regiões em parceria com o projeto Muda que a Cidade 
Muda; plantios do Grupo Corredor Ecológico; AAMA (Associação Amigos dos 
Mananciais de São José do Rio Preto), Salvando o Verde o Viveiro Itinerante, tem essa 
intenção de conscientizar e promover o aumento da arborização no município. 

Ações:  

Plantio de 106 mudas de árvores, o projeto já está em processo licitatório e sua liberação 
possibilitará a implantação do projeto e com ele o manejo integrado que inclui a 
recomposição de biomas como Mata Atlântica e Cerrado na área do antigo IPA, plano 
de extrema importância da atual administração da Prefeitura de São José do Rio Preto. 

Ações de Plantio e reflorestamento em áreas de APP, como a realizada junto aos 
córregos dos Macacos no Bairro São Marcos, Córrego Cobertinho e passivos de novos 
Empreendimentos vêm proporcionando elevação da proteção de áreas ciliares. O 
cumprimento de Passivos Ambientais nessas áreas críticas, colaboram na mitigação 
dos impactos ambientais causados pelas obras e ao mesmo tempo, atuam no 
restabelecimento da vegetação lindeira a córregos urbanos, já bastante degradados 
devido ações de erosão e assoreamento. 

Indicadores: São José do Rio Preto apresenta 96,6% das residências com 
componentes arbóreos. 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 5 

# 3 - AVALIAÇÃO DE OPACIDADE DA FROTA VEICULAR DA PREFEITURA 
MOVIDOS A DIESEL. 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo 

Tempo: 2010 

Status: Em execução 

Mandato: - 

Objetivo:  

Avaliar e monitorar as emissões de poluentes atmosféricos da frota de veículos do 
município, frota própria, de empresas prestadoras de serviços e de transporte de 
passageiro. 

Ações:  

Inspeções periódicas do grau de opacidade das emissões dos veículos a diesel da frota 
para que estes sejam direcionados para manutenção adequada, em conjunto com a 
renovação de veículos. Visando, desta forma, reduzir a emissões de poluentes 
atmosféricos das emissões veiculares. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 5 

# 4 - CONSELHO DE ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

Nível Progresso 5:     

Responsável: Secretaria Municipal de Educação 

Tempo: 2018 

Status: Em execução 

Mandato: Os conselheiros serão escolhidos mediante processo realizado anualmente, 
podendo ser reconduzido por mais um ano, sempre no primeiro mês letivo.  

Objetivo:  

Participar e deliberar sobre a Política Educacional do Município. 

Lei 13.016 de 23/08/2018. 

Ações:  

Estabelecer um Conselho Consultivo e Deliberativo composto até 24 membros titulares 
(docentes, especialista de educação, funcionários, pais e alunos) e respectivos 
suplentes. Não paritário.  
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Escolas do município e demais conveniadas do Sistema Municipal de Ensino. 

Consultivas: 

a) Analisar questionamentos dos segmentos da unidade escolar; 

b) Sugerir alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa, 
pedagógica e financeira; 

c) Dar parecer, apresentando sugestões ou soluções para as diversas demandas da   
unidade escolar. 

Fiscais e Avaliativas: 

a) Acompanhar o desenvolvimento das ações pedagógicas, administrativas e 
financeiras; 

b) Avaliar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho em face das 
diretrizes e metas estabelecidas. 

Mobilizadoras: 

a) Promover a participação integrada dos segmentos representativos da escola e da 
comunidade local; 

b) Promover relações de cooperação e intercâmbio com outros Conselhos    Escolares; 

c) Promover cursos de formação de conselheiros anualmente. 

d) Promover campanhas de Educação do Meio Ambiente. 

 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 5 

# 5 - PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  

 

Nível Progresso 4:   

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo 

Tempo: 2018 

Status: Em Execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Estabelecer as diretrizes de planejamento, implantação, manejo e preservação da 
Arborização Urbana; 

Fiscalizar e, em sendo necessário, executar e manter a arborização urbana, visando a 
melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente; 

Estabelecer critérios de monitoramento dos órgãos públicos e privados, que exerçam 
atividades, direta ou indiretamente, relacionadas à arborização urbana; 
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Incentivar e orientar a população, com vistas ao plantio, manutenção e à preservação 
da arborização urbana. 

Ações:  

Divulgação constante a política de plantio, preservação, manejo e expansão de 
arborização no município. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 5 

# 6 - COMEA - COMISSÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente 

Tempo: 2018 

Status: Em Desenvolvimento 

Mandato: 1(um) ano podendo ser reconduzido por igual período - Decreto 18.060 - 2018 

Objetivo:  

Elaborar, monitorar e avaliar todas as ações de Educação Ambiental formal e não-formal 
do município. 

Ações:  

A Comissão é partidária, composta por membros da Sociedade Civil e Poder Público. 

Elaboração do Plano de Educação Ambiental do Município de São José do Rio Preto - 
2019. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 5 

# 7 - PONTO DE APOIO MUNICIPAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS. 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Secretaria municipal de Serviços Gerais. 

Tempo: --- 

Status: Em execução. 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Propiciar para a população locais para o descarte de resíduos da construção civil, 
vegetação. 
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Inibir a prática de incêndio criminoso, descarte em local irregular. 

Ações:  

Atualmente há 15 pontos de apoio, sendo que estão sendo construídos mais 3. 

Está em fase de elaboração, projeto de monitoramento por câmaras de vigilância nestes 
locais, que ficarão sob supervisão da Guarda Municipal na Central de Monitoramento. 

Indicadores: Incêndios no período de estiagem. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 6 

# 1 - PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

Nível Progresso 4:       

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde - Conselho Municipal de Saúde 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

O Plano Municipal de Saúde estabelece as diretrizes, os objetivos e o conjunto de metas 
a serem alcançadas na área da saúde para os próximos quatro anos. 

Através das metas pactuadas, traduzimos o anseio e as necessidades da população em 
diretrizes, objetivos e ações a serem desenvolvidas, com a perspectiva de melhoria na 
atenção integral à saúde, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de 
Saúde. 

Ações:  

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo 
adequado ao atendimento das necessidades de saúde; 

Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção, 
prevenção e vigilância em saúde; 

Garantia da atenção integral à saúde em todos os Ciclos de Vida; 

Aprimoramento dos serviços de Urgência e emergência; 

Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde; 

Formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de 
trabalho dos profissionais que atuam na área da saúde; 

Qualificação dos instrumentos de gestão, gerando ganhos de produtividade e eficiência 
para o SUS; 

Aprimoramento e garantia da assistência farmacêutica universal e integral no âmbito do 
SUS; 

Aprimoramento da política nacional de comunicação em saúde; 
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Aprimoramento do controle das doenças endêmicas, parasitárias e zoonoses, 
melhorando a vigilância à saúde, especialmente ao combate do mosquito Aedes aegypti 
e demais arboviroses, raiva e leishmaniose. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 6 

# 2 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E CADASTRO SOCIAL 

 

Nível Progresso 4:      

Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Tempo: Enquanto o Governo Federal manter em vigência o Programa de Transferência 
de Renda. 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Contribuir para a identificação da parcela mais pobre e vulnerável da população, 
levantando informações sobre suas principais características socioeconômicas, 
necessidades e potencialidades, promovendo o alívio imediato da pobreza e contribuir 
para a articulação da rede de promoção e proteção social e para integração das 
iniciativas de diversas áreas que visam promover a inclusão social. 

Ações:  

Busca ativa; 

Inclusão e atualização cadastral; 

Atendimento e acompanhamento familiar; 

Atividades socioeducativa; 

Articulação com a rede socioassistencial e setorial 

Indicadores: - Porcentagem de famílias incluídas no Cadastro Único e cobertura dos 
Programas de Transferência de Renda em relação à estimativa de famílias pobres do 
município; 

Ampliação de acesso aos serviços socioassistenciais e setoriais. 

Indicadores: --- 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 6  

# 3 - PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

Nível Progresso 3:    

Responsável: Conselho Municipal de Habitação e Secretaria Municipal de Habitação. 

Tempo: - 

Status: O primeiro plano foi realizado em 2011, mas, no momento, está em 
reformulação. 

Mandato: - 

Objetivo:  

Melhorar o déficit habitacional através de políticas públicas. 

É um instrumento de planejamento para o enfrentamento das necessidades 
habitacionais locais da população, consiste em condição básica para adesão do 
município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS. 

Ações:  

Diagnóstico socioassistencial das famílias. 

Disponibilidade de alojamento e transferência de renda. 

Auxiliar na organização comunitária. 

Indicadores: Demanda Habitacional 

Indicadores: --- 

 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 6 

 

# 4 - PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE-AZUL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE. 

 

Nível Progresso 5:    

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Gabinete do Prefeito e Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

Tempo: Avaliado anualmente. 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  
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Principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração 
e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável 
do Estado. 

Descentralizar a política ambiental e proporcionar a eficiência na gestão dos assuntos 
ambientais. 

Ações:  

Orientação junto à população, sociedade civil organizada, ONGs e outras instituições 
para se tornarem responsáveis pela manutenção das mudas até que se tornem árvores; 

Projeto salvando o Verde o Viveiro Itinerante, tem a intenção de conscientizar e 
promover o aumento da arborização no município; 

Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica e do Cerrado; 

Ampliação da ETE Rio Preto e da capacidade de saneamento básico do Município. 

Indicadores:  

Aprimoramento de políticas públicas e demais ações sustentáveis. 

Obtenção da primeira colocação no ano de 2018. 

 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 6 

 

# 5 - PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

Nível Progresso 3:     

Responsável: Secretarias: Trânsito, Planejamento e Obras 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Contribuir para o acesso universal à cidade, por meio do planejamento e gestão do 
sistema de mobilidade urbana. 

Melhorar a infraestrutura asfáltica com recapeamento de 200 km de ruas e avenidas; 

Implantar 9 corredores de ônibus; 

Acessibilidade; 

Construir de um novo terminal de ônibus e complexo viário com 3 pontes e 6 alças de 
acesso. 

Ações:  

Acessibilidade em 100% do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros; 
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Aumento de cerca de 20 mil passageiros diários no Sistema de Transporte Coletivo de 
Passageiros; 

Melhoria da Mobilidade Urbana devido a melhoria do nível de serviço do sistema de 
Transporte Coletivo de Passageiros; 

Ampliar a resiliência na mobilidade urbana e reduzir o risco de desastres. 

Implantação de faixas exclusivas em benefício da agilidade do sistema de transporte 
coletivo, do aumento da velocidade de viagem e redução do impacto do tráfego sobre o 
mesmo; 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 6  

# 6 - ZOONOSES POR MEIO DE POLÍTICAS DE BEM ESTAR ANIMAL 

 

Nível Progresso 3:     

Responsável: Secretaria municipal de Saúde. 

Tempo: - 

Status: Em execução 

Mandato: - 

Objetivo:  

Criar políticas públicas que garantam a defesa e cumprimento dos direitos dos animais; 

Implantar o Programa de Redução Gradativa do número de veículos detração animal; 

Implementar Programa de Bem Estar Animal; 

Garantir estrutura operacional do Bem Estar Animal. 

 

Ações:  

Castração animal - através do Castra Móvel; 

Campanhas para incentivar a adoção animal; 

Campanha de vacinação nos bairros mais vulneráveis; 

Ampliação das ações com os animais de rua, “Captura, Esteriliza e Devolve”. 

Indicadores: Número alto de animais abandonado nas ruas. 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 7 

 

# 1 - 199 - MONITORAMENTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA E INCLUSÃO 
SOCIAL 

 

Nível Progresso 3:     

Responsável: Coordenadoria de Defesa Civil, Secretarias: Assistência Social, Saúde, 
Serviços Gerais, Desenvolvimento Econômico e Guarda Municipal e Consultório na Rua 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

A Central de Monitoramento através do 199 tem como objetivo auxiliar o munícipe 
quando acionar o serviço para atendimento da pessoa em situação de rua, com o 
preenchimento do formulário on-line, o qual é encaminhado ao departamento 
responsável, que providenciará o atendimento. 

O objetivo é encaminhar a resolução de necessidades imediatas, além de promover a 
inserção na rede de serviços sócioassistenciais e demais políticas públicas na 
perspectiva da garantia dos direitos. 

Ações:  

Através do protocolo de atendimento é realizado o cadastramento das pessoas em 
situação de rua e encaminhamento para a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Depto de Vigilância Social, de forma a assegurar o atendimento e o acompanhamento 
social, na perspectiva de construção de vínculos interpessoais e familiares que 
oportunizem a reinserção social e comunitária e saída das ruas. 

Indicadores: Aumento do número de pessoas em situação de rua e migrante 

 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 7 

# 2 - PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (PMAS) 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social - CMAS - Conselho Municipal 
de Assistência Social 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  
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O Plano de Assistência Social, faz parte de uma processo amplo e continuado, 
concretiza objetivos, prioridades e metas de médios prazo assumidos pela gestão na 
garantia dos direitos socioassistenciais e na gestão compartilhada, democrática e 
participativa. 

Visa fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, na cidade de São José do Rio 
Preto, por meio de ações integradas e territorializadas, imprimindo caráter técnico e 
participativo à gestão, com vistas a cumprir as funções de proteção social, vigilância 
socioassistencial e defesa de direitos, bem como a garantia de acesso e de direitos da 
população. 

Ações:  

Implementação de ações de intersetorialidade com outras políticas municipais para a 
promoção da proteção integral e defesa de direitos dos usuários da Política de 
Assistência Social; 

Garantia de dotação orçamentária e financeira para a execução das ações de 
assistência social, que atenda às demandas identificadas; 

Cadastramento das famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico; 

Cadastramento e acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de 
Trabalho Infantil; 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 7 

# 3 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício de atividade de prevenção de 
doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e 
sob supervisão do gestor municipal. 

Ações:  

Ações de promoção de atividades de educação para a saúde individual e coletiva na 
comunidade em que atua; 

O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde no bairro em que atua; 

O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da 
conquista de qualidade de vida; 
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A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco 
à família; e 

A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas 
públicas que promovem a qualidade de vida. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 7 

 # 4 - PROGRAMA DEFESA CIVIL NA ESCOLA 

 

Nível Progresso 4:    

Responsável: Defesa Civil 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Capacitar alunos da rede municipal, ensino fundamental I e II, em conceitos sobre 
Defesa Civil, prevenir incêndios e acidentes domésticos. 

Ações:  

Ministração com a distribuição de cartilhas, folhetos, folders, durante o ano letivo. 

Em 2018, foram alcançados mais de 2.000 alunos da rede municipal. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 8 

# 1 - GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA 
(GETAH) 

 

Nível Progresso 2:    

Responsável: Diretor de Defesa Civil - Gabinete do Prefeito - Comitê Grupo Gestor 

Tempo: --- 

Status: Em desenvolvimento 

Mandato: indeterminado 

Objetivo:  

Estabelecer procedimentos para o desenvolvimento da política de cooperação 
humanitária no âmbito municipal com o objetivo de prover alívio imediato, aumentar a 
resiliência a desastres socioambientais e estimular a recuperação e o desenvolvimento 
sustentável de pessoas afetadas. 
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Com o objetivo de responder, com rapidez, a situações de emergências humanitárias 
causadas por desastres. 

Ações:  

Reuniões com o Grupo de Estudo de Assistência Humanitária (GETAH), para a 
elaboração do 

Plano Municipal Integrado de Gerenciamento para a Assistência Humanitária em 
situação de desastres. 

Consiste em um conjunto de medidas planejadas para socorrer com rapidez e eficácia 
vítimas em situação de risco. 

Indicadores: Em desenvolvimento 

 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 8 

# 2 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

Nível Progresso 4:    

Responsável: Secretaria Municipal de Cultura - Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico - CONDEPHACT 

Tempo: 2005 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

COMDEPHACT tem como objetivo a adoção de todas as medidas para a defesa do 
patrimônio histórico, artístico e cultural do Município, cuja conservação se imponha em 
razão de fatos históricos memoráveis, do seu valor folclórico, artístico, documental ou 
cultural, bem como dos recantos paisagísticos que mereçam ser preservados. 

Ações:  

Implementar a política de preservação definida pelo COMDEPHACT, que resulta em 
uma série de exigências que devem ser obedecidas pela sociedade. 

Realiza a identificação, preservação, proteção e conservação do Patrimônio Cultural de 
São José do Rio Preto que são regidas pelas disposições contidas na presente Lei 
Complementar 2014 de 2005. 

Indicadores: --- 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 8 

# 3 - PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA AS ARBOVIROSES NO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Reduzir a morbimortalidade por Dengue, Chikungunya e Zika, e o impacto das 
epidemias no município. 

Ações:  

Monitoramento da dengue indicando risco de epidemia; 

Salas de Situação a prioridade nas atividades de organização de serviços de saúde e 
assistência ao paciente com suspeita de dengue, chikungunya e zika; 

Criação de protocolos de atendimento, observando medidas para identificar a gravidade 
por dengue; 

Realiza análises em conjunto com a SUCEN das estratégias de controle de vetores 
propostas para o cenário vivido; 

Monitoramento diário dos Agentes de Saúde e Agentes Comunitários em imóveis de 
risco. 

Indicadores: Risco iminente de surto e epidemia em 2019. 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 8 

# 4 - GABINETE GERENCIAL DE CRISE PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA 
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE DENGUE. 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

O acompanhamento e estabelecimento de estratégias e ações voltadas para a 
prevenção e combate à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus e outras Arboviroses; 
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Monitorar, avaliar e definir estratégias para o trabalho das equipes de saúde no controle 
à dengue, no âmbito da assistência, prevenção e promoção à saúde. 

Decreto 15.120 - 25/02/2010 

Ações:  

Atualizar o plano de contingência para o Enfrentamento das Arboviroses quando a 
situação assim o exigir; 

Promover a intersetorialidade, propiciando ações integradas e coordenadas; 

Acompanhamento sistemático das equipes de saúde 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 9 

# 1 - CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO 

 

Nível Progresso 4:    

Responsável: Guarda Civil Municipal 

Tempo: - 

Status: Em execução 

Mandato: Indeterminado 

Objetivo:  

Oferta de atendimentos de urgências e emergência; 

Detectar as ocorrências em tempo real; 

Prevenção de crimes na área central, escolas, pontos de apoio da prefeitura (local de 
descarte de resíduos) 

Ações:  

Ampliar a quantidade de câmeras de monitoramento de 150 para 395 câmeras em 
tempo real e Sistema de monitoramento móvel na área central. 

Monitorar a entrada de pessoas não autorizadas na Estação Ecológica e ocorrências de 
incêndio. 

Está em projeto o monitoramento de carros produtos de crime. 

Indicadores: Aumento do índice de violência. 
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PROJETOS E AÇÕES – Essencial 9 

# 2 - SISTEMA DE MONITORAMENTO MÓVEL - ÁREA CENTRAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO. 

 

Nível Progresso 4:    

Responsável: Gabinete do Prefeito, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal - GCM, Sec. 
Trânsito, Sec. Planejamento, Polícia Militar. 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Interligar o sinal das câmeras do quadrilátero central ao ônibus da GCM, onde é possível 
ter acesso a imagens de 43 câmeras distribuídas no Centro de Rio Preto. Somadas aos 
aparelhos já em funcionamento e à Central instalada na Defesa Civil, a GCM(Guarda 
Civil Municipal), passa a monitorar 150 câmeras instaladas em 25 locais que incluem a 
Estação Rodoviária, o Terminal Urbano, as UPAS, as UBSFs, Museus, Incubadora de 
Empresas, Calçadão e ruas da área central. 

Pode ser utilizado em locais sinistrados para monitoramento. 

Ações:  

O monitoramento da GCM é realizado de forma integrada ao Copom (Polícia Militar), 
uma vez que a maior parte das câmeras instaladas nas ruas da área central são 
acessadas por ambas as corporações. Dessa forma, as equipes da PM e da GCM estão 
em contato permanente. 

O ônibus conta com uma câmera elevatória que alcança 12 metros de altura e tem 
capacidade de capitar imagens a até 1 mil metros de distância. Poderá ser usado em 
grandes eventos, onde houver aglomeração de pessoas. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 9  

# 3 - GESTÃO DE OCORRÊNCIAS DE DEFESA CIVIL 

 

Nível Progresso 4:      

Responsável: Defesa Civil - Divisão de Gestão de Riscos e Gerenciamento de 
Desastres. 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo: 
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Gerenciar as ocorrências atendidas pela Defesa Civil de São José do Rio Preto, quer 
sejam geradas como prevenção ou em situação de desastre, realizadas pelo 
Departamento de Engenharia Civil, junto a Divisão de Gestão de Riscos e 
Gerenciamento de Desastres. 

Ações:  

Interditar os locais de riscos, quando necessário; 

Orientar as pessoas quanto a risco de desastres do imóvel que foi solicitado a vistoria. 

Realiza vistorias de segurança em áreas de interesse de Defesa Civil, em Shopping 
Center, Boates, Hospitais e Escolas Públicas. Bem como controle de laudos dos prédios 
da Prefeitura; 

Solicitação de ARTs aos imóveis com riscos. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 9  

# 4 - EMERGÊNCIA 199 

 

Nível Progresso 4:     

Responsável: Defesa Civil 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Serviço telefônico de emergência, não tarifado, destinado à comunicação de 
emergência com a Defesa Civil, de âmbito local, tendo como público-alvo a população 
do município. 

Ações:  

Possibilitar a comunicação de qualquer telefone (inclusive telefone público, sem 
necessidade de ficha ou cartão) ao posto de comunicação da Defesa Civil. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 9  

# 5 - PLANO DE EMERGÊNCIA DO AEROPORTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

Nível Progresso 4:   

 

Responsável: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP, Defesa Civil, 
Polícia Militar, SAMU e Grupamento de Bombeiros. 
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Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: Revisão anual 

Objetivo:  

O objetivo do Plano de Emergência do Aeroporto de São José do Rio Preto, é 
estabelecer procedimentos básicos de ação e coordenação a serem executados para 
responder a emergências que por ventura venham a ocorrer neste aeródromo. 

Ações:  

Elaboração do Plano de Emergência em conformidade com a legislação vigente e 
aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 

Realização de Simulados de Queda de Aeronave no Aeroporto de São José do Rio 
Preto (SP), esse evento faz parte das atividades de pronta resposta a situações de 
emergência com aeronaves do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo 
(DAESP), sendo realizado a cada dois anos. 

A atividade é organizada pelo 13º Grupamento de Bombeiros, que implantou o Sistema 
de Coordenação de Emergência (SICOE) e conta com a participação de diversos órgãos 
públicos e civis da cidade. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 10  

# 1 - Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Assistência Humanitária 
para Situações de Desastres. 

 

Nível Progresso 2:    

Responsável: Gabinete do Prefeito através da Defesa Civil, Secretarias: Assistência 
Social, Educação, Esportes, Habitação, Trabalho, Serviços Gerais. 

Tempo: --- 

Status: Em elaboração 

Mandato: --- 

Objetivo: 

Estabelecer um conjunto de medidas planejadas pela Prefeitura de São José do Rio 
Preto, para socorrer com rapidez e eficácia vítimas atingidas por Situação de 
Emergência ou Estado de Calamidade Pública e definir procedimentos para o uso do 
Cartão de Pagamento de Defesa Civil. 

Ações:  

Elaboração do Plano Municipal para quando necessário, o conjunto de procedimentos 
deverá ser desencadeado pelos órgãos que integram a Defesa Civil de São José do Rio 
Preto; 
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Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Hospital de Base, Santa Casa, 
EMPRO (Tecnologia e Informação), Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SEMAS), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - Departamento de Vigilância em 
Saúde, Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMC), Secretaria Municipal de 
Chefia de Gabinete, Centrais de Abastecimento de São José do Rio Preto (CEASA), 
Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE), Corpo de Bombeiros e Empresa 
Municipal de Construções Populares (EMCOP). 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 10  

# 2 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Nível Progresso 4:   

Responsável: Secretaria Municipal de Habitação - Procuradoria-Geral do Município 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Promover todos os atos administrativos e judiciais necessários à regularização fundiária 
e urbanística de núcleos habitacionais. 

Ações: 

Levantamento nos loteamentos irregulares, total 129 loteamentos 

Regularizados: 56 loteamentos 

Em análise para aprovação no Programa Cidade Legal: 10 loteamentos 

Em fase de regularização: 42 loteamentos 

Áreas em estudos/análise de viabilidade para regularização: 21 áreas 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 10  

# 3 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO 

 

Nível Progresso 4:    

Responsável: Empresa Municipal de Construções Populares - EMCOP 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 
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Objetivo:  

Práticas Atuais – Portaria 080/2011. Contemplar famílias com renda familiar de até 03 
salários-mínimos, que possuem a titularidade do seu imóvel, tendo como seu maior 
objetivo, manter a família no seu imóvel e não aumentar o nosso deficit habitacional. 
Utilizamos mão de obra própria da EMCOP e repassamos para o beneficiário, o apenas 
o custo dos serviços de terceiros e do material aplicado na obra. 

Ações:  

Avaliar os imóveis que necessitam de reforma. Muitos dos imóveis, com o passar dos 
anos e dificuldades enfrentadas pela família, o desgaste do tempo ou até mesmo a falta 
de condições que tiveram para a conclusão da sua construção, chegam a um ponto 
crítico, com risco de desabamento, interditado após análise dos engenheiros da Defesa 
Civil, são incluídos no Programa para a reforma. 

Indicadores: Moradias com risco de desastres 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 10  

# 4 - REMOÇÃO DE MORADIAS EM ÁREA DE RISCO 

 

Nível Progresso 3:    

Responsável: Secretaria Municipal de Habitação, Defesa Civil, Procuradoria Municipal, 
Sec. Trabalho, Sec. Saúde, Serviços Gerais, Assistência Social. 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo: Remover as famílias em áreas de risco. 

Ações:  

Com a decisão judicial o município vai fazer a remoção das famílias instaladas 
irregularmente na favela do Brejo Alegre com 58 famílias e Vila Itália com 208 famílias 
(500 pessoas) a Prefeitura vai pagar um auxílio para que as famílias se  realoquem 
fora da favela. 

Remoção das famílias de forma preventiva, demolição das residências em risco, 
remoção dos entulhos, e promover a recuperação ambiental da área em consonância 
com os projetos habitacionais. 

Indicadores: --- 

 

PROJETOS E AÇÕES – Essencial 10 

# 5 - BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS 

 

Nível Progresso 4:     



Plano de Resiliência de São José do Rio Preto 2019–2022 / PAG.109 

Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura - Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional - COMSEA. 

Tempo: --- 

Status: Em execução 

Mandato: --- 

Objetivo:  

Garantir o direito humano à alimentação adequada, em quantidade e qualidade, 
assistindo principalmente as populações vulneráveis, em insegurança alimentar, mas 
extensiva a toda a população por meio de projetos como o da educação alimentar. 
Integrado a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, conforme Resolução nº 4, 
publicada no Diário Oficial da União, em 31 de dezembro de 2018. 

Ações:  

Ao longo de 2018, o Banco Municipal de Alimentos, distribuiu cerca de 50 mil toneladas 
de alimentos, realizando mais de 40 mil atendimentos por meio da entrega de cestas 
alimentares a 1.875 famílias por semana e a 92 entidades assistências cadastradas 
junto à rede municipal de Assistência Social. 

Os produtos que abastecem o Banco Municipal de Alimentos vêm de três frentes: 
doações de empresas parceiras e da sociedade civil em geral; Programas de Aquisição 
de Alimentos (PAA); e produção própria através da horta as SMAA(Sec. Mun. de 
Agricultura e Abastecimento). 

Realiza ações educativas, tem parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Conab compra 
de pequenos agricultores e distribui a órgãos de segurança alimentar. 

Com a captação legumes e frutas no Ceasa, supermercados e feiras livres são (8 mil 
quilos diários), são montadas cestas de legumes e encaminhadas às famílias 
cadastradas no Fundo Social de Solidariedade e na rede municipal de Assistência 
Social. 

Agricultura Familiar – só em 2018, 220 produtores forneceram mais de 267 toneladas 
de alimentos ao Banco – e, ao mesmo tempo, garantindo maior qualidade dos alimentos 
adquiridos. A terceira via de abastecimento é a produção própria vinda da Horta em 
Engº. Schmitt e da Estufa de Hidroponia, além de repasse de hortaliças feito pela 
Cooperiopreto em contrapartida a concessão de área municipal. 

Todos os alimentos procedentes da coleta urbana passam por triagem e são 
devidamente higienizados, chegando à mesa das pessoas com qualidade para serem 
consumidos. Quando não atendem esse parâmetro, podem ser processados na forma 
de polpa, evitando desperdício. 

Indicadores: --- 
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DEFESA CIVIL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

Atualmente no Brasil, a maioria da população está concentrada nas cidades. 
Segundo o censo do IBGE de 2010, o país possuía uma população de 
aproximadamente 191 milhões de habitantes e, cerca de 161 milhões (84%) 
vivendo nas zonas urbanas, enquanto que apenas 29 milhões (16%) viviam na 
zona urbana. É bem possível que este número já esteja bem maior nas zonas 
urbanas atualmente. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio-PNAD de 
2015, a região com a maior concentração de população urbana é o Sudeste com 
93,14% das pessoas vivendo nas cidades. 

Com todo esse êxodo, as cidades estão populosas e assim há uma exposição 
maior aos riscos de acidentes tecnológicos, naturais, biológicos, bem como os 
riscos sociais. 

O município de São José do Rio Preto, que fica a 445 km distante da capital do 
Estado de São Paulo, também se encontra nesta dinâmica, acentuado por ser 
uma capital regional, centro médico de referência nacional, com vários centros 
de compras, absorvendo uma grande quantidade de trabalhadores das cidades 
vizinhas e ainda possuindo rodovias estaduais e rodovia federal que escoam 
produtos de norte a sul e vice-versa. Além disso, também tem uma malha 
ferroviária com extensão de 20 km cortando bairros populosos e o centro da 
cidade. 

A administração do Prefeito Edinho Araújo (2017–2020) está sensível a estas 
questões em relação a segurança dos munícipes e tem dado suporte, material e 
político, para a Defesa Civil enfrentar estas situações a altura da importância da 
cidade no contexto nacional. 

Isto fica patente nas aspirações de buscar padrão na agenda mundial nas 
questões de proteção e sustentabilidade ambiental e de redução de riscos de 
desastres. O município é signatário das campanhas globais das Nações Unidas 
ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e “Construindo Cidades 
Resilientes”. 

O presente Plano Local de Resiliência demonstra o quanto São José do Rio 
Preto está fazendo gestão em proteção e defesa civil: educação, infraestrutura, 
mobilidade urbana, saneamento básico, habitação, planejamento urbano, 
segurança, mapeamento de riscos, treinamentos e muito mais. 

Por fim, aproveito a oportunidade para reconhecer a coragem e disposição do 
Prefeito Edinho Araújo, a interação e capacidade dos Secretários municipais, os 
membros do comitê de cidade resiliente e também dos valorosos agentes de 
defesa civil os quais têm realizado relevantes serviços a municipalidade. 

 

Coronel Carlos André Medeiros Lamin 

Diretor da Defesa Civil 
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A experiência de São José do Rio Preto, 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 São José do Rio Preto, 2019- 2022, 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, aperfeiçoá-la com novas contribuições, consolidando as boas práticas 
desenvolvidas no município. 
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