
 

PUBLICAÇÃO: 13/12/2017 

 ANGRA DOS REIS 

D E C R E T O No 10.745, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ DA CIDADE 

RESILIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das 

atribuições legais, que lhe confere o art. 87, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e; 

CONSIDERANDO que cidade resiliente é a capacidade de um sistema, comunidade ou 

sociedade potencialmente exposta a ameaças de adaptar-se, resistindo ou mudando com o m 

de alcançar e manter um nível aceitável em seu funcionamento e estrutura. Determina-se pelo 

grau no qual o sistema social é capaz de auto organizar-se para incrementar sua capacidade de 

aprendizagem sobre desastres passados com o fi m de alcançar uma melhor proteção futura e 

melhorar as medidas de redução de risco de desastres; 

CONSIDERANDO que o Município de Angra dos Reis aderiu à campanha mundial "Construindo 

Cidades Resilientes" do Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres 

(UNISDR); 

CONSIDERANDO a necessidade de abordar de forma sistêmica as ações prospectivas sobre os 

riscos de desastres ainda não existentes, as ações reativas sobre os riscos existentes e a 

elaboração e execução de um Plano Local de Resiliência; 

CONSIDERANDO a necessidade de abordar de forma sistêmica as ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação referentes aos riscos e desastres no Município 

de Angra dos Reis; 

CONSIDERANDO as recomendações da terceira Conferência Mundial da Organização das 

Nações Unidas - ONU sobre a Redução do Risco de Desastres (WCDRR), denominado Marco de 

Sendai, que estabelece metas a serem cumpridas de 2015 a 2030; 

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar o grau de consciência e compromisso em torno 

das práticas estabelecidas na Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastres – 

Sendai, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Conferência das Partes da CMNUCC - 

Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a resiliência a desastres, 



D E C R E T A: 

Art. 1º Fica instituído em caráter permanente o COMITÊ DA CIDADE RESILIENTE - CCR, 

vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, instância colegiada de 

deliberação e coordenação da Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes da 

Organização das Nações Unidas – ONU, no Município de Angra dos Reis. 

Art. 2º Cabe ao Comitê da Cidade Resiliente – CCR promover a intersetorialidade, propiciando 

ações integradas para implementação do Marco de Sendai e elaboração do Plano Local de 

Resiliência. Art. 3º O funcionamento do Comitê da Cidade Resiliente - CCR será norteado pelas 

ações de gestão de riscos de desastres de forma sistemática, priorizando estratégias, 

programas e projetos de maior relevância a redução de risco de desastres. 

Parágrafo único. A Coordenação do Comitê da Cidade Resiliente - CCR será da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, por intermédio da Secretaria Executiva de 

Proteção e Defesa Civil. 

Art. 4º O Comitê da Cidade Resiliente - CCR será composto por um representante titular e um 

suplente dos seguintes órgãos e entidades municipais: 

I - Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica; II - Secretaria de Finanças; 

 III - Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia;  

IV - Secretaria de Saúde;  

V - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade;  

VI - Secretaria Executiva de Obras, Parques e Jardins; 

VII - Secretaria Executiva de Serviço Público; 

 VIII - Secretaria Executiva do Meio Ambiente; 

 IX - Superintendência de Habitação;  

X - Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil;  

XI - Secretaria Executiva de Ação Social;  

XII - Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

 XIII - Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto – SAAE 

Art. 5º Havendo a necessidade de participação de outros órgãos e entidades públicas e 

privadas, assim como de representantes da comunidade no desenvolvimento dos trabalhos, 

estes poderão ser convidados para compor o Comitê da Cidade Resiliente - CCR. 

Art. 6º Compete ao Comitê da Cidade Resiliente - CCR: 

 I - promover a implementação do Marco de Sendai para a Redução de Risco de Desastres 

2015-2030, a nível local; 



II – realizar o Relatório de auto avaliação da Campanha Mundial “Construindo Cidades 

Resilientes” e o Plano Local de Resiliência, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Escritório 

das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres – UNISDR; 

III - discutir conjuntamente os problemas, estratégias para aumentar o grau de consciência e 

compromisso em torno das práticas estabelecidas na Plataforma Global para a Redução do 

Risco de Desastres – Sendai, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Conferência das 

Partes da CMNUCC - Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a resiliência a 

desastres; 

IV – elaborar o Plano Local de Resiliência, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Escritório 

das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres – UNISDR. 

Art. 7º As funções dos membros do Comitê da Cidade Resiliente - CCR não serão remuneradas 

a qualquer título sendo consideradas de relevante interesse público. 

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Santa Catarina: perfil de risco de desastres para melhoria 
do planejamento de resiliência de riscos naturais 

Este relatório procura promover o conhecimento do gerenciamento de riscos de 
desastres (DRM) em Santa Catarina, no Brasil, ao identificar os riscos de exposição aos 
ativos de inundação e, conseqüentemente, capacitar o governo estadual e suas 
instituições a incluir práticas e informações de DRM nas suas operações diárias e na 
tomada de decisões processos, respectivamente. Neste contexto, um novo estudo foi 
desenvolvido e desenvolvido conjuntamente pelo Banco Mundial e pelo governo 
estadual de Santa Catarina com o objetivo final de produzir um modelo de Catástrofe 
(CAT) de nível estadual.  

A novidade e a profundidade do estudo permitiram ao time desenhar uma série de 
possíveis implicações políticas e possíveis decisões para melhorar a resiliência do 
estado às catástrofes naturais. Este é um estudo pioneiro no Brasil e tem aplicações 
diretas em potencial para um vasto conjunto de profissões e instituições em Santa 
Catarina. Finalmente, a abordagem metodológica proposta baseou-se fortemente no 
recenseamento nacional, bem como em dados hidrometeorológicos e informações 
topográficas comumente acessíveis para assegurar a replicação em outros estados ou 
municípios brasileiros. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/625351496862211155/pdf/115244-

WP-OUO-9-PORTUGESE-disasters.pdf 

 



 

Inundação um problema caro: mapa de inundações de 
Santa Catarina - 1 período de retorno de 100 anos 

Este documento descreve um estudo que combinou uma investigação dos padrões 
históricos de riscos naturais (e seus efeitos) em Santa Catarina, Brasil, com um modelo 
de risco de inundação de catástrofe para fornecer uma base de conhecimento estadual 
para planejamento de gerenciamento de risco de desastres (DRM). Os mapas de 
inundações podem ser usados em combinação com conjuntos de dados 
georreferenciados de ativos de diferentes tipos, como redes rodoviárias, instalações de 
produção, infraestrutura pública e imóveis. 

Este documento também descreve uma abordagem voltada para o futuro para o 
projeto e atualização de uma estratégia de gerenciamento de risco de desastres (DRM) 
com base nos seguintes pilares de ação: (i) identificação de risco, (ii) redução de risco, 
(iii) prontidão, (iv ) proteção financeira, e (v) recuperação resiliente.  

Santa Catarina está exposta a eventos recorrentes de desastres, entre os quais as 
inundações desempenham um papel importante. Os efeitos econômicos de tais 
eventos, conforme indicado por uma base de dados histórica que mostra que danos e 
perdas são significativos e, ao mesmo tempo, a capacidade de resposta financeira do 
estado ainda é limitada. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/267571496862105527/pdf/115242-WP-OUO-9-

Infograficoengverfinal.pdf 

 

 

Revista digital Consorseguros - 7ª edição 

A questão do outono de 2017 abrange a exposição e a vulnerabilidade, com 
contribuições dedicadas ao aumento do risco de inundação ao longo da costa 
mediterrânea espanhola, o Observatório Nacional Francês de Riscos Naturais, a 
Estrutura Sendai e a Plataforma Global 2017, o Serviço de Mudança Climática de 
Copérnico e os recém-chegados. guia CCS publicado para reduzir a vulnerabilidade às 
inundações nos edifícios. A questão também contém revisões de estudos recentes da 
Comissão Europeia e da Agência Europeia do Meio Ambiente sobre mudanças 
climáticas e seguros, entre outros. 

FONTE:http://www.consorsegurosdigital.com/en/numero-07/front-page 



 

Perfis de risco de desastre - Federação Russa 

Este perfil de risco descreve brevemente os detalhes de terremotos e inundações nas 
principais províncias afetadas da Federação Russa. 

A população e a economia da Federação Russa estão expostas a terremotos e 
inundações, com inundações que representam o maior risco. Cerca de 75% da 
população da Federação Russa vive em ambientes urbanos. A população média anual 
afetada pelos terremotos na Federação Russa é de cerca de 200 mil pessoas e o PIB 
médio anual afetado é de cerca de US $ 1 bilhão de dólares americanos. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/680971493283859060/pdf/114625-WP-PUBLIC-

drp-russianfederation.pdf 

 

Impacto crescente dos climas extremos nas 
infraestruturas críticas na Europa 

Este artigo mostra como os danos únicos e multidano às infraestruturas energéticas, 
de transportes, industriais e sociais da Europa provavelmente se desenvolverão até o 
ano 2100 sob a influência das mudanças climáticas. As perdas futuras não serão 
realizadas de forma igual em toda a Europa. Os países do sul e do sudeste da Europa 
serão mais afetados e, como resultado, provavelmente exigirão custos mais altos de 
adaptação. As conclusões deste estudo poderiam ajudar a priorizar os investimentos 
regionais para enfrentar a carga desigual dos impactos e das diferenças nas 
capacidades de adaptação em toda a Europa. 

Este artigo combina um conjunto de projeções de perigo climático de alta resolução, 
uma representação detalhada de ativos físicos em vários setores e sua sensibilidade 
aos perigos e mais de 1100 registros de perdas de extremos climáticos em uma 
estrutura de modelagem prognóstica. Acha que os danos poderiam triplicar nos anos 
2020, multiplicam seis vezes até meados do século, e representam mais de 10 vezes o 
dano atual de 3,4 bilhões de euros por ano no final do século, devido apenas às 
mudanças climáticas. Os danos causados pelas ondas de calor, as secas no sul da 
Europa e as inundações costeiras mostram o aumento mais dramático, mas os riscos 
de inundações, tempestades de vento e incêndios florestais também aumentarão na 
Europa, com diferentes graus de mudança em todas as regiões. As perdas econômicas 
são mais elevadas para os setores da indústria, dos transportes e da energia. 

FONTE:https://ac.els-cdn.com/S0959378017304077/1-s2.0-S0959378017304077-main.pdf?_tid=45260b48-dc71-11e7-86a5-

00000aab0f26&acdnat=1512776651_7f6803ede4516ab17b5d72b64523ba54 



 

Precipitação extrema: a influência das mudanças 
climáticas 

Esta ficha fornece uma visão geral da influência das mudanças climáticas nas chuvas 
extremas e inundações na Austrália. Foi lançado como uma resposta urgente aos 
fortes aguaceros e tempestades que começaram a atingir Victoria e o sudeste 
australiano no início de dezembro de 2017, o que foi antecipado como algumas das 
chuvas mais intensas de Victoria em décadas. 

Através das regiões norte e central do estado, foram esperados 100-200 mm em três 
dias, enquanto os totais da chuva deveriam chegar a 250mm + nos intervalos 
nordeste. Algumas partes deveriam receber mais de 50 mm de chuva em uma hora, 
resultando em projeções de inundações inesperadas perigosas e generalizadas em 
Victoria. 

FONTE:https://www.climatecouncil.org.au/uploads/18f6390ffb4a1acea9bda32b7dd661d9.pdf 

 

Explorando as circunstâncias em torno de mortes de 
inundações na Austrália-1900-2015 e as implicações para 
política e prática 
Este documento documenta a análise das circunstâncias em torno de mortes devido a 

inundações na Austrália entre 1900 e 2015. Esta investigação longitudinal é importante 

para entender mudanças nas tendências de vulnerabilidade social e para informar 

estratégias de redução de riscos eficientes e estratégicas. A base dessa análise 

foi PerilAUSBanco de dados de risco histórico de riscos naturais na Austrália. Estes 

dados foram aumentados e verificados utilizando registros de inquéritos coronais que 

fornecem dados detalhados sobre as circunstâncias sociais, demográficas e ambientais 

de cada fatalidade. Uma análise estatística dos dados foi realizada, examinando dados 

demográficos (idade, gênero), localização (estado), sazonalidade, circunstâncias que 

envolvem a fatalidade, fatores ambientais (por exemplo, a intensidade do evento) e 

fatores sociais (por exemplo, decisões ou ações que levaram à morte ). No geral, foram 

identificadas 1859 mortes, com tendências distintas em relação ao gênero, idade, 

atividade e razão por trás da atividade. As mortes causadas por inundações têm 

diminuído. A maioria das mortes são do sexo masculino (79,3%): no entanto, desde a 

década de 1960, a proporção de vítimas femininas para homens aumentou. anos) 

constituem a maior proporção de mortes (53,8% dos casos em que é conhecida a 

idade). As maiores proporções de mortes ocorreram enquanto as vítimas tentavam 



atravessar uma ponte ou estrada afetada pela inundação. As recomendações para a 

política e a prática de gestão de emergência são discutidas, descrevendo a necessidade 

de uma nova abordagem que responda por um contínuo de medidas, incluindo 

regulação e incentivo, educação e intervenção estrutural. 

FONTE:https://ac.els-cdn.com/S1462901117301818/1-s2.0-S1462901117301818-main.pdf?_tid=6e43ac0c-dc75-

11e7-a186-00000aacb35f&acdnat=1512778438_7e481723e4804ae86648d6259f1032b5 
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       INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-

edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 


