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Resumo
A presente auditoria foi aprovada através da formalização do processo de Auditoria
Especial TC n° 1002077-9, tendo como relator o Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Junior.
O objeto desta auditoria operacional é a avaliação das ações de prevenção de
deslizamentos em encostas da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.
De acordo com dados do Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR realizado
em 2006, 251.556 pessoas ocupavam as áreas de morros em Jaboatão dos Guararapes,
encontrando-se 14.800 pessoas em áreas ameaçadas por ocuparem moradias em setores de
risco alto e muito alto. Neste mesmo plano foram identificadas 504 pessoas que deveriam ser
removidas, por se encontrarem em moradias ameaçadas.
O principal objetivo desta auditoria foi o de avaliar se o gerenciamento para
minimização dos riscos vem diminuindo o número de acidentes por deslizamento de encostas
e o número de vítimas ao longo dos últimos anos, bem como se a estrutura de pessoal
disponível à Gerência de Defesa Civil do município é suficiente para esse gerenciamento.
É importante salientar que esta auditoria focou apenas as questões operacionais que a
equipe de auditoria julgou como mais relevantes para o bom funcionamento das ações da
Gerência de Defesa Civil, com base nos levantamentos iniciais e técnica SWOT1 realizadas
com os diversos profissionais que atuam na Gerência de Defesa Civil de Jaboatão dos
Guararapes.
O presente trabalho avaliou duas questões de auditoria, abordando as dimensões da
efetividade e da eficiência no atendimento à população. Pretende-se verificar se o
gerenciamento de riscos realizado pela Defesa Civil tem se mostrado efetivo na redução do
número de acidentes e vítimas e se a estrutura do quadro de pessoal da defesa civil é suficiente
para o atendimento das demandas emergenciais e de prevenção do risco.
A auditoria constatou problemas, tais como: deficiências na gestão dos dados para
gerenciamento do risco, demora ou ausência na implementação de soluções definitivas,
descumprimento dos critérios de priorização para intervenções nos setores de risco e
insuficiência no quadro de pessoal.
Como procedimentos metodológicos foram utilizados: aplicação de técnica SWOT
com técnicos da Defesa Civil, pesquisa documental e bibliográfica, estudo de legislação
específica e leitura de relatórios gerenciais, análise de dados e de séries históricas a partir de
informações colhidas dos bancos de dados e documentos e entrevistas semi-estruturadas com
técnicos da Defesa Civil e especialista da UFPE.
Dessa maneira, visando contribuir para melhoria das ações de prevenção de
deslizamentos em encostas da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, foram formuladas
algumas recomendações à Secretaria de Serviços Urbanos - Gerência de Defesa Civil e à
Secretaria de Obras para que promovam ajustes no sentido de atualizar de forma proativa e
1

SWOT: Técnica que evidencia Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças – FOFA, originária da palavra
inglesa SWOT, que significa Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e
Threats (ameaças).
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sistemática as informações sobre setores e pontos de risco do município de acordo com as
informações do Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR, de avaliar a aquisição de
sistema informatizado de banco de dados bem como de atualizar a base cartográfica do
município. Sugeriu-se também que a Defesa Civil demande aos órgãos parceiros e controle a
implementação de suas recomendações constantes nos pareceres de vistoria técnica emitidos
pelos seus profissionais, bem como realize vistorias de monitoramento prioritariamente nos
imóveis de risco alto e muito alto, especialmente nos meses que antecedem os períodos
críticos de chuva. Recomendou-se também aplicar os critérios estabelecidos no PMRR para
hierarquização das intervenções nos setores de risco, bem como investir no aumento do
quadro de pessoal, mais especificamente de técnicos na área de engenharia de forma a atender
as demandas que chegam ao órgão.
Espera-se que, com a implementação das recomendações e a resolução dos problemas
identificados durante a auditoria, haja uma redução do número de deslizamentos de encostas
no município, decorrentes de uma melhor estrutura de atendimento da Defesa Civil, bem
como da execução de medidas estruturais e definitivas, com a redução do número de vítimas,
de perdas materiais, reduzindo também os custos do município com medidas paliativas como
colocação de lonas e programas sociais como o auxílio moradia.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Antecedentes
As fortes alterações climáticas que vêm ocorrendo no mundo nos últimos anos vêm
provocando desastres de grandes proporções, tais como alagamentos, enchentes e
desabamentos, causando perdas de vidas e grandes prejuízos financeiros e patrimoniais. Nos
países do terceiro mundo este problema se agrava tendo em vista a ocupação desordenada da
área urbana das grandes cidades bem como a degradação ambiental. Só no primeiro semestre
de 2010, ocorreram enchentes e alagamentos decorrentes de altas precipitações pluviométricas
em curto espaço de tempo nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco.
No ano de 2011 ocorreram fortes chuvas no mês de janeiro que provocaram uma tragédia na
região serrana do Estado do Rio de Janeiro com mais de 900 mortes confirmadas. As ações de
defesa civil assumem um caráter de relevância na prevenção e minimização dos efeitos desses
desastres, bem como no enfrentamento das situações de emergências.
Diante do quadro, já no ano de 2010, o Tribunal de Contas da União – TCU, através da
Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo – SEPROG, formalizou uma
auditoria de natureza operacional na Secretaria Nacional de Defesa Civil, decorrente de
solicitação do Congresso Nacional, com o objetivo de avaliar a eficiência, eficácia e
efetividade das ações da defesa civil brasileira. Diante do histórico de deslizamentos ocorridos
em comunidades carentes que ocupam encostas na região metropolitana de Recife, o
Ministério Público de Contas solicitou, em 09 de abril de 2010, a realização de uma Auditoria
Operacional nos investimentos, de 2008 até a presente data, na prevenção dos deslizamentos
em encostas nas comunidades carentes da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Por esta razão,
foi formalizado este processo de auditoria especial sob o nº 1002077-9, com foco nas Ações
de Prevenção de Deslizamentos de Encostas, atualmente gerenciadas pela Gerência de Defesa
Civil, que atualmente é vinculada à Secretaria de Serviços Urbanos do município.
1.2. Identificação do objeto da auditoria
O objeto desta auditoria está focado nas ações relativas às Ações de Prevenção de
Deslizamentos de Encostas realizadas pela Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de
Jaboatão dos Guararapes, através da Secretaria Executiva de Manutenção/Gerência de Defesa
Civil.
1.3. Objetivos e escopo da auditoria
O principal objetivo desta auditoria foi o de avaliar se o gerenciamento para
minimização dos riscos vem diminuindo o número de acidentes por deslizamento de encostas
e o número de vítimas ao longo dos últimos anos, bem como se a estrutura de pessoal
disponível à Gerência de Defesa Civil do município é suficiente para esse gerenciamento.
8
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Para a verificação desses aspectos, a abordagem da auditoria envolveu duas questões
de auditoria:


Questão 1: O gerenciamento de riscos realizado pela Gerência de Defesa Civil tem se
mostrado efetivo na redução do número de acidentes e vítimas?



Questão 2: A estrutura de pessoal da Gerência de Defesa Civil é suficiente para o
atendimento às demandas de deslizamento de encostas?

1.4. Procedimentos metodológicos
A metodologia utilizada para colher as informações que auxiliaram o processo de
auditoria foi:


Aplicação de técnica SWOT com técnicos da Gerência de Defesa Civil;



Pesquisa documental e bibliográfica;



Estudo de legislação específica e leitura de relatórios gerenciais;



Análise de dados e de séries históricas a partir de informações colhidas dos bancos de
dados e documentos da Gerência de Defesa Civil;



Entrevistas semi-estruturadas com técnicos da Gerência de Defesa Civil e especialista
da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.

2. VISÃO GERAL DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESLIZAMENTO DE
ENCOSTAS DA PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
2.1. Relevância
As ações da Gerência de Defesa Civil, sejam nas ações de monitoramento como de
emergência, vem se tornando cada dia, mais evidenciadas, tendo em vista a ocorrência de
intempéries com maior intensidade e frequência, decorrentes do desequilíbrio que o clima
global vem apresentando. No município de Jaboatão dos Guararapes, segundo dados
informados, no ano de 2010 ocorreram 283 deslizamentos de barreiras, com 1 vítima fatal. No
ano de 2009 foram registrados 413 deslizamentos de barreira com 3 vítimas fatais. A tabela a
seguir evidencia a série histórica de deslizamentos de 2006 a 2010 no município.
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Tabela 1 – Número de ocorrências de deslizamento por ano (2006–2010)
ANO
Número de ocorrências de
deslizamento

2006

2007

2008

2009

2010

133

159

168

413

283

Fonte: Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

De acordo com dados do Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR, executado
no ano de 2006 com o objetivo, dentre outros, de mapear o risco no município e propor
medidas estruturais para cada setor de risco alto e muito alto, havia, naquela época, um total
de 675 moradias ameaçadas classificadas como risco muito alto de deslizamento (R4) e 1126
moradias ameaçadas classificadas como risco alto de deslizamento (R3). Na época foram
apontadas 135 moradias a serem removidas. Atualmente, gira em torno de 8.000 o número de
pontos de risco existentes no município, ou seja, ocorreu um aumento estimado de 345% do
número de pontos de risco R3 e R4 no município. No tópico 3.1.1 consta um detalhamento
maior a respeito da estrutura do PMRR.
2.2. Histórico
De acordo com informações da Secretaria Nacional de Defesa Civil2, foi criado pelo
Governo Federal Brasileiro, em 1942 o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea. Em 1943, a
denominação de Defesa Passiva Antiaérea é alterada para Serviço de Defesa Civil, sob a
supervisão da Diretoria Nacional do Serviço da Defesa Civil, do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores e extinto em 1946, bem como, as Diretorias Regionais do mesmo Serviço,
criadas no Estado, Territórios e no Distrito Federal.
Como conseqüência da grande enchente no Sudeste, no ano de 1966, foi criado, no
então Estado da Guanabara, o Grupo de Trabalho com a finalidade de estudar a mobilização
dos diversos órgãos estaduais em casos de catástrofes. Este grupo elaborou o Plano Diretor de
Defesa Civil do Estado da Guanabara, definindo atribuições para cada órgão componente do
Sistema Estadual de Defesa Civil. O Decreto Estadual nº 722, de 18.11.1966, que aprovou
este plano estabelecia, ainda, a criação das primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa
Civil – REDEC no Brasil. Em 1966 é organizada no Estado da Guanabara, a primeira Defesa
Civil Estadual do Brasil. Em 1967 é criado o Ministério do Interior com a competência, entre
outras, de assistir as populações atingidas por calamidade pública em todo território nacional.
O Decreto-Lei nº 950, de 13.10.1969, institui no Ministério do Interior o Fundo
Especial para Calamidades Públicas – FUNCAP, sendo regulamentado por intermédio do
Decreto nº 66.204, de 13.02.1970.
Com o intuito de prestar assistência a defesa permanente contra as calamidades
públicas, é criado em 05.10.1970, no âmbito do Ministério do Interior, o Grupo Especial para
Assuntos de Calamidades Públicas - GEACAP.
A organização sistêmica da defesa civil no Brasil, deu-se com a criação do Sistema
Nacional de Defesa Civil – SINDEC, em 16.12.1988 , reorganizado em agosto de 1993 e
2

Disponível em: <http://www.defesacivil.gov.br/historico/brasil.asp>. Acesso em 01 jul.2011.
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atualizado por intermédio do Decreto nº 5.376, de 17.02.2005. Na nova estrutura do Sistema
Nacional de Defesa Civil, destaca-se a criação do Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres – CENAD, o Grupo de Apoio a Desastres e o fortalecimento dos órgãos de
Defesa Civil locais.
No município de Jaboatão dos Guararapes a organização da Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil – COMDEC se deu através da Lei nº 338/2009, inicialmente subordinada à
Secretaria Municipal de Obras, Manutenção e Defesa Civil. Com a Lei Complementar nº
10/2011 de 26 de janeiro de 2011, que dispôs sobre a composição das Secretarias definidas
pela LC nº 08/2010 e com o Decreto nº 40/2011, esta Coordenadoria passou a ser subordinada
à Secretaria de Serviços Urbanos. Salienta-se que encontra-se atualmente em tramitação na
Câmara de Vereadores de Jaboatão dos Guararapes um projeto de lei que cria uma Secretaria
Executiva de Defesa Civil.
2.3. Legislação
A auditoria sobre a avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas
regulou-se basicamente pelos seguintes instrumentos legais:


Decreto Federal nº 5.376/05. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil SINDEC e o Conselho Nacional de Defesa Civil, e dá outras providências;



Decreto Federal nº 7.257/10. Regulamenta a Medida Provisória no 494 de 2 de
julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC,
sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade
pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às
vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas
por desastre, e dá outras providências;



Decreto Federal nº 6.170/07. Dispõe sobre as normas relativas às transferências de
recursos da União mediante convênios e contratos de repasse;



Lei Federal nº 8742/1993 - Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências;



Legislação Urbanística Básica - Lei nº 165 de 20 de novembro de 1980;



Lei Complementar Municipal nº 8/2010 – Dispõe sobre a reestruturação da
Administração Direta e Indireta do Município, definindo a nova estrutura
organizacional;



Lei Complementar Municipal nº 10/2011 – Dispõe sobre a composição das
Secretarias Municipais definidas pela Lei Complementar nº 08/2010;



Lei Ordinária Municipal nº 338/2009 – Organiza a Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil – COMDEC do município;



Lei Ordinária Municipal nº 004/2005 – Institui no âmbito do município a
Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC – e dá outras providências;
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Lei Complementar Municipal nº 05/2009 – Dispõe sobre a reestruturação da
Administração Direta e Indireta do Município de Jaboatão dos Guararapes e dá
outras providencias;



Decreto Municipal nº 40/2011 – Dispõe sobre a macro-estrutura organizacional da
Administração Direta do Município de Jaboatão dos Guararapes, com base na
Nova Estrutura Orgânica do Poder Executivo definida pela Lei Complementar
08/2010, alterada pela Lei Complementar 10/2011;



Decreto Municipal nº 143/2010 – Autoriza a contratação por tempo determinado
de pessoal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, a fim de prestação de serviços em caráter emergencial.

Além desses instrumentos legais, foram ainda observadas outras legislações
pertinentes, como, por exemplo, aquelas relativas a processos licitatórios, prestação de contas
e execução orçamentária.
2.4. Lógica das Ações de Prevenção de Deslizamento de Encostas
A Gerência de Defesa Civil, subordinada à Secretaria de Serviços Urbanos, é o setor
responsável pela formulação da Política de Defesa Civil do Município de Jaboatão dos
Guararapes. De acordo com a Lei Complementar nº 8 de 13 de dezembro de 2010, que definiu
a nova estrutura organizacional do município constam como atribuições, dentre outras, desta
Secretaria, a coordenação dos serviços prestados pelos órgãos da administração pública
municipal, Estadual e Federal, quando da ocorrência de eventos desastrosos e a proposição da
decretação ou homologação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública no
município. A lei que organizou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC (Lei
nº 338/2009), que em Jaboatão dos Guararapes funciona em nível de gerência, estabeleceu o
seguinte organograma para a Defesa Civil do Município:
Figura 1 – Organograma da Gerência de Defesa Civil

Fonte: Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

A Gerência de Defesa Civil possui diversas competências, dentre elas o atendimento às
demandas que provêm da população através do serviço 0800 e dos Centros de Atendimento ao
12
Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Defesa Civil – Secretaria de Serviços Urbanos - Prefeitura de
Jaboatão dos Guararapes - Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002077-9.

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

152

Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

Cidadão – CAC. Após o registro da demanda, uma equipe técnica formada por engenheiro e
assistente social realiza a vistoria no local, dentre os diversos tipos de ocorrências existentes,
geralmente estas vistorias se dão em imóveis em situações de risco decorrentes de
deslizamentos de barreiras ou de defeitos estruturais inerentes ao próprio imóvel ou
alagamentos. Com base na vistoria, dependendo da situação, são emitidos dois pareceres: o
parecer preliminar de vistoria técnica, elaborado pelo engenheiro e o relatório social elaborado
pelo assistente social. O relatório de vistoria técnica sugere os encaminhamentos de acordo
com a situação, que podem ser desde medidas mais simples como colocação de lonas,
erradicação de árvores ou medidas mais complexas tais como realização de obra
estruturadora, demolição do imóvel ou interdição. O relatório social dá, conforme o caso, o
encaminhamento aos programas de auxílio-moradia ou habitacionais. As medidas mais
urgentes tais como colocação de lonas, erradicação de árvores e outras são realizadas pelo
quadro operacional da Defesa Civil. As medidas mais estruturadoras como realização de obras
e demolição de imóveis são solicitadas através de ofício à Secretaria de Obras. Os
encaminhamentos de auxílio-moradia são enviados à Secretaria de Promoção da Cidadania,
através da Secretaria Executiva de Assistência Social.
Além do atendimento às demandas da população, é competência da Defesa Civil a
realização de ações preventivas que consistem nos trabalhos de monitoramento dos pontos de
risco, bem como as ações de contingenciamento realizadas antes e durante o período de
chuvas, conjuntamente com outras secretarias.
Os responsáveis pela execução das ações que envolvem a prevenção de deslizamentos
de encostas no município de Jaboatão dos Guararapes, que foi objeto desta auditoria são:
Evandro José Moreira de Avelar, Secretário de Serviços Urbanos, Cel. Luiz Gonzaga da Silva
Dutra, gerente da Defesa Civil, Magna Suely Aleixo dos Santos, Secretária de Obras e Maria
do Socorro Santos de Araújo, Secretária de Promoção da Cidadania.

2.5. Aspectos orçamentários e financeiros
Neste tópico, foram verificadas as despesas cujo objeto tenha sido obras de contenção
de encostas realizada entre os anos de 2005 a 2010 e os gastos com materiais adquiridos nos
anos de 2009 e 2010 inerentes às ações de contenção de encostas tais como lonas, piquetes,
equipamentos de proteção individual e materiais diversos.
Ressalta-se que, inicialmente foi solicitado no Ofício GEAP nº 05/2011 informar a
despesa empenhada líquida e paga no período de 2005 a 2010, referente aos elementos de
despesas relativas às ações de prevenção contra deslizamentos. Posteriormente, no Ofício nº
74/2011-SESURB/SEM/GDC/JG foi dada a seguinte resposta: “A Defesa Civil, em momento
algum, possuiu ou possui autonomia de despesa em sua estrutura. Todas as despesas efetuadas
sempre o foram através das Secretarias as quais estava subordinada”.
Foram fornecidos dois quadros com a relação de contratos de obras relativas à
contenção de encostas (2005 a 2010), bem como a relação de materiais adquiridos nos anos de
2009 e 2010. Os gastos com esses itens encontram-se expostos na tabela a seguir:
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Tabela 2 – Montante aplicado em obras de contenção de encostas e aquisição de materiais (2005-2010)
TOTAL EMPENHADO
Materiais adquiridos
(Lonas plásticas,piquetes,
EPIs e materiais diversos)
Obras de contenção de
encostas realizadas
TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

*

*

*

*

996.841,75

624.320,20

26.875,27

147.567,16

508.345,25

229.667,69

461.348,93

3.472.143,45

26.875,27

147.567,16

508.345,25

229.667,69

1.458.190,68

4.096.463,65

Fonte: Secretaria de Obras – Jaboatão dos Guararapes
*A Prefeitura não dispõe dos valores gastos com materiais referentes aos anos de 2005 a 2008.

Analisando-se a tabela acima percebe-se um aumento nos investimentos em obras de
contenção de encostas da ordem de 652% do ano de 2009 para o ano de 2010, bem como um
decréscimo de 37% nos valores gastos com materiais diversos.
3. RESULTADOS DA AUDITORIA
A partir deste capítulo, inicia-se a descrição das falhas que foram identificadas ao
longo do processo de avaliação, que vêm a comprometer a efetividade das ações de contenção
de deslizamento de encostas no âmbito da Coordenadoria de Defesa Civil de Jaboatão dos
Guararapes.
3.1. Gerenciamento para minimização dos riscos
O gerenciamento para minimização dos riscos consiste na principal finalidade da
Defesa Civil, consistindo na forma como utiliza as informações para subsidiar as ações de
mapeamento e monitoramento com a finalidade de minimizar os riscos de deslizamentos de
encostas no município. Neste ponto será abordada a forma que vem sendo gerenciados os
dados, a correlação entre este gerenciamento e a redução do número de acidentes e vítimas, o
atendimento às demandas da Defesa Civil por outros órgãos, bem como o cumprimento dos
critérios de priorização para implementação de intervenções estabelecidas no PMRR.
3.1.1 Deficiências na gestão dos dados para gerenciamento dos riscos
Conforme constatado nos trabalhos de auditoria, existem deficiências na gestão dos
dados para o gerenciamento dos riscos de deslizamentos de encostas na Defesa Civil do
município. Foi constatada a indisponibilidade tempestiva das informações tais como a
população envolvida, o número de pontos de riscos e outros fatores, bem como a não
atualização dos dados do Plano Municipal de Risco – PMRR que foi elaborado no ano de
2006. Diversos fatores contribuem para estas deficiências, todavia, ressaltam-se os mais
importantes, que são a insuficiência de estrutura de pessoal, tema que será tratado mais
adiante no tópico 3.2 deste relatório, bem como a ausência de sistema informatizado na defesa
civil.
A Lei nº 338/2009, que Organiza a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil –
COMDEC do município de Jaboatão dos Guararapes, define como competências da Defesa
Civil, dentre outras:
14
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Art. 5º - À Gerência da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC,
sem prejuízo de outras atribuições definidas em legislação geral ou específica,
competirá o seguinte:
[...]
X. Realizar ações permanentes de mapeamento e monitoramento de setores de
riscos desenvolvendo atividades preventivas, bem como o isolamento, a evacuação
e a remoção ou relocação da população afetada para locais seguros;
XI. Implantar bancos de dados e elaborar mapas temáticos sobre ameaças
múltiplas, vulnerabilidades e critérios hierárquicos de riscos tendo como objetivo a
intensificação do monitoramento, controle e erradicação dos riscos;
XII. Analisar e recomendar a inclusão de áreas de riscos no plano diretor
estabelecido pelo § 1º do art. 182 da Constituição Federal;

Dentre os fatores que evidenciam as deficiências na gestão dos dados para
gerenciamento dos riscos destaca-se a não atualização dos dados sobre setores e pontos de
risco apontados quando da elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR.
O Plano Municipal de Redução de Risco - PMRR é um dos instrumentos da Política
Nacional de Redução de Risco criada em janeiro de 2003. Este plano foi realizado através do
Convênio firmado no contrato de repasse firmado entre o município, o Ministério das Cidades
com intermédio da Caixa Econômica, através do Programa para Urbanização, Regularização e
Integração de Assentamentos Precários.
A Agência Condepe Fidem apoiou o município na elaboração de consulta aos editais
do Ministério das Cidades e na elaboração de um Termo de Referência para contratação dos
serviços. Neste Plano foram mapeados 296 setores de risco em 43 localidades do município. O
trabalho foi realizado pela empresa Geosistemas – Engenharia & Planejamento Ltda.,
entregue no ano de 2006 e consistiu no mapeamento do risco e na proposição de medidas
estruturais para cada setor de risco alto e muito alto, considerando-se a estimativa de custos e
a elaboração de uma ordem de prioridades a partir de critérios técnicos elaborados na fase de
construção do plano.
Neste Plano, foram mapeados o número de setores, o número de moradores de cada
setor, o número de moradias ameaçadas, bem como o número de moradias para remoção.
Foram definidos quatro critérios para os graus de risco dos setores e moradias, sendo R4 para
o risco muito alto, R3 para o risco alto, R2 para o risco médio e R1 para o risco baixo.
A tabela a seguir relaciona os setores mapeados pelo PMRR de acordo com os seus
graus de risco:
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Tabela 3 – Percentual dos setores de risco com relação às áreas de morros e do município em Jaboatão dos
Guararapes - PMRR
SETORES DE RISCO
Número de setores
Áreas dos Setores (ha)
% em relação às áreas
de morros
% em relação à área do
município (295km2)

RISCO MUITO
ALTO (R4)
38
33

RISCO
ALTO (R3)
101
71

RISCO
MÉDIO (R2)
92
867

RISCO
BAIXO (R1)
65
1523

0,22%

0,47%

5,70%

10,02%

16,41%

0,12%

0,27%

3,34%

5,88%

9,61%

TOTAL
296
2494

Fonte: Plano Municipal de Redução de Risco em Assentamentos Precários – Jaboatão dos Guararapes

O quadro a seguir, retirado do PMRR, dá a definição dos quatro níveis de risco:
Quadro 1 – Definição dos níveis de risco
NÍVEL DE RISCO

Risco Muito Alto
(R4)

Risco Alto (R3)

Risco Médio (R2)

Risco Baixo (R1)

DEFINIÇÃO
Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de intervenção no
Setor são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos e erosão. As evidências de instabilidade são expressivas e estão presentes
em grande número ou magnitude. Processo de instabilização em avançado estágio de
desenvolvimento. É a condição mais crítica. Mantidas as condições existentes,é muito
provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas,no período de 1 ano.
Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de intervenção no
Setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos
e erosão. Observa-se a presença de significativas evidências de instabilidades. Processo
de instabilização em pleno desenvolvimento. Mantidas as condições existentes, é
possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas no período de 1 ano.
Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de intervenção no
Setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos e erosão. Observa-se a presença de algumas evidências de instabilidade.
Processo de instabilização em estágio inicial de desenvolvimento. Mantidas as
condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos
durante episódios de chuvas intensas e prolongadas no período de 1 ano.
Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de intervenção no
Setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de
escorregamentos e erosão. Não se observa (m) evidência(s) de instabilidade ou processo
de instabilização de encostas. É a condição menos crítica. Mantidas as condições
existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período de 1 ano.

Fonte: Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR – Jaboatão dos Guararapes

Segundo dados apresentados no trabalho, à época, 251.556 pessoas ocupavam as áreas
de morro do município de Jaboatão dos Guararapes, sendo 120.000 em assentamentos
precários mapeados nos morros. O quantitativo de pessoas que ocupavam moradias em setores
de risco classificados como alto e muito alto era de 14.800 pessoas, tendo sido 504 pessoas
indicadas para deixarem suas moradias. O PMRR indicou também 7800 pessoas para terem
suas moradias monitoradas.
Segundo o PMRR foram indicadas para monitoramento aquelas moradias que mesmo
sob risco, poderiam ser acompanhadas sistematicamente pela defesa civil, que indicaria, a
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depender da evolução das suas condições, a necessidade de saída da família para locais mais
seguros.
Ainda segundo o PMRR foram indicadas para remoção aquelas moradias que não
apresentavam condições de permanecerem nos locais em que se encontravam, seja pela
inviabilidade técnica ou econômica de reduzir o seu risco com obras, ou aquelas que
precisassem dar espaço às intervenções indispensáveis para a redução do risco na área.
A tabela a seguir, transcrita do PMRR evidencia o número de setores, moradias,
moradias ameaçadas e indicadas para remoção, de acordo com o nível de classificação de
risco:
Tabela 4 – Setores de risco em Jaboatão dos Guararapes - PMRR
SETORES DE RISCO
Número de setores
Número de moradias dos
setores
Número de moradias
ameaçadas no setor
Número de moradias para
remoção no setor

RISCO MUITO
ALTO (R4)
38

RISCO ALTO
(R3)
101

RISCO
MÉDIO (R2)
92

RISCO
BAIXO (R1)
65

1277

2418

26021

-

29716

675

1126

0

0

1801

80

55

0

0

135

TOTAL
296

Fonte: Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR – Jaboatão dos Guararapes

Tendo em vista que o Plano Municipal de Redução de Risco foi um trabalho realizado
de forma pontual, gerou-se a necessidade de atualização permanente deste trabalho pela
Defesa Civil do Município. Este trabalho de retroalimentação dos setores e pontos de risco,
com a devida caracterização dos devidos graus de risco, seriam realizados pelos técnicos da
Defesa Civil do Município quando dos trabalhos de monitoramento dos pontos de risco
realizados ao longo dos anos.
O PMRR também ofereceu uma proposta de Modelo de Gestão para o Sistema de
Defesa Civil. Dentre outras proposições deste modelo, ressaltam-se:


Territorializar as equipes técnicas (geologia, engenharia e social), criando
relação de proximidade com a população; definição das responsabilidades
no monitoramento das 1936 moradias mais ameaçadas (das quais 135
foram indicadas para remoção), nas intervenções preventivas para a
redução do risco e nas ações operacionais de emergência;



Ampliar a equipe técnica da COMDEC - Jaboatão com técnicos de
formação em geologia, engenharia e assistência social, imprescindíveis às
ações cotidianas de avaliação de risco, monitoramento e às ações
emergenciais nas áreas atingidas por desastres;



Elaborar um Plano Preventivo de Defesa Civil a partir dos dados do
PMRR, com um horizonte de 10 anos, buscando respaldo legislativo
(transformar em lei municipal, à semelhança do Plano Diretor Urbanístico),
de modo a evitar descontinuidades no Sistema de Defesa Civil, por ocasião
de mudanças políticas e administrativas.
17
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Observou-se, durante a auditoria, que o trabalho de atualização e retroalimentação dos
pontos e setores de risco apontados no PMRR não vem sendo realizado de forma
sistematizada. Conforme depoimentos colhidos na aplicação da técnica SWOT junto ao
quadro técnico, bem como em entrevistas com os gerentes, dado à grande demanda de
atendimentos e à insuficiência do quadro técnico, a Defesa Civil vem atuando apenas no
atendimento às demandas emergenciais.
Em visitas realizadas à Defesa Civil, constatou-se que o controle dos pontos de risco é
realizado apenas quando das demandas que são solicitadas pela população através do serviço
0800, dos Centros de Atendimento ao Cidadão - CAC e das próprias vistorias “in loco”, que
também geram novas demandas relativas a outros imóveis. Os registros das vistorias que são
realizadas em campo, quando do atendimento às solicitações da população são lançados em
uma planilha geral denominada “Registro de Ocorrências”. Nesta planilha são lançados todos
os tipos de demanda, tais como colocação de lonas, retirada de árvores, vistorias de imóveis
em situações de risco e outros. Ficam arquivadas também na Defesa Civil as fichas de
vistorias técnicas e as fichas de encaminhamento social, para os processos que geraram a
necessidade de remoção das famílias com concessão de auxílio-moradia.
Como evidência da não atualização dos dados relativos aos pontos e setores de risco
destaca-se também que as metas estabelecidas no Plano de Contingência de 2011 são as
mesmas estabelecidas no PMRR/2006. Conforme referência no Plano de Contingência de
2011, este é subsidiado pelos dados constantes no Plano Municipal de Redução de Riscos
(PMRR:2006). A única referência que se faz neste trabalho ao cumprimento de metas é o
acompanhamento dos mesmos 296 setores apontados no PMRR no ano de 2006, sendo 65
classificados como de baixo risco, 92 setores de risco médio, 101 setores de risco alto e 38
setores de risco muito alto.
O Plano de Contingência é um instrumento realizado anualmente e tem por finalidade
envolver órgãos integrantes do sistema de defesa civil para otimizar ações de resposta aos
desastres, conforme as diretrizes da Política Nacional de Defesa Civil. Configura-se num
conjunto de definições para o desenvolvimento de procedimentos por meio da Secretaria de
Obras, Manutenção e Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes, durante situações de
emergências no âmbito municipal.
O Plano de Contingência é um instrumento que tem como objetivo demonstrar as
linhas de ação para preparação do sistema municipal de defesa civil realizar a
operacionalização de ações de assistência e socorro à população de forma descentralizada.
O trabalho de mapeamento dos pontos de risco através da retroalimentação dos dados,
além de estar previsto quando da realização do PMRR, e ser uma das competências da Defesa
Civil, previstas na Lei nº 338/2009, é de suma importância tendo em vista que, com o aumento
da população do município e das áreas ocupadas, há também um aumento do número de
pontos de risco. A estimativa do número de pontos de riscos é calculada multiplicando-se o
número de imóveis existentes por setor de risco apontado no PMRR. Trata-se apenas de uma
estimativa, tendo em vista que, dentro do mesmo setor, nem todos os imóveis possuem o
mesmo nível de risco. Conforme dados da operação inverno 2011, o número de pontos de
risco R3 e R4 no município, atualmente, gira em torno de 8.000, número muito superior aos
1.936 pontos inicialmente indicados quando da realização do PMRR em 2006. Salienta-se que
este dado trata-se apenas de uma estimativa, não estando consolidado em nenhum tipo de
banco de dados. O aumento do número de pontos de risco se deve ao crescimento do
18
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município, principalmente devido ao impacto populacional decorrente da proximidade do
Pólo do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - SUAPE.
Diversas causas contribuem para os problemas apontados acima. Dentre elas está a
escassez de quadro de pessoal da Defesa Civil. Para emissão dos pareceres técnicos de
engenharia é necessária a vistoria do ponto de risco por profissionais habilitados. No momento
atual a Defesa Civil só conta com 1 engenheiro, 1 técnico de saneamento e 1 arquiteto para
cobrir todo o município. Ressaltando-se que estes profissionais possuem outras atribuições
além das vistorias de encostas, tais como vistorias em caso de alagamentos, prédios com risco
de desabamento, dentre outras. Este tema será abordado mais detalhadamente no item 3.2
deste relatório.
Outro problema é a falta de sistema informatizado e integrado com as regionais. Todo
o controle de dados é realizado através de planilhas eletrônicas, tal como descrito em resposta
ao Ofício enviado pela equipe de auditoria: “Em resposta ao Ofício GEAP nº 05/2011 foi
informado que: “Inexiste sistema informatizado para as ações. Todas as demandas são
registradas em meio manual e repassadas para planilha em programa EXCEL. Os documentos
de planejamento são elaborados em aplicativo de texto (Word). Todas as interfaces com os
componentes do sistema são efetivados através do correio eletrônico (e-mails).”
A desatualização da base cartográfica, que dificulta o georreferenciamento dos pontos
de risco, também constitui um sério problema ao gerenciamento do risco. Segundo
informações dos técnicos da defesa civil entrevistados durante a auditoria, por vezes existe
dificuldade de identificação dos endereços por parte das equipes de campo, devido à mudança
de números das edificações. Salienta-se que as equipes não contam com GPS para realização
dos trabalhos.
A ausência de dados concretos e atualizados sobre o número de pontos de risco
dificulta o planejamento das ações de monitoramento do risco de deslizamento de encostas.
Constataram-se diversas boas práticas nos trabalhos da Defesa Civil, dentre elas podese citar a própria centralização de todas as ocorrências em uma só planilha, como já citado
anteriormente, denominada de Registro de Ocorrências, com um profissional destacado só
para a atividade de lançamento dos dados. Esta consolidação em planilha, já se configura
como uma base de dados ampla, que oferece várias informações que podem ser tratadas de
forma gerencial.
Recomenda-se à Defesa Civil do município de Jaboatão dos Guararapes:


Atualizar de forma contínua e sistemática as informações sobre setores e
pontos de risco do município de forma a retroalimentar permanentemente
as informações levantadas quando da realização do PMRR;



Adquirir sistema informatizado de banco de dados que contemple, dentre
outras informações, o mapeamento e monitoramento dos setores e pontos
de risco com critérios hierárquicos;



Atualizar a base cartográfica do município com vistas a obter um
georreferenciamento mais preciso e facilitar os trabalhos das equipes de
campo.
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3.1.2 Demora ou ausência na implementação de soluções definitivas
Segundo análise realizada durante a auditoria, a Defesa Civil de Jaboatão dos
Guararapes não tem demonstrado uma atuação proativa em relação à implementação de
soluções definitivas na minimização do risco de deslizamento de encostas. A adoção de
medidas essenciais, contudo paliativas como a aplicação de lonas e o auxílio moradia além da
ausência de demandas de obras estruturais a outros órgãos, foram as principais evidências
encontradas na auditoria realizada pela equipe.
A atuação da defesa civil tem como objetivo a redução de desastres e compreende
ações de prevenção, de preparação para emergências e desastres, de resposta aos desastres e
de reconstrução3. Estas atribuições são previstas na Lei Ordinária Municipal nº 338/2009,
como a seguir:
Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
I. Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e
recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da
população e restabelecer a normalidade social;
[...]
Art. 5º À Gerência da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, sem
prejuízo de outras atribuições definidas em legislação geral ou específica, competirá
o seguinte:
[...]
XI. Implantar bancos de dados e elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas,
vulnerabilidades e critérios hierárquicos de riscos tendo como objetivo a
intensificação do monitoramento, controle e erradicação dos riscos;
Art. 7º - A Coordenação de Minimização e Respostas aos Desastres, através de seus
Núcleos Regionais de Defesa Civil, terá como atribuições as execuções das seguintes
atividades:
[...]
IV. Promoção de medidas preventivas estruturais e não-estruturais, com o objetivo
de reduzir os riscos de desastres; (grifos nossos)

Durante a execução da auditoria, verificou-se a adoção de medidas importantes na
minimização imediata do risco como a aplicação prévia de lonas em dias de alto índice
pluviométrico. A análise do quantitativo de lonas aplicadas pela Defesa Civil retrata o cuidado
imediato do órgão na preservação da vida, todavia, a colocação reiterada de lonas caracteriza a
adoção de medida paliativa para prevenção do risco de deslizamento de barreiras, uma vez
que a vida útil de uma lona aplicada na contenção de deslizamentos é curta, podendo ser de
3

http://www.defesacivil.gov.br/sindec/index.asp em 17/05/2011
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pouquíssimos dias. A aplicação de lonas retira o perigo imediato da população envolvida,
papel fundamental da Defesa Civil, entretanto, torna-se precária, quando se leva em
consideração a fragilidade da medida adotada. A utilização de lonas consome tanto material e
equipamentos, quanto mão-de-obra. A adoção de medidas não definitivas mostra preocupação
do órgão em combater o risco iminente, entretanto reflete a baixa resolutividade dos agentes
ocasionadores do risco. O gráfico a seguir mostra o aumento do uso desta medida para
prevenção do risco.
Gráfico 1 – Quantitativo de lonas aplicadas (m²) – 2006 a 2010
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Fonte: Controle de lonas 2010, Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

Além do consumo de lonas, a equipe analisou a relação de beneficiários do auxílio
moradia do exercício de 2010. Anteriormente, as famílias desabrigadas recebiam cestas
básicas, o referido auxílio em pecúnia foi criado no ano de 2009, pela Lei municipal nº 343 de
12 de agosto. Exatamente por este motivo as datas de recebimento do benefício iniciaram no
ano de 2009. Ressalte-se que o fato gerador do auxílio de muitos beneficiários ocorreu antes
da vigência da lei.
Com base na listagem de 431 beneficiários de 2010 encaminhada pela Secretaria
Executiva de Assistência Social, concluiu-se que:


Dos 431 beneficiários até 31/12/2010, 123 foram incluídos em 2009, 308 em 2010;



172 beneficiários deixaram o programa até 31/12/2010, saliente-se que 77% destes não
deixaram de ser beneficiários, apenas migraram para o programa do Governo do
Estado e continuam desabrigados aguardando solução definitiva;



74% dos beneficiários recebem o auxílio há mais de 12 meses, ou seja, iniciaram o
recebimento do auxílio em 2009.
Estas análises estão ilustradas nos gráficos a seguir.
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Gráfico 2 – Posição dos beneficiários do auxílio
moradia em 31/12/2010
172 ; 40%

Gráfico 3 – Posição dos beneficiários excluídos
do benefício do município até 31/12/2010
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132 ; 77%

259 ; 60%
EXCLUÍDOS

ESTADO

ATIVOS

Fonte: Relação de beneficiários do Auxílio Moradia 2010,
Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

OUTROS

Fonte: Relação de beneficiários do Auxílio Moradia
2010, Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos
Guararapes

Gráfico 4 – Quantitativo de beneficiários por tempo
de permanência – 31/12/2010
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Fonte: Relação de beneficiários do Auxílio Moradia 2010,
Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

Além dos quantitativos de aplicação de lonas plásticas e relação de beneficiários do
auxílio moradia para os desabrigados, em atendimento à solicitação realizada por ofício,
foram encaminhadas as cópias das demandas da Defesa Civil a outros órgãos. Com base nos
dados analisados, a equipe resumiu os ofícios por assunto e verificou que, da amostra enviada,
14% eram solicitações de equipamentos e/ou pessoal para atividades de defesa civil, 6%
erradicação de árvores e 12% relacionavam-se com auxílio moradia, entre outros. Os
ofícios/comunicações analisados não demandavam implementação de obras resolutivas. A
tabela a seguir apresenta as solicitações.
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Tabela 5 – Resumo das cópias dos ofícios/comunicações para outros órgãos 2009-2010
ASSUNTO
QTDE %
Atendimento de solicitação / informações diversas / envio de documentos
33 35%
Solicitação de equipamentos e/ou pessoal para atividades de defesa civil
13 14%
Auxílio moradia
11 12%
Encaminhamento de parecer de vistoria técnica
11 12%
Erradicação de árvores
6 6%
Outros
6 6%
Solicitação cobertores e/ou colchões
4 4%
Aquisição de cestas básicas
3 3%
Envio de orçamento de equipamento para ações de defesa civil
2 2%
Solicitação de inscrição para participação em curso
2 2%
Solicitação de parecer técnico
2 2%
Encaminhamento de vistoria por inadequação da obra ao projeto
1 1%
Encaminhamento do planejamento estratégico
1 1%
Fonte: Amostra dos ofícios emitidos pela Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

Como era de se esperar, por ser vinculada à Secretaria de Obras até o ano de 2010, a
Defesa Civil encaminhou 38% de seus ofícios/comunicações para esta secretaria, no entanto,
não foram identificados ofícios relativos a obras estruturadoras e/ou soluções definitivas na
amostra analisada. Ressalte-se que nos relatórios de vistorias técnicas constam recomendações
de obras estruturadoras como construção de muro de contenção, drenagem, abertura de
canaleta, desvios de águas no talude, entre outros.
Gráfico 5 – Órgãos demandados por ofícios/circular pela Defesa Civil – 2009 e 2010
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15%
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31%

Fonte: Amostra dos ofícios emitidos pela Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

A Defesa Civil dos municípios deve estar preparada para atender imediatamente a
população atingida por qualquer tipo de desastre, reduzindo perdas materiais e humanas. Com
base nas análises realizadas acima, verificou-se a adoção de medidas importantes, contudo não
definitivas, como a aplicação de lonas e o auxílio moradia. Constatou-se ainda a ausência de
demandas de obras resolutivas por parte da Defesa Civil aos outros órgãos.
Como causas para a demora ou ausência de implementação de medidas definitivas pelo
município são apontados: a não priorização das ações da Defesa Civil por parte de diversas
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gestões ao longo dos anos, o não estabelecimento de planejamento para soluções definitivas
aliados ao reduzido quadro de pessoal.
Desta forma, recomenda-se à Defesa Civil:


Demandar aos órgãos parceiros as recomendações constantes nos pareceres
de vistoria técnica emitidos pelos seus profissionais;



Controlar a execução das suas demandas aos órgãos parceiros visando à
implementação de soluções definitivas com o objetivo de redução de
desastres e ações de prevenção.

A implementação de soluções definitivas minimizam os custos reiterados com
medidas paliativas, o risco de deslizamentos de barreiras e consequentemente, as perdas
pessoais e materiais.
3.1.3 Deficiências nas ações preventivas de monitoramento para minimização do risco
A partir da análise dos dados disponibilizados pela Defesa Civil no que diz respeito a
desastres ocorridos e às ações de monitoramento do risco realizadas pelo órgão, verificou-se
que a Defesa Civil não vem realizando ações preventivas de monitoramento suficientes para a
minimização dos riscos, conforme preconiza o art. 5º da Lei Municipal nº 338/2009.
De acordo com a Lei Municipal nº 338/2009, entende-se como Defesa Civil o
"conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou
minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social".
Sendo assim, o art. 5º da citada lei estabelece como competência da Gerência da
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, in verbis:
Art. 5º - À Gerência da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, sem
prejuízo de outras atribuições definidas em legislação geral ou específica, competirá
o seguinte:
I. Articular, coordenar, e gerenciar ações de defesa civil de forma permanente e
essencial em nível municipal considerando os desastres naturais, humanos e mistos;
II. Proporcionar assistência imediata às populações atingidas por calamidades
públicas ou situações de emergência;
[...]
X. Realizar ações permanentes de mapeamento e monitoramento de setores de riscos
desenvolvendo atividades preventivas, bem como o
isolamento, a evacuação e a remoção ou relocação da população afetada para locais
seguros; (grifamos)

Foi realizada a análise dos dados disponibilizados pela Defesa Civil no que diz
respeito ao número de deslizamentos ocorridos, número de mortes decorrentes de
deslizamento de encostas, número de pontos de risco da cidade, registros de ocorrência e
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atendimento prestado a estas ocorrências. A partir deles, verificou-se que as ações preventivas
de monitoramento da Defesa Civil ainda possuem deficiências que não têm possibilitado a
minimização do risco para a população da cidade que habita em áreas susceptíveis a
deslizamento.

•

Número de deslizamentos

No período compreendido entre os anos de 2006 e 2010, o número de deslizamentos
de encostas mais do que dobrou. Entre 2006 e 2008, não houve muita alteração neste
quantitativo. A maior diferença foi verificada entre 2009, quando o número de deslizamentos
subiu para 413.
Gráfico 6 – Número de deslizamento de encostas - 2006 a 2010
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Fonte: Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

•

Número de vítimas fatais

Quanto ao número de vítimas fatais ocorridas em função da ocorrência de
deslizamentos, tem-se o histórico de quatro anos que registra duas mortes em 2007, nenhuma
em 2008, três em 2009 e uma em 2010, conforme gráfico a seguir.

25
Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Defesa Civil – Secretaria de Serviços Urbanos - Prefeitura de
Jaboatão dos Guararapes - Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002077-9.

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

165

Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

Gráfico 7 – Número de vítimas fatais por deslizamento de encostas - 2007 a 2010

Fonte: Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

Percebe-se que a Defesa Civil vem atuando de forma a retirar as famílias do risco
iminente de morte, tal como a retirada provisória do ponto de risco durante o período de
chuvas. Entretanto, como já mencionado no tópico 3.1.1 deste relatório, a ausência de
soluções definitivas, entre outros fatores, vem ocasionando o aumento do número de pontos
de risco na cidade.

•

Número de pontos de risco

De acordo com o PMRR, havia, em 2006, 1.936 pontos de risco alto e muito alto (R3 e
R4) em Jaboatão dos Guararapes. Atualmente, embora a Defesa Civil não possua controle
desta informação com precisão, estima-se que tenha crescido para cerca de 8.000 o número de
pontos de risco R3 e R4.
Cabe destacar que nos anos de 2009 e 2010, a Defesa Civil atendeu a 2.434 e 3.778
ocorrências, respectivamente. Considerando que Jaboatão possui 8.000 pontos de risco,
percebe-se que muitas famílias que habitam em situação de risco não receberam vistorias da
Defesa Civil nestes dois anos. Isso se deve ao fato da Defesa Civil não realizar vistorias de
monitoramento independente da demanda da população. Ou seja, ela apenas consegue atuar
em resposta às ocorrências solicitadas pela população.

•

Ocorrências não atendidas

As deficiências nas ações preventivas de monitoramento também foram evidenciadas a
partir da análise do registro das ocorrências solicitadas pela população e do atendimento
fornecido pela Defesa Civil a estas ocorrências4.

4

Salienta-se que esta planilha registra todas as ocorrências recebidas pela defesa civil, não apenas as com risco
de deslizamento. Sendo assim, parte destas demandas advém de moradias com risco de alagamento ou com risco
em função de sua própria estrutura.
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De acordo com as planilhas eletrônicas que registram essas informações, verificou-se
que, além de a Defesa Civil não realizar vistorias de monitoramento independente da demanda
da população, ela não consegue atender a todas as demandas recebidas.
Ao longo do ano, as ocorrências vão chegando e a Defesa Civil vai realizando as
vistorias para dar encaminhamento às providências necessárias. Entretanto, nem todas as
solicitações são atendidas ainda no mesmo ano, conforme demonstrado na Tabela a seguir. A
estas ocorrências não atendidas a Defesa Civil atribui o nome de "demandas reprimidas".
Tabela 6 – Ocorrências solicitadas x ocorrências atendidas - 2009 e 2010

ANO

OCORRÊNCIAS
SOLICITADAS (A)

OCORRÊNCIAS
ATENDIDAS

2009
2010
TOTAL

3.306
4.115
14.159

2.434
3.778
9.430

OCORRÊNCIAS NÃO
ATENDIDAS
QUANTIDADE
(B/A)
(B)
%
872
26,4%
337
8,2%
4.729
33,4%

Fonte: Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

Em 2009, 26,4% das ocorrências ficaram sem atendimento, o que significa dizer que
872 famílias que se sentiam ameaçadas por algum motivo ficaram expostas ao risco, no
mínimo5, até o fim do ano. Em 2010, o percentual de ocorrências não atendidas diminuiu para
8,2%. No entanto, este percentual indica que 337 famílias ficaram aguardando o atendimento
da Defesa Civil e não obtiveram retorno.
Observa-se também que 77% das ocorrências não atendidas estão compreendidas entre
os meses de janeiro a julho de 2009. Ou seja, 671 famílias passaram, 5 a 11 meses sem
atendimento, no mínimo, podendo até mesmo não terem sido atendidas ainda, pois não se sabe
se foram atendidas em anos posteriores (vide gráfico 8). Em 2010, até julho somaram-se 66%
das ocorrências não atendidas. Isto é, 222 famílias passaram, pelo menos, mais de 5 meses
sem atendimento e podem continuar não tendo sido atendidas até a presente data (vide gráfico
9).

5

Não se tem registro de se estas famílias receberam atendimento em anos posteriores.
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Gráfico 8 – Número de ocorrências não atendidas
por mês - 2009

Gráfico 9 – Número de ocorrências não atendidas
por mês - 2010

Fonte: Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos
Guararapes

Fonte: Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos
Guararapes

Salienta-se que a Defesa Civil apenas possui dados das ocorrências solicitadas e
atendidas a partir de 2009. Ou seja, apenas é possível realizar a comparação entre dois anos –
2009 e 2010, uma vez que o ano de 2011 ainda está em andamento. Para fins de verificação da
efetiva melhoria no percentual de atendimento às ocorrências é preciso acompanhar o
indicador nos próximos monitoramentos desta auditoria.

•

Recorrência de ocorrências por ponto de risco

A partir dos dados fornecidos em meio eletrônico referentes às ocorrências de 2009,
2010 e 2011, também foi possível verificar se havia recorrência de ocorrências no mesmo
ponto de risco ao longo do período.
Inicialmente, verificamos a recorrência entre os anos de 2009 e 2010 e constatamos
que, pelo menos, 300 famílias, que residem em pontos de risco, solicitaram atendimento à
Defesa Civil nos dois anos. Ressaltamos que, para fins de análise destes casos, foram
selecionadas apenas as ocorrências que continham o mesmo solicitante e o mesmo endereço.
Sendo assim, a quantidade de recorrência de ocorrência no mesmo ponto de risco em 2009 e
2010 deverá ser ainda maior, considerando que outros familiares podem ter aberto ocorrências
para o mesmo ponto de risco e estes casos não foram verificados.
Dos 300 pontos de risco analisados, constatamos a existência de alguns pontos de risco
mais graves para os quais chamamos à atenção. Havia, em 2009, 10 pontos de risco que foram
indicados para demolição e, dentre as ocorrências de 2010, verificamos que a família ainda
permanece residindo no mesmo endereço com risco de ocorrência de desastre.
Também constatamos 32 pontos de risco que foram indicados para remoção da família
em 2009, mas as famílias permanecem no imóvel em 2010, sendo que, de acordo com os
registros das vistorias realizadas em 2010, oito foram classificados como risco alto ou muito
alto, seis foram indicadas para receberem auxílio moradia, 11 foram indicadas para demolição
total do imóvel, além de mais duas que também foram consideradas sem condições de
habitabilidade.
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Além disso, dos 300 pontos de risco que apresentaram ocorrência tanto em 2009 como
em 2010, 60 também continuaram demandando da Defesa Civil em 2011.

•

Histórico de amostra de ponto de risco

Como a Defesa Civil apenas possuía os dados das ocorrências em meio eletrônico
referente aos anos de 2009 a 2011, a equipe de auditoria solicitou as fichas das vistorias
realizadas anteriormente a 2009 em meio físico. Em atendimento, a Defesa Civil forneceu
documentos relativos a vistorias realizadas entre os anos de 2005 e 2008. Ressalta-se, no
entanto, que não havia fichas de todas as vistorias realizadas naqueles anos. A Defesa Civil
forneceu as fichas das vistorias realizadas em imóveis que sofreram danos com a enchente de
2005 e uma pasta contendo fichas de engenharia realizadas por diversos motivos, tais como:
alagamento, deslizamento e problemas estruturais do imóvel.
A partir dos documentos entregues pela Defesa Civil, foram selecionadas apenas as
vistorias que continham fichas técnicas de engenharia e que foram realizadas em imóveis que
apresentavam risco em função de deslizamento de encostas. Foram excluídas, portanto, as
vistorias que possuíam apenas relatórios do social e aquelas relativas a imóveis com risco em
função de estrutura da moradia ou de alagamento.
Da amostra de vistorias coletada, verificou-se aqueles pontos de risco que
apresentavam registro de ocorrências nos anos de 2009, 2010 e 2011 nas planilhas eletrônicas
da Defesa Civil com a finalidade de analisar a situação do ponto de risco ao longo dos anos.
Sendo assim, dentre a amostra coletada, restaram para análise 30 pontos de risco que
continham informações referentes às vistorias realizadas anteriormente a 2009 e ao mesmo
tempo possuíam registro de ocorrências em anos recentes (2009 a 2011). Alguns casos podem
ser destacados:
A família residente à Rua Sérgio Rocha, 175, UR10 recebeu uma visita da Defesa
Civil em 13/05/2005, cuja vistoria técnica classificou a moradia em risco 4 (muito alto),
diagnosticando a área como imprópria para ocupação humana devido ao risco de deslizamento
dos taludes. Em 03/12/2007, foi realizada outra vistoria técnica para reavaliar as condições de
habitabilidade da moradia. Novamente constatou-se a vulnerabilidade do local por apresentar
risco de futuros deslizamentos. O grau de risco do local permaneceu em R4 (muito alto).
Recentemente, quase seis anos após o primeiro registro de vistoria realizada, foi registrada
ocorrência pela família em 08/02/2011. Em vistoria realizada no dia 30/07/2011 pela equipe
de auditoria, constatou-se que o imóvel havia sido demolido, conforme figura a seguir.
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Figura 2 – Imóvel situado à Rua Sérgio Rocha, 175 - UR10

Local onde antes se encontrava o imóvel de nº175 da
Rua Sérgio Rocha - UR10

Barreira com lonas desgastadas acima do local onde
antes se encontrava o imóvel de nº 175 da Rua Sergio
Rocha -UR10

Outro caso que chamou à atenção foi o do ponto de risco situado à Rua 15, 92, Dois
Carneiros. A vistoria técnica realizada em 09/06/2005 apontou que as avarias provocadas pelo
deslizamento ocorrido naquele mês resultaram num diagnóstico de local impróprio à ocupação
humana. Além disso, o talude inferior apresentava-se suscetível a novos deslizamentos. Após
residir por dois anos nessa situação, a família recebeu nova vistoria, realizada em 21/05/2007,
que emitiu as seguintes recomendações: “não transitar nos quartos e sala em períodos
chuvosos; incluir família em programa habitacional emergencial; realizar obras de contenção
no talude inferior”. A conclusão da vistoria atribuiu grau de risco do imóvel alto e afirmou o
seguinte: “poderá haver agravamento da situação que se apresenta, caso não sejam
viabilizadas com URGÊNCIA as providências necessárias à proteção da vida daqueles
habitantes”. Ainda em 2009 e 2010, a família apresentou diversas ocorrências por
deslizamento de barreira e os únicos encaminhamentos registrados são colocação de lona,
corte de vegetação e realização de mutirão. Em vistoria realizada no dia 30/07/2011 pela
equipe de auditoria, constatou-se que o imóvel encontrava-se desocupado (figura abaixo) e
segundo depoimento de familiares, a antiga moradora encontrava-se em casa de parentes
ainda sem receber o auxílio moradia.
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Figura 3 – Imóvel situado à Rua 15, nº 92 – Dois Carneiros

Imóvel situado à Rua 15, nº 92, Dois Carneiros

Imóvel situado à Rua 15, nº 92, Dois Carneiros

A análise das recorrências de ocorrências e do histórico de alguns pontos de risco
pretendeu exemplificar casos de famílias que vivem em situação de risco ao longo de anos
sem que medidas sejam tomadas para retirar definitivamente as pessoas da situação de risco.
Os resultados das análises são apenas exemplificativos, visto que a Defesa Civil não possui os
dados quantitativos exatos do número de famílias que habitam pontos de risco classificados
em alto e muito alto e permanecem nessa mesma situação por vários anos.
Dentre as causas para as deficiências nas ações preventivas de monitoramento foi
identificada a deficiência de pessoal e de recursos logísticos para a realização das ações da
Defesa Civil. A deficiência de pessoal encontra-se destacada no item 3.2 deste Relatório de
Auditoria.
Os efeitos que decorrem da deficiência de ações preventivas de monitoramento da
Defesa Civil são os danos humanos, materiais e/ou ambientais com conseqüentes prejuízos
econômicos e sociais para a população e município.
Recomenda-se à Defesa Civil do município de Jaboatão dos Guararapes:


Realizar vistorias de monitoramento prioritariamente nos imóveis de risco
alto (R3) e muito alto (R4), especialmente nos meses que antecedem os
períodos críticos de chuva, independentemente da demanda da população,
com o intuito de dar providências a medidas preventivas e de acompanhar o
cumprimento dos encaminhamentos tomados em vistorias anteriores;



Planejar a realização das vistorias de monitoramento, independentemente
da demanda da população, prioritariamente nos imóveis de risco alto e
muito alto.
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Com a adoção de medidas preventivas de monitoramento, espera-se que haja redução
no número de vítimas e acidentes, reduzindo assim a ocorrência de perdas pessoais e
materiais.
3.1.4 Descumprimento dos critérios de priorização para intervenções nos setores de risco
Durante os trabalhos de auditoria constatou-se que a Prefeitura de Jaboatão não vem
cumprindo os critérios de priorização para intervenções nos setores de risco apontados no
Plano Municipal de Redução de Riscos.
As intervenções consistem em ações estruturais que visam diminuir de forma mais
definitiva o risco no setor de risco. O quadro a seguir relaciona os principais tipos de
intervenção existentes:
Quadro 2 – Principais tipos de intervenção nos setores de risco
TIPO DE INTERVENÇÃO
Serviços de limpeza e recuperação
Proteção vegetal
Drenagem superficial e acessos
Revestimento de taludes
Desmonte de blocos e matacões
Obras de drenagem de subsuperfície
Estrutura de contenção (localizadas)
Estrutura de contenção (médio e grande porte)
Terraplenagem
Remoção de moradias
Fonte: Adaptado de Tipologia de Intervenções voltadas à redução de riscos associados a escorregamentos em encostas
ocupadas e a solapamentos de margens e córregos. (ALHEIROS, 2006,P.64)

O PMRR estabeleceu diversos critérios para a implementação das intervenções nos
setores de risco. Estes critérios foram discutidos com gestores e técnicos em fóruns de
delegados do Orçamento Participativo. Estes critérios basearam-se numa hierarquização das
ações estruturais que tem por objetivo permitir ao gestor municipal uma análise, em bases
técnicas, dos principais fatores decisórios envolvidos em cada intervenção, subsidiando a
escolha da melhor opção em termos de resultados para a solução do problema do risco. Foram
sugeridos e aceitos os seguintes critérios sequencialmente aplicados:
1. O Grau de Risco: serão considerados prioritários para intervenção os setores que
apresentarem o grau de risco mais elevado;
2. A População Beneficiada por Área: serão considerados como prioritários os setores
que apresentarem a maior densidade habitacional (moradores do setor / área do
setor);
3. Custo por Área: serão priorizados os setores que apresentarem o menor custo de
intervenção, por área tratada;
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Conforme (ALHEIROS, 2006, p.69-70):
Para a hierarquização dos Setores podem ser consideradas diferentes variáveis,
como: Grau de risco, população beneficiada (porte da intervenção), custo da
intervenção, dimensão da área a ser tratada, demandas anteriores da população,
tempo de moradia, viabilidade técnica da intervenção, viabilidade financeira e a
inclusão da área em outros projetos (urbanização, saneamento etc.). A partir dessas
variáveis básicas, outras relações de custo x benefício poderão ser adotadas para a
hierarquização das obras, como: população/área (densidade habitacional no setor);
custo/área; custo/moradia, etc. Ainda é possível considerar modelos de decisão mais
elaborados, com atribuição de notas e pesos às variáveis consideradas. Em qualquer
hipótese, é importante considerar o grau de risco como variável determinante,
para evitar distorções na aplicação dos recursos, retardando a solução dos problemas
mais imediatos. (Grifo nosso)

Ressalta-se também como uma das atribuições da Coordenação de Minimização e
Resposta aos Desastres, estabelecidas no inciso IV do art. 7º da Lei nº338/2009, que organiza
a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil: “IV – Promoção de medidas preventivas
estruturais e não-estruturais, com o objetivo de reduzir os riscos de desastres”.
Foi apresentada, no PMRR, uma tabela que apresenta a relação dos setores de risco
segundo as prioridades obtidas pela aplicação dos critérios, constando a população beneficiada
e o custo das intervenções.
Com base nessa tabela procedeu-se um cruzamento dos recursos previstos para
aplicação em obras de contenção de encostas realizadas e/ou a realizar no período de 2009 a
2011. Esta relação foi fornecida pela Defesa Civil do município e relaciona as obras com os
respectivos setores de risco, o número de beneficiados com a obra e valor contratual. Ressaltase que esta relação envolve obras concluídas, em execução e obras previstas para o ano de
2011. A tabela a seguir relaciona o custo total das intervenções previstas no PMRR para os
setores de risco R3 e R4, bem como o custo total das intervenções previstas para esses setores
de risco nos anos de 2009 a 2011. No apêndice B, consta a tabela completa com a priorização
dos setores.
Tabela 7 – Custo total de intervenções do PMRR x Custo total de intervenções (2009 a 2011)
Custo total de intervenções
previstas no PMRR para os
setores de risco (R3 e R4)
(Valores históricos)

Custo total das intervenções
previstas para os setores de risco
no PMRR (2009 a 2011)

Percentual de realização

44.221.624,95

15.544.388,22

35,15%

Fonte: Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

A planilha inicial prevista no PMRR importava, em valores históricos, a importância
de R$ 44.221.624,95 para intervenções prioritárias em setores de risco (R3 E R4). Os
investimentos totais, já realizados, em realização ou previstos de 2009 a 2011 totalizam R$
15.544.388,22, ou seja, um percentual de 35,15% em relação ao previsto inicialmente.
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Analisando-se estes dados constata-se que não se vem investindo de forma
significativa nos setores apontados como de risco (R3 e R4) quando da realização do Plano
Municipal para Redução de Riscos.
Além dos investimentos não significativos, observa-se também que estão sendo feitos
investimentos em setores com grau de risco R1 e R2 em detrimento de setores que possuem
risco R3 e R4, tal como apontado nas obras abaixo listadas, retiradas da relação de obras
fornecidas pela Coordenadoria de Defesa Civil.
Tabela 8 – Obras em execução no ano de 2011 situadas em setores com grau de risco R1 e R2
Item
2.2.1
2.2.2
2.2.5

Obras em Execução

Setor

Valor total

Rua Aprígio de Medeiros –
Padre Roma
Rua João A. de Santana

SJS

R$ 118.823,95

Nível de Risco
do Setor
R1

SAX3 e
SAX15
SAX3

R$ 54.181,46

R1 e R2

R$ 36.837,90

R1

Rua Santo Aleixo por traz da
casa 652 – Santo Aleixo

Fonte: Coordenadoria de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

O descumprimento dos critérios de priorização para intervenções nos setores de risco,
leva à possibilidade de ocorrência de ações desordenadas no controle do risco, mais
especificamente das medidas estruturais, que podem levar à possibilidade de ocorrência de
desastres.
Recomenda-se à Gerência de Defesa Civil e à Secretaria de Obras do município de
Jaboatão dos Guararapes:


Aplicar os critérios estabelecidos no Plano Municipal de Redução de
Riscos, quando da definição das medidas estruturais a serem
implementadas nos setores e pontos de risco do município;

3.2. Estrutura de Pessoal
3.2.1. Insuficiência no quadro de pessoal
A análise realizada demonstrou que o quantitativo de pessoal da Defesa Civil não
consegue atender a todas as solicitações demandadas pela população, nem tampouco realizar
vistorias preventivas e ordenadas de forma planejada. O quantitativo de ocorrências não
atendidas e o déficit no quadro de pessoal, especialmente de engenheiros, foram as principais
evidências apontadas pela auditoria.
Segundo o art. 5º, inciso I da lei municipal 338/2009, compete à Defesa Civil
“articular, coordenar, e gerenciar ações de defesa civil de forma permanente e essencial em
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nível municipal considerando os desastres naturais, humanos e mistos”. A Defesa Civil do
município desenvolve ações de forma permanente, ou seja, presta serviços contínuos à
sociedade, prevenindo assim o risco de desastres. Para a prestação destes serviços faz-se
mister um quadro de pessoal permanente e em conformidade com o art. 37, II da Constituição
Federal.
Com base na relação de pessoal fornecida pela Defesa Civil do primeiro trimestre de
2010, verificou-se que o percentual de funcionários concursados é de 30% do total de cargos
da Defesa Civil, conforme detalhamento no gráfico a seguir. Além disso, verificou-se que o
quadro técnico de engenharia conta atualmente com apenas três profissionais, sendo 1
engenheiro, 1 arquiteto e 1 técnico de saneamento, número insuficiente para acolher todas as
atribuições de uma instituição com funções tão importantes quanto a Defesa Civil. Estes
profissionais, em tempos de altas taxas de pluviometria, ficam sobrecarregados com as ações
demandadas, um deles, no mês de abril trabalhou 17 plantões de 24h. Isso é muito superior à
média de 8 plantões de 24h por mês numa escala normal. Salienta-se que o Decreto Municipal
nº 143/2010 de 18 de junho de 2010 autorizou a contratação por tempo de determinado de 6
engenheiros civis e 3 técnicos na área de construção civil, todavia a Gerência de Defesa Civil
não conseguiu completar o quadro de pessoal por razões diversas.
Gráfico 10 – Distribuição do quadro de pessoal por vínculo
CONTRATO DE
ENGENHARIA; 3 ;
3%

CONTRATO

FUNCIONÁRIO; 26

TEMP ORÁRIO; 30 ;

; 30%

34%

CARGO
COMISSIONADO;
29 ; 33%

Fonte: Relação de pessoal da Defesa Civil, Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

Em decorrência da insuficiência do quadro de pessoal, as demandas da população não
conseguem ser atendidas na totalidade. No ano de 2010, 337 demandas não foram atendidas.
O anexo único da lei municipal 338/2009 prevê o provimento de 104 cargos para compor a
Defesa Civil, no entanto, segundo relação de pessoal disponibilizada, há um déficit de 16
pessoas no total, sendo que há uma regional sem funcionários lotados para trabalhar. Essas
informações estão detalhadas na tabela a seguir.
Tabela 9 – Lotação de pessoal
LOTAÇÃO
SEDE
Regional 1
Regional 2
Regional 3
Regional 4

QTDE
16
16
14
13
5
35

Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Defesa Civil – Secretaria de Serviços Urbanos - Prefeitura de
Jaboatão dos Guararapes - Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002077-9.

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

175

Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

LOTAÇÃO
Regional 5
Regional 6
Regional 7
Plantonista
Atende todas as regionais
Motorista
TOTAL

QTDE
11
4
0
6
2
1
88

Fonte: Relação de pessoal da Defesa Civil, Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

Outra evidência da insuficiência de pessoal é que não vem sendo possível o
fechamento do ciclo de atendimento da Defesa Civil. O ciclo de atendimento está relacionado
a várias ações que devem ser sincronizadas e devem partir das seguintes etapas:
1. Vistoria da moradia que deve estar relacionado ao atendimento do engenheiro e o assistente
social;
2. A partir da identificação do risco alto ou muito alto, o engenheiro e o assistente social
devem fazer um relatório especificando os condicionantes do risco e quais ações devem ser
desencadeadas;
3. Em sendo interdição, de imediato os atendimentos estão relacionados à:
notificação de interdição; interdição administrativa; encaminhamento para auxilio moradia,
análise da nova moradia para identificar se não é área de risco; elaboração de ficha de
engenharia indicando e relatando o risco e a possível interdição, demolição do imóvel se for
necessário, colocação de placa sinalizando área de risco; além das intervenções que devem ser
realizadas do ponto de vista estrutural e habitacional; relatório social fazendo uma análise da
realidade socioeconômica da família e monitoramento;
4. Em caso de não interdição, são aplicadas as medidas paliativas conforme o caso, quais
sejam, colocação de lonas, erradicação de árvores e outras medidas.
Após o fechamento do ciclo de atendimento, o processo completo deve seguir para as
áreas afins onde a partir disso, haverá ações de políticas intersetorializadas:
•
•
•
•
•

•
•

Concessão de Auxílio moradia, que deve ter um limite de tempo;
Encaminhamento para programa habitacional;
Realização de obra estruturadora;
Colocação de lona (ação imediata, que não resolve, apenas minimiza o risco);
Revitalização da área afetada (plantio de gramíneas, retaludamento, aplicação de
microdrenagem, obras estruturadoras, tratamento para requalificar a área, transformar
em área de convivência caso seja possível);
Realização de monitoramento para evitar novas ocupações;
Verificação se há condição de retorno ao local, caso seja possível após obras
estruturadoras, ou recuperação da moradia.
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A tabela a seguir foi extraída da relação de imóveis interditados que possuem ficha de
engenharia e termo de interdição nos anos de 2009 e 2010, documento fornecido pela Defesa
Civil:
Tabela 10 – Imóveis interditados em 2009 e 2011
IMÓVEIS
INTERDITADOS EM
2009 E 2011
473

ENCAMINHAMENTO
PARA AUXÍLIO
MORADIA
473

ENCAMINHAMENTO
PARA PROGRAMA
HABITACIONAL
110

ELABORAÇÃO
DE FICHA DE
ENGENHARIA
284

ELABORAÇÃO
DE TERMO DE
INTERDIÇÃO
131

Fonte: Gerência de Defesa Civil – Jaboatão dos Guararapes

A partir da leitura dos dados desta tabela, verifica-se que, do ponto de vista do acervo
documental, há uma série de processos sem a análise de engenharia e o termo de interdição do
imóvel. A interdição de imóveis é uma das competências da Defesa Civil, constantes no Art.
5º. Incisos, X,XXVI e XXVII da Lei Ordinária municipal nº 338/2009. Outro aspecto a se
ressaltar é que as demolições e tratamento das áreas interditadas não têm sido realizadas de
imediato, o que termina por provocar novas ocupações ou reocupações das áreas que outrora
foram interditadas pela Defesa Civil. Na relação fornecida para os anos de 2009 e 2010 foram
demolidos 188 imóveis e 106 foram indicados para demolição. As figuras a seguir evidenciam
algumas situações que foram observadas na vistoria realizada pela equipe de auditoria no dia
30/06/2011.
Figura 4 – Imóveis em nível de risco R4, situados à Rua José Inácio – Jardim Jordão

Rua José Inácio – Jardim Jordão – Imóvel demolido e
reocupado – Risco R4

Rua José Inácio – Jardim Jordão – Imóveis interditados,
indicados para demolição e ainda ocupados – Risco R4
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Rua José Inácio – Jardim Jordão – Talude posterior aos
imóveis ainda ocupados – Risco R4

Rua José Inácio – Jardim Jordão – Talude posterior
aos imóveis ainda ocupados – Risco R4

Rua José Inácio – Jardim Jordão – Imóvel demolido –
Risco R4

Rua José Inácio – Jardim Jordão – Área de imóvel
demolido – Risco R4

A não priorização de diversas gestões ao longo dos anos para as ações de Defesa Civil,
bem como à dificuldade de contratação de engenheiros e técnicos na área de construção civil,
devido escassez de profissionais no mercado, foram identificadas como causas para a
insuficiência no quadro pessoal.
Dessa forma recomenda-se à Defesa Civil:


Ampliar o quantitativo de pessoal, levando-se em consideração o
atendimento a todas as competências da Defesa Civil previstas na Lei
338/2009 ;



Priorizar, na composição do quadro de pessoal, a contratação de servidores
efetivos, de forma que os ocupantes permaneçam no órgão independente de
mudança de gestão.
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Espera-se que, com um quadro de pessoal compatível com as atribuições da Defesa
Civil, o município consiga realizar ações permanentes de mapeamento e monitoramento de
setores de riscos, reduzindo assim a ocorrência de deslizamentos de barreiras, de perdas
pessoais e materiais.
4. MONITORAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO
4.1. Análise dos indicadores selecionados
Durante os trabalhos de auditoria foram identificados alguns indicadores de
desempenho que vem sendo acompanhados de forma contínua e sistematizada. A relação
destes indicadores encontra-se no quadro a seguir:
Quadro 3 – Indicadores de desempenho
ITEM
1
2
3
4
5

6
7

8

9
10

11

DENOMINAÇÃO
Número
de
deslizamentos de
encostas ocorridos.
Número de óbitos
por deslizamento
ocorridos.
Número de pontos
de risco R3 e R4
identificados.
Número
de
moradias
interditadas
Percentual
de
demolição
de
imóveis
Percentual
de
ocorrências
atendidas
Número
de
famílias indicadas
para
auxílio
moradia
Número de pessoas
deslocadas (Com
possibilidade
de
retorno às suas
moradias)
Número de pessoas
desalojadas
(Em
casas de parentes)
Número de pessoas
desabrigadas (Sem
possibilidade
de
retorno devido à
perda total dos
bens)
Quantitativo
de

Periodicidade

FÓRMULA/ Valores
-

Anual
Anual
Anual
Anual

Anual

Anual

N º deimóveisefetivamentedemolidos
N º deimóvei sin dicadosparademolição
( N º devistoriasrealizadaspelaDC ) − ( N º devistoriassolicitadasaDC )
N º devistoriassolicitadasaDC
-

Anual
Anual
Anual

Anual

Anual
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ITEM
12

13

14

15

16

DENOMINAÇÃO
lonas aplicado por
regional (m2)
Número
de
intervenções
estruturais
identificadas
durante as vistorias
técnicas
de
engenharia
Número
de
intervenções
estruturais
solicitadas a outras
secretarias
Número
de
intervenções
estruturais
atendidas
por
outras secretarias
Número
de
famílias
encaminhadas para
programas
habitacionais
Número
de
famílias atendidas
em
programa
habitacional
(Secretaria
de
Habitação)

Periodicidade

FÓRMULA/ Valores
-

Anual

Anual
Anual
Anual
Anual

Atendendo informação solicitada no Ofício GEAP nº22/2011, o gestor enviou no
Ofício nº 008/2011- SESURB/SEDEC/GDC/JG (fls.117 a 119) os dados sobre os indicadores
acima, levantados pela Defesa Civil no ano de 2010. Estes dados servirão como referência
inicial para subsídio aos monitoramentos da auditoria que serão realizados nos próximos anos.
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5. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DO GESTOR

Por meio dos Ofícios TC/CCE N°s 893/2011 (22/07/2011), 895/2011 (18/07/2011) e
896/2011 (18/07/2011) (fls. 111 a 113), foi encaminhada a versão preliminar deste relatório à
Secretaria de Serviços Urbanos, ao Prefeito da Cidade de Jaboatão dos Guararapes e à
Secretaria de Obras, respectivamente, solicitando o pronunciamento do gestor sobre os
resultados da Avaliação das Ações de Prevenção de Deslizamentos em Encostas. Em
resposta, o Sr. Cláudio Carraly Araújo Menezes, Secretário Executivo de Defesa Civil,
enviou os comentários acerca da avaliação realizada, por meio do Ofício Nº 043/2011 –
SESURB/SEDEC/JG, protocolado em 05/09/2011 (PETCE nº 72.973/11) (fls.120-139).
Conforme os comentários enviados, as questões apontadas na auditoria se assemelham
às constatações da Secretaria Executiva de Defesa Civil. Foram relatadas diversas medidas
que já estão sendo tomadas para sanar os problemas apontados no relatório de auditoria.
Com referência às deficiências apresentadas pelo PMRR, no tocante à atualização dos
pontos de risco, o gestor afirma como sendo determinação da gestão envidar esforços para
iniciar a atualização do plano até o primeiro semestre de 2012.
Com relação às soluções definitivas concernentes às obras estruturadoras, o gestor
afirma que a Prefeitura está realizando captação de recursos com vistas a minimizar os riscos
e desastres nos morros e reduzir o trabalho em ações paliativas.
O gestor afirma ainda que existem famílias que foram afetadas pela enchente ocorrida
em 2005 e pelos desastres ocorridos em 2010, que ainda não foram atendidas pelo Governo
do Estado e continuam sendo beneficiárias do Programa de Auxílio Moradia municipal.
Ressalta ainda que o Governo do Estado não vem repassando os recursos para pagamento do
auxílio desde meados de 2010 e que a construção de unidades habitacionais para atendimento
à população afetada, que soma 1.055 pessoas, ainda não foi iniciada. Foram anexadas ao
ofício, duas relações com beneficiários do auxílio moradia, que totalizam 83 famílias que vêm
recebendo recursos do auxílio moradia pela Prefeitura.
Ressalta ainda o gestor que foi reestruturada a Defesa Civil do município através da
criação de uma Secretaria Executiva, com a finalidade de garantir maior flexibilidade nas
ações e na comunicação entre as Secretarias. Esta ação, segundo o gestor, vai resolver os
problemas apontados quanto à comunicação das demandas entre as secretarias relativas à
execução de soluções definitivas. Afirma ainda que já está se priorizando o trabalho na
execução de soluções definitivas no que concerne às obras estruturadoras e à construção de
habitações.
No que concerne aos problemas apresentados quanto à insuficiência do quadro técnico
para realização de vistorias e monitoramentos em áreas de deslizamentos, o gestor afirma que
existe uma perspectiva de elevar o quadro técnico até janeiro de 2012, ressaltando porém, que
a escassez de profissionais da área de engenharia caracteriza-se como uma ameaça externa.
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Quanto ao não cumprimento dos critérios de priorização de recursos nos morros a
partir do PMRR, o gestor afirma que a Prefeitura herdou um quadro crítico, no tocante à
ausência de investimentos em anos anteriores. O gestor cita também que, a partir de 2009,
investiu-se na elaboração de projetos básicos de obras para realização de captação de recursos
em áreas de risco alto e muito alto, tendo sido realizados 21 projetos para os anos de 2009 e
2010 e previstos projetos de obras estruturadoras para 10 setores de risco para o ano de 2011.
Por fim o gestor afirma que a Prefeitura está envidando esforços na eliminação das
fragilidades e na reestruturação da defesa civil com foco permanente na lógica da prevenção,
nas ações voltadas à comunicação do risco e nas ações educativas, bem como no investimento
em aspectos logísticos e tecnológicos que influem no gerenciamento dos resultados
estratégicos.
Analisando-se os comentários elaborados pelo gestor, constata-se que estes não
suscitam alterações no relatório. Ficam mantidos, assim, os termos do relatório.

6. CONCLUSÃO
A auditoria foi orientada com o objetivo de avaliar se o gerenciamento para
minimização dos riscos vem diminuindo o número de acidentes por deslizamento de encostas
e o número de vítimas ao longo dos últimos anos, bem como se a estrutura de pessoal
disponível à Gerência de Defesa Civil do município é suficiente para esse gerenciamento.
A auditoria subdividiu sua análise em duas questões para a avaliação das ações de
prevenção de deslizamentos de encostas. A primeira examinou de que forma o gerenciamento
de riscos realizado pela Gerência de Defesa Civil tem se mostrado efetivo na redução do
número de acidentes e vítimas. A segunda analisou se a estrutura de pessoal da Gerência de
Defesa Civil é suficiente para o atendimento às demandas de deslizamento de encostas.
Os principais achados da auditoria foram relacionados às deficiências na gestão dos
dados para gerenciamento dos riscos evidenciada na não atualização dos dados do PMRR,
elaborado no ano de 2006, na indisponibilidade tempestiva das informações tais como
população envolvida e número de pontos de risco. Neste PMRR foram apontados à época 296
setores de risco, sendo 65 classificados como de baixo risco, 92 setores de risco médio, 101
setores de risco alto e 38 setores de risco muito alto.
Constatou-se também a demora ou ausência na implementação de soluções definitivas
evidenciada pela constante utilização de soluções paliativas tais como colocação de lonas
plásticas e o auxílio-moradia. Ressalte-se que em ambos os casos, a adoção destas medidas é
de extrema importância, entretanto reflete a baixa resolutividade dos agentes ocasionadores do
risco. No caso das lonas, ocorreu um incremento de 144% na aplicação do ano de 2009 para
2010. No auxílio-moradia, dos 172 beneficiários que deixaram o programa no período
analisado, 77% apenas migraram para receber o benefício do Estado. Verificou-se também
que a Gerência de Defesa Civil vem apontando a necessidade de obras estruturadoras e
soluções mais definitivas quando da elaboração dos pareceres de vistoria técnica, todavia não
vem informando às Secretarias responsáveis da necessidade de execução dessas obras e
intervenções. De uma amostra de 95 ofícios e comunicações internas encaminhadas da
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Gerência de Defesa Civil para outras Secretarias, não foi identificado nenhuma solicitação
relativa à execução de obra estruturadora e/ou solução definitiva.
Outro achado de auditoria diz respeito às deficiências nas ações preventivas de
monitoramento para minimização do risco. Observou-se que a Gerência de Defesa Civil não
vem realizando ações preventivas de monitoramento suficientes para minimização dos riscos
tal como estabelecido no art.5º da Lei Municipal nº 338/2009. Este fato fundamenta-se no
aumento do número de deslizamentos ocorridos no ano de 2009, que teve um aumento de
145% em relação ao ano anterior. O déficit de vistorias realizadas com relação ao número
total estimado de pontos de riscos do município também evidencia a insuficiência das ações
de preventivas de monitoramento. Nos anos de 2009 e 2010, a Defesa Civil atendeu a 2.434 e
3.778 ocorrências, respectivamente. Confrontando-se estes números com a estimativa de
8.000 pontos de risco existentes atualmente, constata-se que muitas famílias não receberam
visitas de monitoramento da Defesa Civil nestes anos. O número de ocorrências não
atendidas, da ordem de 26,4% no ano de 2009 e 8,2% no ano de 2010, também evidencia as
deficiências no monitoramento. Ressalta-se também que 32 pontos de risco que foram
indicados para remoção em 2009, permaneceram sendo ocupados por famílias no ano de
2010.
Registre-se ainda que, neste caso não a Gerência de Defesa Civil, mas a Prefeitura, não
vem cumprindo os critérios de priorização para intervenções nos setores de risco estabelecidos
no PMRR, havendo uma previsão investimentos de apenas 35,15% do custo total de
intervenções previstas inicialmente no PMRR, em valores históricos, e considerando obras
executadas, em execução ou a iniciar. Observou-se também que estão sendo investimentos em
setores com níveis de risco R1 e R2 em detrimento de setores que possuem nível de risco R3 e
R4.
Por fim, observou-se a insuficiência no quadro de pessoal permanente da Gerência de
Defesa Civil, evidenciada na escassez de profissionais da área de engenharia, no baixo
percentual de funcionários concursados e na impossibilidade de fechamento do ciclo de
atendimento da Defesa Civil que vem sendo observada de 2009 até a data atual. Atualmente a
Gerência de Defesa Civil conta com apenas 1 engenheiro, 1 arquiteto e 1 técnico de
saneamento para o atendimento de todas as demandas da área técnica. Ressalta-se também que
34% do quadro da Gerência possuem contrato temporário e 33% de cargos comissionados,
sendo apenas 30% o número de funcionários efetivos. Esta insuficiência do quadro de pessoal
acarreta grande parte dos problemas que foram apontados neste relatório, tendo em vista que
impossibilita o atendimento por completo das demandas oriundas da população, bem como a
realização das vistorias de monitoramento ao longo do ano, dificultando assim o cumprimento
das atribuições previstas da Gerência de Defesa Civil previstas na Lei Municipal nº 338/2009.
Esses aspectos demonstram que existem oportunidades de melhoria tanto em aspectos
operacionais, como em questões estratégicas. O enfrentamento dessas dificuldades é condição
essencial para que haja um melhor monitoramento para prevenção do risco e mais agilidade e
eficácia na busca de soluções definitivas ao problema de deslizamentos de encostas no
município.
Para tanto, é importante que a Gerência de Defesa Civil e a Secretaria de Obras se
engajem no processo de ajustes, envidando esforços para combater as fraquezas e ameaças
enfrentadas nas ações de contenção de deslizamentos de encostas no município.
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Espera-se que este relatório seja um instrumento para nortear tais ajustes, e que a
implementação das recomendações aqui apresentadas contribua para tornar as ações de
prevenção de deslizamentos de encostas mais efetivas, diminuindo a ocorrência de acidentes e
óbitos, diminuindo também os gastos com o restabelecimento da situação de normalidade e
proporcionando resultados de indicadores de desempenho em patamares bem superiores aos
atuais.

7. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto e visando contribuir para a melhoria do desempenho das Ações de
Prevenção de Deslizamento de Encostas no município de Jaboatão dos Guararapes, propomos
o encaminhamento das seguintes deliberações:
Recomenda-se à Secretaria de Serviços Urbanos do município de Jaboatão dos
Guararapes:



Atualizar de forma contínua e sistemática as informações sobre setores e
pontos de risco do município de forma a retroalimentar permanentemente
as informações levantadas quando da realização do PMRR;



Adquirir sistema informatizado de banco de dados que contemple, dentre
outras informações, o mapeamento e monitoramento dos setores e pontos
de risco com critérios hierárquicos;



Atualizar a base cartográfica do município com vistas a obter um
georreferenciamento mais preciso e facilitar os trabalhos das equipes de
campo;



Demandar aos órgãos parceiros as recomendações constantes nos pareceres
de vistoria técnica emitidos pelos seus profissionais;



Controlar a execução das suas demandas aos órgãos parceiros visando à
implementação de soluções definitivas com o objetivo de redução de
desastres e ações de prevenção;



Realizar vistorias de monitoramento prioritariamente nos imóveis de risco
alto (R3) e muito alto (R4), especialmente nos meses que antecedem os
períodos críticos de chuva, independentemente da demanda da população,
com o intuito de dar providências a medidas preventivas e de acompanhar o
cumprimento dos encaminhamentos tomados em vistorias anteriores;



Planejar a realização das vistorias de monitoramento, independentemente
da demanda da população, prioritariamente nos imóveis de risco alto e
muito alto;



Ampliar o quantitativo de pessoal, levando-se em consideração o
atendimento a todas as competências da Defesa Civil, previstas na Lei
338/2009;
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Priorizar, na composição do quadro de pessoal, a contratação de servidores
efetivos, de forma que os ocupantes permaneçam no órgão independente de
mudança de gestão.



Implementar e acompanhar os indicadores de desempenho dispostos neste
relatório de auditoria;

Recomenda-se à Secretaria de Obras do município de Jaboatão dos Guararapes:



Aplicar os critérios estabelecidos no Plano Municipal de Redução de
Riscos, quando da definição das medidas estruturais a serem
implementadas nos setores e pontos de risco do município;

Por fim, sugerimos as seguintes determinações:

Determina-se à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes:



Remeter a este Tribunal de Contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de
ação contendo as ações, o cronograma e os responsáveis com o objetivo de
solucionar ou minimizar os problemas identificados, conforme Resolução
TC 02/2005.

Determina-se à Diretoria de Plenário deste Tribunal:



Encaminhar cópias da decisão e do Relatório Consolidado de Auditoria à
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, à Secretaria de Serviços Urbanos e
à Secretaria Executiva de Defesa Civil do município de Jaboatão dos
Guararapes;



Encaminhar cópia da decisão ao Departamento de Controle Municipal para
subsidiar o julgamento da prestação ou tomada de contas, na forma dos
artigos 6º e 8º da Resolução TC nº 014/2004;



Encaminhar este processo à Coordenadoria de Controle Externo para a
realização de monitoramento; e



Encaminhar, para ciência, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco
– 20ª. Promotoria de Justiça em Defesa da Cidadania da Capital –
Habitação e Urbanismo.
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Recife, 08 de setembro de 2011.

________________________________
Adriana Figueiredo Arantes
Auditora das Contas Públicas - Mat. 1211

________________________________
Hélio Codeceira Júnior (Coordenador)
Técnico de Inspeção de Obras PúblicasMat.0391

________________________________
Uilca Maria Cardoso dos Santos
Auditora das Contas Públicas - Mat. 1266

Visto e aprovado.

Lídia Maria Lopes P. da Silva
Auditora das Contas Públicas – Mat. 0817
(Gerente da GEAP)
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APÊNDICES
Apêndice A – Amostra de pontos de risco analisados na auditoria
FICHAS DE TÉCNICA DE ENGENHARIA
ENDEREÇO DE
RISCO

1ª Travessa Alto Getúlio
Vargas, 55
R. Sérgio Rocha, 175
Rua Luis Rodolfo
Junior, 86

LOCALIDADE

REGIONAL

2005

2007/2008
GRAU
DATA
DE
RISCO

DATA

GRAU
DE
RISCO

2

13/05/2005

4

04/12/2007

UR10

4

13/05/2005

4

UR10

4

18/05/2005

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
DE VISTORIAS
2009
2010
2011
DATA

DATA

DATA

4

15/04/2009

-

-

03/12/2007

4

-

-

08/02/2011

4

28/09/2007

4

20/05/2009

-

-

2

09/06/2005

3

21/05/2007

3

13/02/2009

10/04/2010

-

R. 07, 03

Alto Dois
Carneiros
Curado IV

3

12/06/2005

3

26/05/2007

4

-

16/06/2010

-

R. 07, 05

Curado IV

3

12/06/2005

3

26/05/2007

4

-

16/06/2010

-

R. 07, 05

Curado IV

3

12/06/2005

3

26/05/2007

4

-

16/06/2010

-

R 07, 04
R. Padre Diogo Feijó,
38
Rua João Buarque, 1ª
Trav. 193
Rua Siqueira Campos,
03
Rua Siqueira campos,03

Curado IV

3

16/06/2005

4

-

-

-

16/06/2010

-

Vila Rica

1

18/06/2005

3

23/10/2007

4

12/06/2009

16/06/2010

-

Pacheco

2

19/06/2005

4

25/04/2007

2

-

10/02/2010

-

Cavaleiro

2

20/06/2005

4

24/05/2007

4

-

22/06/2010

-

Sucupira

2

20/06/2005

4

24/05/2007

4

08/09/2009

-

-

Socorro

1

25/06/2005

3

18/09/2007

4

15/06/2009

13/04/2010

-

Vista Alegre

1

-

-

28/01/2007

3

14/04/2009

-

20/02/2011

Curado IV

3

-

-

26/05/2007

4

-

17/06/2010

-

Curado IV

3

-

-

26/05/2007

4

-

-

-

Monte Verde

2

-

-

11/06/2007

4

-

11/03/2010

-

Sucupira
Dois
Carneiros

2

-

-

09/10/2007

3

-

-

23/02/2011

2

-

-

21/11/2007

3

-

10/04/2010

09/04/2011

Monte Verde

2

-

-

11/12/2007

3

12/06/2009

-

-

R. 15, 92

Rua Paulista,19
Rua Alto Barão de
Lucena, 996
R. 07, 05
R 07, 05ª
Av. Chapada do
Araripe, 17
R. Olavo Bilac, 58
Rua 15, nº 89ª
Rua Alto Santa Isabel,
38
R. 1º de Março, 118

Vila Rica

1

-

-

08/01/2008

3

-

10/08/2010

-

Rua dos Tapés, 50

Monte Verde

2

-

-

09/01/2008

3

04/06/2009

-

-

Rua Sândalo, 470

Socorro

1

-

-

15/01/2008

3

12/02/2009

15/03/2010

24/01/2011

1

-

-

17/03/2008

2

25/02/2009

31/01/2010

24/01/2011

1

-

-

12/04/2008

4

-

13/05/2010

22/03/2011

2

-

-

28/05/2008

3

-

30/06/2010

5

-

-

18/06/2008

4

-

12/02/2010

-

5

-

-

18/06/2008

4

20/04/2009

-

-

2

-

-

21/06/2008

3

08/06/2009

30/03/2010

-

R. Padre Roma, 349
R. Triunfo, 21
Rua João Coelho
Pereira, 408
Alto São Lourenço, 40
Rua Alto São Lourenço,
10
Rua do Rio, 1305ª

Vista Alegre
Alto São
Sebastião
Córrego da
Batalha
Córrego da
Batalha
Baixa da
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FICHAS DE TÉCNICA DE ENGENHARIA
ENDEREÇO DE
RISCO

LOCALIDADE

REGIONAL

2005

2007/2008
GRAU
DATA
DE
RISCO

DATA

GRAU
DE
RISCO

1

-

-

04/07/2008

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
DE VISTORIAS
2009
2010
2011
DATA

DATA

DATA

2

26/06/2009

-

-

Colina
Vila 10 de Novembro,
35
Rua Bulgária, 487
Av. 04, 04
Rua Agripino de Freitas,
346

Vila 10 de
Novembro
Loteamento
Grande Recife
Cohab I

2

-

-

30/07/2008

3

-

20/07/2010

-

1

-

-

16/09/2008

3

-

10/04/2010

15/03/2011

Quadra

1

-

-

24/09/2008

3

18/03/2009

-

-

Fonte: Fichas técnicas de engenharia coletadas na amostra
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Apêndice B – Priorização dos Setores – Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR

Nº

Setor

BAIRRO

Risco

Custo (R$)

Área
(ha)

População
Beneficiada
(hab)

Custo / Área
(R$/ha)

Custo total
previsto para o
Setor (R$)

8

SETOR: ADC5

Alto da Colina

Cavaleiro

R4

272.738,51

0,58

132

470.238,81

-

24

SETOR: ADC2

Alto da Colina

Cavaleiro

R4

247.567,26

0,57

76

434.328,53

605.096,78

65

SETOR:ADC4

Alto da Colina

Cavaleiro

R3

285.703,30

0,47

100

607.879,36

-

86

SETOR:ADC6

Alto da Colina

Cavaleiro

R3

224.379,08

2,85

464

78.729,50

-

30

SETOR:ADM1

Alto da Macaíba

Cavaleiro

R4

797.788,78

5,32

604

149.960,30

11

SETOR:ADB2

Alto Bartolomeu

Cavaleiro

R4

386.026,10

0,54

112

714.863,15

2.178.491,75
918.660,26

70

SETOR:ADB1

Alto Bartolomeu

Cavaleiro

R3

452.025,36

2,37

468

190.728,00

-

9

SETOR:ACR1

Alto do Cristo

Cavaleiro

R4

122.091,37

1,48

320

82.494,17

-

63

SETOR:ACR7

Alto do Cristo

Cavaleiro

R3

195.033,38

0,24

52

812.639,08

-

69

SETOR:ACR2

Alto do Cristo

Cavaleiro

R3

112.588,20

0,34

68

331.141,76

-

107

SETOR:ADR3

Cavaleiro

R3

213.245,24

0,68

96

313.595,94

6

SETOR:ADV6

Alto do
Reservatório
Alto do Vento

Sucupira

R4

103.819,38

0,09

20

1.207.202,09

310.964,99

71

SETOR:CAN1

Alto do Vento

Sucupira

R3

114.616,01

0,47

92

243.863,85

456.866,44

73

SETOR:ADV3

Alto do Vento

Sucupira

R3

64.761,66

0,08

16

789.776,34

-

75

SETOR:ADV1

Alto do Vento

Sucupira

R3

177.976,08

0,19

36

936.716,21

-

58

SETOR:AST7

Alto St.Terezinha

Cavaleiro

R3

160.324,20

0,27

60

593.793,33

59

SETOR:AST2

Alto St.Terezinha

Cavaleiro

R3

154.383,66

0,49

108

315.068,69

77

SETOR:AST6

Alto St.Terezinha

Cavaleiro

R3

84.277,82

0,22

40

383.081,00

78

SETOR:AST4

Alto St.Terezinha

Cavaleiro

R3

566.968,76

0,96

172

590.592,46

1

SETOR:ASS11

Alto S.Sebastião

Cavaleiro

R4

81.399,78

0,1

36

839.172,99

2

SETOR:ASS15

Alto S.Sebastião

Cavaleiro

R4

81.897,03

0,53

192

154.522,70

4

SETOR:ASS12

Alto S.Sebastião

Cavaleiro

R4

163.144,74

0,26

80

627.479,77

17

SETOR:ASS6

Alto S.Sebastião

Cavaleiro

R4

1.038.704,32

1,64

288

633.356,29

43

SETOR:ASS3

Alto S.Sebastião

Cavaleiro

R3

184.721,48

0,25

88

738.885,92

44

SETOR:ASS9

Alto S.Sebastião

Cavaleiro

R3

41.817,06

0,07

24

588.972,68

50

SETOR:ASS4

Alto S.Sebastião

Cavaleiro

R3

718.802,96

2,24

624

320.894,18

52

SETOR:ASS14

Alto S.Sebastião

Cavaleiro

R3

86.256,04

0,12

32

718.800,33

40

SETOR:PCH5

Com.Parque
Histórico dos
Guararapes

Guararapes

R3

210.999,50

0,17

72

1.241.173,53

Com.Parque
Histórico dos
Guararapes

Guararapes

42

SETOR:PCH3

137.452,65
137.728,28
-

R3

24.394,86

0,06

24

381.169,69
-

48
Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Defesa Civil – Secretaria de Serviços Urbanos - Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002077-9.

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

188

Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

Nº

Setor

55

SETOR:CPH4

57

91

SETOR:CPH6

SETOR:CPH2

BAIRRO

Risco

Custo (R$)

Com.Parque
Histórico dos
Guararapes

Guararapes

R3

206.229,36

Com.Parque
Histórico dos
Guararapes

Guararapes

Com.Parque
Histórico dos
Guararapes

Guararapes

Área
(ha)
0,35

População
Beneficiada
(hab)
84

Custo / Área
(R$/ha)

Custo total
previsto para o
Setor (R$)

589.226,74
-

R3

326.870,00

0,66

148

495.257,58
-

R3

662.420,00

0,63

100

1.051.460,32
-

51

SETOR:CRD4-4

Curado IV

Curado

R3

433.245,60

0,07

20

5.934.871,23

-

66

SETOR:CRD4-2

Curado IV

Curado

R3

242.106,44

0,4

84

605.266,10

-

82

SETOR:CRD1-3

Curado IV

Curado

R3

53.080,64

0,07

12

737.231,11

-

10

SETOR:DSC5

Dois Carneiros

Curado/Floriano

R4

25.958,75

0,4

84

64.896,88

328.684,08

14

SETOR:DSC6

Dois Carneiros

Curado/Floriano

R4

10.339,25

0,04

8

234.982,95

-

39

SETOR:DSC4

Dois Carneiros

Curado/Floriano

R3

28.824,94

0,03

16

847.792,35

66.767,90

103

SETOR:DSC3

Dois Carneiros

Curado/Floriano

R3

615.295,90

0,69

100

891.733,19

-

25

SETOR:SOC1

Socorro

Floriano

R4

517.627,68

0,18

24

2.875.709,33

-

27

SETOR:SOC7

Socorro

Floriano

R4

650.447,22

1,66

204

391.835,67

630.122,41

29

SETOR:SOC17

Socorro

Floriano

R4

504.010,12

1,47

172

342.864,03

-

93

SETOR:SOC4

Socorro

Floriano

R3

86.378,80

0,23

36

375.560,00

-

99

SETOR:SOC5

Socorro

Floriano

R3

431.626,38

0,08

12

5.395.329,75

-

100

SETOR:SOC8

Socorro

Floriano

R3

262.903,18

0,83

124

316.750,82

-

108

SETOR:SOC10

Socorro

Floriano

R3

34.849,80

0,06

8

580.830,00

-

111

SETOR:SOC13

Socorro

Floriano

R3

542.971,66

0,09

12

6.033.018,44

-

117

SETOR:SOC12

Socorro

Floriano

R3

165.731,30

0,16

20

1.035.820,63

-

125

SETOR:SOC14

Socorro

Floriano

R3

165.548,86

0,34

40

486.908,41

-

132

SETOR:SOC3

Socorro

Floriano

R3

148.313,40

0,2

20

741.567,00

-

136

SETOR:SOC16

Socorro

Floriano

R3

417.207,74

0,23

16

1.813.946,70

-

38

SETOR:EGV6

Engenho Velho

Jaboatão Sede

R3

134.469,32

0,1

112

1.344.693,20

877.111,96

109

SETOR:EGV2

Engenho Velho

Jaboatão Sede

R3

42.037,80

0,12

16

350.315,00

-

128

SETOR:EGV4

Engenho Velho

Jaboatão Sede

R3

649.504,34

0,91

100

713.741,03

-

5

SETOR:EGV3

Engenho Velho

Jaboatão Sede

R4

78.231,72

0,11

28

711.197,45

-

60

SETOR:JGD7

Jangadinha

Cavaleiro

R3

309.924,98

0,62

136

499.879,00

-

81

SETOR:JGD5

Jangadinha

Cavaleiro

R3

1.374.675,52

0,93

160

1.478.145,72

-

12

SETOR:JJD3

Jardim Jordão

Guararapes

R4

467.705,60

0,63

128

742.389,84

-

46

SETOR:JJD12

Jardim Jordão

Guararapes

R3

138.561,30

0,17

56

815.066,47

-

49

SETOR:JGD2

Jardim Jordão

Guararapes

R3

161.450,69

0,15

44

1.076.337,93

-

67

SETOR:JJD9

Jardim Jordão

Guararapes

R3

372.701,58

0,1

20

3.727.015,80

-

76

SETOR:JJD11

Jardim Jordão

Guararapes

R3

371.932,80

0,19

36

1.957.541,05

-

83

SETOR:JJD4

Jardim Jordão

Guararapes

R3

89.573,58

0,24

40

373.223,25

-

101

SETOR:JJD2

Jardim Jordão

Guararapes

R3

204.940,98

0,35

52

585.545,66

-

114

SETOR:JJD6

Jardim Jordão

Guararapes

R3

83.314,74

0,22

28

378.703,36

-

135

SETOR:JJD7

Jardim Jordão

Guararapes

R3

87.124,50

0,11

8

792.040,91

-

45

SETOR:LBS3

Lot.Bom Sucesso

Sucupira

R3

9.271,56

0,02

8

386.315,00

-

3

SETOR:LGR10

Lot.Grande Rec.

Sucupira

R4

2.389,12

0,31

100

7.706,84

32

SETOR:LGR1

Lot.Grande Rec.

Sucupira

R4

299.572,54

0,91

96

329.200,59
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Nº

Setor

35

SETOR:LGR5

62

Área
(ha)

População
Beneficiada
(hab)

Custo / Área
(R$/ha)

Custo total
previsto para o
Setor (R$)

BAIRRO

Risco

Custo (R$)

Lot.Grande Rec.

Sucupira

R4

529.104,08

0,66

64

801.672,85

SETOR:LGR6

Lot.Grande Rec.

Sucupira

R3

172.842,09

0,22

48

785.645,86

92

SETOR:LGR8

Lot.Grande Rec.

Sucupira

R3

120.590,61

0,58

92

207.914,84

129

SETOR:LGR3

Lot.Grande Rec.

Sucupira

R3

299.572,54

0,49

52

611.372,53

130

SETOR:LGR9

Lot.Grande Rec.

Sucupira

R3

155.132,87

0,73

76

212.510,78

137

SETOR:LGR7

Lot.Grande Rec.

Sucupira

R3

408.177,61

0,3

16

1.378.978,41

138

SETOR:LGR4

Lot.Grande Rec.

Sucupira

R3

1.259.748,76

3,7

120

340.472,64

16

SETOR:MVD4

Monte Verde

Curado/Floriano

R4

431.297,09

0,84

148

513.448,92

969.128,05

20

SETOR:MVD2

Monte Verde

Curado/Floriano

R4

202.953,98

0,3

48

676.513,27

-

28

SETOR:MVD7

Monte Verde

Curado/Floriano

R4

136.110,92

1,39

168

97.921,53

-

105

SETOR:MVD3

Monte Verde

Curado/Floriano

R3

98.178,30

0,14

20

701.273,57

-

113

SETOR:MVD5

Monte Verde

Curado/Floriano

R3

139.399,20

0,37

48

376.754,59

-

115

SETOR:MVD15

Monte Verde

Curado/Floriano

R3

356.157,34

0,44

56

809.448,50

-

119

SETOR:MVD13

Monte Verde

Curado/Floriano

R3

131.905,30

0,13

16

1.014.656,15

-

124

SETOR:MVD1

Monte Verde

Curado/Floriano

R3

1.803.926,06

4,38

524

411.855,26

-

133

SETOR:MVD6

Monte Verde

Curado/Floriano

R3

1.526.510,29

8,45

732

180.652,11

-

31

SETOR:UR10-5

Muribeca - UR10

Guararapes

R4

561.140,55

0,76

84

738.342,83

-

37

SETOR:UR10-3

Muribeca - UR10

Guararapes

R4

219.229,06

0,34

20

644.791,35

-

94

SETOR:UR10-4

Muribeca - UR10

Guararapes

R3

66.609,80

0,13

20

512.383,08

-

18

SETOR:MBG3

Murilo Braga

Cavaleiro

R4

704.317,97

1,87

328

376.640,63

-

72

SETOR:MBG1

Murilo Braga

Cavaleiro

R3

133.482,06

0,45

88

296.626,80

-

53

SETOR:PCH10

Pacheco

Sucupira

R3

45.428,75

0,08

20

567.859,38

-

121

SETOR:CPT1

Comportas

Prazeres

R3

284.645,38

0,5

60

569.290,76

-

13

SETOR:SAX5

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R4

270.667,10

0,33

64

820.203,33

15

SETOR:SAX8

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R4

354.496,12

0,4

72

886.240,30

21

SETOR:SAX9

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R4

1.761.415,74

2,89

448

609.486,42

48

SETOR:SAX4

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R3

38.334,78

0,04

12

958.369,50

61

SETOR:SAX1

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R3

43.009,24

0,11

24

390.993,09

74

SETOR:SAX17

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R3

464.409,36

0,33

64

1.407.301,09

102

SETOR:SAX14

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R3

447.732,94

1,1

160

407.029,95

104

SETOR:SAX11

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R3

759.135,86

1,54

220

492.945,36

123

SETOR:SAX16

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R3

469.929,99

1,27

152

370.023,61

127

SETOR:SAX18

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R3

341.175,30

0,29

32

1.176.466,55

797.158,10
-

844.003,31
1.497.236,74
-
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Nº

Setor

139

SETOR:SAX20

19
26

Área
(ha)

BAIRRO

Risco

Custo (R$)

Santo Aleixo

Santo
Aleixo/Manassu

R3

125.529,60

0,59

SETOR:SUC12

Sucupira

Sucupira

R4

660.700,48

SETOR:SUC4

Sucupira

Sucupira

R4

499.553,12

41

SETOR:SUC9

Sucupira

Sucupira

R3

64

SETORSUC10

Sucupira

Sucupira

79

SETOR:SUC3

Sucupira

85

SETOR:SUC13

97

População
Beneficiada
(hab)

Custo / Área
(R$/ha)

Custo total
previsto para o
Setor (R$)

16

212.762,03

0,35

60

1.887.715,66

-

0,99

128

504.599,11

1.269.808,60

24.724,16

0,02

8

1.236.208,00

-

R3

47.073,60

0,15

32

313.824,00

-

Sucupira

R3

1.119,90

0,09

16

12.443,33

-

Sucupira

Sucupira

R3

283.534,90

0,48

80

590.697,71

-

SETOR:SUC7

Sucupira

Sucupira

R3

48.789,72

0,08

12

609.871,50

-

131

SETOR:SUC11

Sucupira

Sucupira

R3

145.625,44

0,32

32

455.079,50

-

34

SETOR:RET4

Retiro

Sucupira/Socorro

R4

687.007,78

0,28

28

2.453.599,21

116

SETOR:RET3

Retiro

Sucupira/Socorro

R3

21.456,54

0,35

44

61.304,40

23

SETOR:VRC6

Vila Rica

Santo
Aleixo/Manassu

R4

208.030,08

0,3

40

693.433,60

80

SETOR:VRC9

Vila Rica

Santo
Aleixo/Manassu

R3

698.450,18

0,52

92

1.343.173,42

87

SETOR:VRC11

Vila Rica

Santo
Aleixo/Manassu

R3

466.065,40

0,37

60

1.259.636,22

89

SETOR:VRC8

Vila Rica

Santo
Aleixo/Manassu

R3

141.963,55

0,15

24

946.423,67

106

SETOR:VRC5

Vila Rica

Santo
Aleixo/Manassu

R3

1.634.187,57

2,99

424

546.551,03

126

SETOR:VRC13

Vila Rica

Santo
Aleixo/Manassu

R3

164.845,92

0,28

32

588.735,43

47

SETOR:SJS6

São josé

Vila Rica/Centro

R3

133.470,62

0,13

40

1.026.697,08

118.823,95

56

SETOR:SJS9

São josé

Vila Rica/Centro

R3

187.442,40

0,3

68

624.808,00

-

68

SETOR:SJS10

São josé

Vila Rica/Centro

R3

89.272,82

0,14

28

637.663,00

-

88

SETOR:SJS3

São josé

Vila Rica/Centro

R3

373.323,30

0,92

148

405.786,20

-

95

SETOR:SJS5

São josé

Vila Rica/Centro

R3

92.883,50

0,26

40

357.244,23

-

96

SETOR:SJS12

São josé

Vila Rica/Centro

R3

227.983,04

0,91

140

250.530,81

-

118

SETOR:SJS8

São josé

Vila Rica/Centro

R3

211.678,02

0,84

104

251.997,64

-

22

SETOR:VSJ4

Vila São José

Cavaleiro

R4

100.443,46

0,46

64

218.355,35

-

90

SETOR:VSJ1

Vila São José

Cavaleiro

R3

143.325,55

0,3

48

477.751,83

-

7

SETOR:VAG1

Vista Alegre

Vila Rica/Centro

R4

217.340,36

0,5

116

434.680,72

-

54

SETOR:VAG2

Vista Alegre

Vila Rica/Centro

R3

96.327,36

0,24

60

401.364,00

-

98

SETOR:VAG4

Vista Alegre

Vila Rica/Centro

R3

278.283,24

0,4

60

695.708,10

-

36

SETOR:UR11-1

UR11

Zumbi do
Pacheco

R4

660.739,10

1,53

112

431.855,62

112

SETOR:UR11-3

UR11

Zumbi do
Pacheco

R3

371.453,41

1,47

192

252.689,39

120

SETOR:UR11-7

UR11

Zumbi do
Pacheco

R3

494.665,60

0,26

32

1.902.560,00

134

SETOR:UR11-6

UR11

Zumbi do
Pacheco

R3

87.124,50

0,16

12

544.528,13

110

SETOR:UR5-4

UR5

Zumbi do
Pacheco

R3

90.081,00

0,3

40

300.270,00

122

SETOR:UR5-2

UR5

Zumbi do
Pacheco

R3

365.931,86

1,57

188

233.077,62

-

602.925,62
1.056.061,24
-

806.414,96
51
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Nº

Setor

33

SETOR:UR6-3

84

SETOR:UR6-4

Área
(ha)

População
Beneficiada
(hab)

Custo / Área
(R$/ha)

BAIRRO

Risco

Custo (R$)

UR6

Zumbi do
Pacheco

R4

518.574,84

0,36

36

1.440.485,67

UR6

Zumbi do
Pacheco

R3

108.034,38

0,12

20

900.286,50

44.221.624,95

Custo total
previsto para o
Setor (R$)
934.880,15
15.544.388,22

Fonte: PMRR
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GLOSSÁRIO
Área de Risco: Área passível de ser atingida por fenômenos ou processos naturais e/ou
induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a
danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais. Normalmente, no contexto das
cidades brasileiras, essas áreas correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda
(assentamentos precários)
Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas
destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a
normalidade social.
Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um
ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos
econômicos e sociais.
Ameaça: estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso, expresso em termos de
probabilidade estatística de concretização do evento e da provável magnitude de sua
manifestação.
Dano: a) medida que define a intensidade ou severidade da lesão resultante de um acidente ou
evento adverso; b) perda humana, material ou ambiental, física ou funcional, que pode
resultar, caso seja perdido o controle sobre o risco; c) intensidade das perdas humanas,
materiais ou ambientais, induzidas às pessoas, comunidades, instituições, instalações e/ou
ecossistemas, como conseqüência de um desastre.
GPS (Global Positioning System) - Sistema de Posicionamento Global. É um sistema de
informação do posicionamento geográfico em qualquer parte da superfície terrestre. O planeta
está atualmente assistido por 24 satélites de posicionamento geográfico, espalhados
homogeneamente em órbita do planeta. O GPS é um pequeno dispositivo eletrônico de
comunicação que capta os sinais destes satélites, e através de triangulação determina a sua
própria posição sobre a superfície terrestre.
Risco: Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou
acidente determinado se concretize, com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor e seus
efeitos.
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