
i-Cidade 2021
O Índice Municipal de Proteção dos Cidadãos mede o grau de envolvimento do planejamento municipal na 
proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre Plano 
de Contingência, identificação de riscos para intervenção do Poder Público e infraestrutura da Defesa Civil.



Olá Cristiane, quando enviar este formulário, o seu nome e endereço de email serão exibidos para o proprietário do

formulário.

* Obrigatória

O município possui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil estruturada (Lei nº 12.608/12)? 

q1 * 1.

q1r1 - Sim

q1r2 - Está em fase de estruturação

q1r3 - Não

A prefeitura municipal possui local físico com sala e telefone para atendimento de ocorrências de Proteção e 
Defesa Civil? 

q2 * 2.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q2 seja Sim: Qual número de telefone:

q2a3.

Insira sua resposta



O município utiliza alguma forma de registro eletrônico para cadastramento de ocorrência de Proteção e Defesa 
Civil? 

q3 * 4.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q3 seja Sim: Qual a forma de registro?

q3a5.

Insira sua resposta

O município possui algum tipo de levantamento para identificação de risco para intervenções do Poder Público? 

q4 * 6.

Y - Sim

N - Não

O município possui Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil? 

q5 * 7.

q5r1 - Sim

q5r2 - Está em fase de formalização de seu plano

q5r3 - Não

O município capacita seus agentes para ações municipais de Proteção e Defesa Civil? 

q6 * 8.

q6r1 - Sim, na integralidade de seus agentes (100%)

q6r2 - Sim, a maior parte de seus agentes (de 50% a 99%)



q6r3 - Sim, a menor parte de seus agentes (de 1% a 49%)

q6r4 - Não

Caso a resposta da questão q6 seja Sim: Descreva a forma sucintamente:

q6a9.

Insira sua resposta

Se o município possui mais de 20.000 habitantes, foi elaborado seu Plano de Mobilidade Urbana? 

q7 * 10.

q7r1 - Sim

q7r2 - Não

q7r3 - Não se aplica

O município possui um estudo de avaliação da segurança de todas as escolas e centros de saúde atualizado? 

q8 * 11.

Y - Sim

N - Não

O município está cadastrado no Sistema de Proteção e Defesa Civil Estadual? 

q9 * 12.

Y - Sim

N - Não

q10 * 13.



O município está listado no Programa Construindo Cidades Resilientes, do Escritório das Nações Unidas para 
Redução de Riscos de Desastres? 

Y - Sim

N - Não

O município possui ameaças potenciais mapeadas?

q11 * 14.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q11 seja Sim: Qual (is)? 

q11a15.

q11ar1 - Inundações

q11ar2 - Secas

q11ar3 - Barragens de água

q11ar4 - Áreas de ocupação clandestinas (loteamentos, etc.)

q11ar5 - Lixões

q11ar6 - Loteamentos em situação de risco

q11ar7 - Barragens de rejeitos de mineração

No caso de haver barragens de rejeitos de mineração, houve regulamentação da atividade? 

q11b16.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q11b seja Sim: Qual o número da Lei?

q11c17.



Insira sua resposta

No caso de haver barragens de rejeitos de mineração: Já foi exigido da empresa mineradora o plano de ação em 
caso de acidente? 

q11d18.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q11d seja Sim: O plano de contingência foi elaborado considerando o plano de ação – 
Lei nº 12608/12?

q11e19.

Y - Sim

N - Não

O município utiliza sistemas de alerta e alarme para desastres? 

q12 * 20.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q12 seja Sim: Qual a frequência de teste do sistema/alarme (em dias)?

q12a21.

Insira um número maior ou igual a 0

As vias públicas pavimentadas estão devidamente sinalizadas (vertical e horizontalmente) de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança na circulação? 

#  CTB, art. 88, Lei nº 9.503/03

q13 * 22.



q13r1 - Sim, todas as vias públicas (100%)

q13r2 - Sim, a maior parte das vias (de 50% a 99%)

q13r3 - Sim, a menor parte das vias (de 1% a 49%)

q13r4 - Não

Há manutenção adequada das vias públicas no município? 

# Manutenção das vias públicas de acordo com os Manuais do DNIT. CTB, art. 88, Lei nº 9.503/03

q14 * 23.

q14r1 - Sim, todas as vias públicas (100%)

q14r2 - Sim, a maior parte das vias (de 50% a 99%)

q14r3 - Sim, a menor parte das vias (de 1% a 49%)

q14r4 - Não

Quantos passeios públicos, no âmbito do Município, seguem as regras de acessibilidade, em relação aos requisitos 
para circulação de cadeirantes, como também quanto à existência de sinalização tátil para orientação de pessoas 
com deficiência visual, nos termos do art. 3º da Lei 10.098/02?

q tc.1 * 24.

Insira um número maior ou igual a 0

Qual a quantidade de vagas localizadas em áreas de estacionamento público reservadas para pessoas com 
deficiência, nos termos do art. 7º da Lei 10.098/02?

q tc.2 * 25.

Insira um número maior ou igual a 0

Quantas áreas públicas (praças, parques ou similares) no âmbito do Município possuem equipamentos de lazer e 
brinquedos adaptados para utilização de pessoas com deficiência, atendendo à determinação do art. 4º, Parágrafo 
Único, da Lei 10.098/02, com redação dada pela Lei 13.442/17?

q tc.3 * 26.



Este conteúdo foi criado pelo proprietário do formulário. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário. A
Microsoft não é responsável pela privacidade ou práticas de segurança de seus clientes, incluindo aqueles do proprietário deste
formulário. Nunca forneça sua senha.
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Enviar

Insira um número maior ou igual a 0
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