ANEXO B2 – Relatório Diagnóstico.

Relatório de Diagnóstico
para cada meta

Este documento é um anexo do Plano de Trabalho, versão_________, detalhando as metas
propostas.

I. Justificativa da Proposta
Neste item, o proponente deverá apresentar a motivação que o levou à presente
proposta, descrevendo a área que está sob ameaça, vulnerabilidade e risco, população
que poderá ser afetada, população atual que trafega ou reside na área proposta, obras de
infraestrutura pública que estão em risco, se houveram desastres, relatar o histórico de
desastres, decretações, recortes de jornais, revistas.
Neste item deverá estar contida as justificativas de todas as metas proposta no Plano
de Trabalho.

II. Fundamentação das Metas
Neste item o proponente deverá responder cinco perguntas para a fundamentação de
cada meta proposta no Plano de Trabalho:

Meta 1: (Descrição da Ação Proposta)
Ação pretendida:
( ) Reconstrução total

(

) Reconstrução parcial

Informações do diagnóstico:
1. Como a estrutura foi afetada? (Descreva o efeito do desastre sobre a
infraestrutura atingida.)
2. Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?
(Descreva sucintamente as realizadas )
3. Quantas pessoas foram diretamente atingidas (referente a esta meta)?
Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?
Foto ilustrativa:

Legenda-(Descrição sucinta da infraestrutura decorrente da obra de prevenção)

Nome e assinatura do responsável pelo Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil
Nº do CPF do responsável pelo Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil
Nome e assinatura do titular do ente federativo municipal
Nº do CPF

III.

Pareceres Técnicos Complementares

Neste item os proponentes deverão anexar os pareceres técnicos elaborados
pelas Secretárias afins, com a fundamentação que caracterizem as ameaças e riscos
identificados em torno das metas propostas no Plano de Trabalho, como exemplo as
Secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Educação, Ação Social, Saneamento,
Economia, Infraestrutura e/ou obras, e deverão ser elaborados de acordo com o
objeto, metas e justificativa da proposta.

