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Na tarde de 15 de fevereiro de 2022, Petrópolis

recebeu um volume de chuva inédito para a região.

Em menos de seis horas, o acumulado de chuvas

superou a média histórica do mês de fevereiro,

com estações meteorológicas do município marcando

260 mm (a média mensal é de 240 mm). Nos últimos

40 minutos da chuva, em virtude da intensidade,

resultou no fenômeno avalanche.

Áreas Urbanas: 

•Alto da Serra; 

•Castelânea; 

•Caxambu; 

•Centro; 

•Chácara Flora; 

•Coronel Veiga; 

•Floresta; 

•Saldanha Marinho;

• São Sebastião; 

•Siméria; 

•Bataillard; 

•Bingen; 

•Bonsucesso; 

•Carangola; 

•Cascatinha;

• Castrioto; 

•Corrêas; 

•Bairro da Gloria; 

•Duarte da Silveira; 

•Duchas; 

•Duques; 

•Estrada da Saudade;

•Fazenda Inglesa; 

•Independencia; 

•Itaipava; 

•Itamarati; 

•Meio Da Serra; 

•Moinho Preto; 

•Morin; 

•Mosela; 

•Nogueira; 

•Pedro Do Rio; 

•Provisoria; 

•Quarteirão Brasileiro;

• Quarteirão Ingelhein; 

•Quissamã;

•Quitandinha; 

•Retiro; 

•Roseiral;

• Samambaia;

• Valparaiso; 

•Vila Militar.

Áreas Rurais: 

•Caxambu e

Santa Isabel.

Primeira catástrofe climática – 15 de fevereiro Áreas mais afetadas



Primeira catástrofe climática – 15 de fevereiro - Consequências

3.500
pessoas 

desabrigadas

ou desalojadas.

R$ 665 

milhões de 

prejuízo para 

a economia 

da cidade.
Levantamento da Firjan leva em

conta perecimento de imóveis

residenciais, comerciais, veículos,

mercadorias, máquinas, dentre

outros itens. O município calcula o

prejuízo com a chuva.



CONSEQUÊNCIAS DA

PRIMEIRA CATÁSTROFE

CLIMÁTICA



Primeira catástrofe climática – Imagens aéreas da manhã do dia 16 de fevereiro
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Primeira catástrofe climática – Imagens aéreas da manhã do dia 16 de fevereiro



LEGENDA: 
Pontos vermelhos 
(ocorrências -
deslizamentos)
Pontos Azuis (ocorrências 
- alagamentos)
Pontos Amarelos
(intervenções – limpeza e 
recuperação de vias)

6.014

ocorrências

concentradas

no 1º distrito.

Raio de 100 km



Primeira catástrofe climática – 15 de fevereiro - Resposta

Último boletim da 

emitido pela Defesa 

Civil, em conjunto com 

as agências do Centro 

Integrado de Comando 

e Controle, atualizado 

antes das chuvas do 

dia 20 de março 000



LINHA DO TEMPO DE 

ENFRENTAMENTO DA PRIMEIRA 

CATÁSTROFE CLIMÁTICA



15/02
DESASTRE NATURAL

PREFEITURA 
INICIA TRABALHOS 

DE RESGATE E 
LIBERAÇÃO DE VIAS E DECRETA 

CALAMIDADE PÚBLICA
16/02

17/02 
CONTRATAÇÃO

DE 1.100
HOMENS
FRENTES 

DE TRABALHO

CHEGADA DAS
FORÇAS ARMADAS E

MDR

INSTALAÇÃO DO COMITÊ
EXECUTIVO

22/02

25/02 
REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA

DE ALUGUEL
SOCIAL

IMPLOSÃO DE 
ROCHAS NO 
CAXAMBU

CRIAÇÃO DE UMA CENTRAL PARA BUSCA 
DE IMÓVEIS

26/02

08/03
ENTREGA 

ESPECIAL DE DONATIVOS

AQUISIÇÃO DE 
IMÓVEL 

PARA ABRIGAMENTO DE 
FAMÍLIAS

15/03

PREFEITO REALIZA A 1º REUNIÃO DE TRABALHO 
COM AS CONCESSIONÁRIAS

E O GOVERNADOR DO RIO DE JANEIRO

INSTALAÇÃO DO CENTRO DE 
COMANDO INTEGRADO NO 

CENIP

VISITA DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA

18/02

INÍCIO DA MONTAGEM
DOS PLANOS DE TRABALHO AO MDR

16/03
CRIAÇÃO DO

CRAS 
ALTO DA SERRA

DESOCUPAÇÃO DOS ABRIGOS 
(700 ALUGUÉIS SOCIAIS)

20/03

Linha do tempo – Enfrentamento à primeira catástrofe climáticaLinha do tempo das ações de resposta da Prefeitura



SEGUNDA 
CATÁSTROFE 

CLIMÁTICA
20/3/2022



Consequências da segunda catástrofe climática

LEGENDA: 
Pontos vermelhos (ocorrências - deslizamentos)
Pontos Azuis (ocorrências - alagamentos)
Pontos Laranjas (intervenções – limpeza e recuperação de vias)

2.796

ocorrências

concentradas

no 1º distrito.



AÇÕES DA

PREFEITURA



Linha do tempo – Enfrentamento à primeira catástrofe climáticaAções da Prefeitura >> Abrigamento das famílias

22 pontos de 

abrigo montados 

em escolas ou 

creches.

Projeto 
Espaço 

Seguro

Durante o dia, as crianças de alguns 

abrigos seguiram para outras escolas, com 

atividades voltadas a elas. A ação foi 

elogiada pelos representantes da UNICEF.

Equipes fixas para levantamento das famílias, garantindo a inscrição 

delas no CADÚNICO; contratação de mais de 200 (duzentos) 

profissionais (assistentes sociais, psicólogos e orientadores sociais), em 

parceria com as Universidades de Petrópolis.

Contratação de 200 profissionais



Força-tarefa que garantiu 

450 aluguéis sociais.

Linha do tempo – Enfrentamento à primeira catástrofe climáticaAções da Prefeitura >> Abrigamento das famílias

Previsão de entrega de todos os abrigos até o 

final de semana à Secretaria de Educação 

(Escolas como Pontos de Abrigamento).

Compra de 

imóvel para 

32 famílias.
Localizado no Centro e 

adquirido com recursos

da Assembleia

Legislativa do Estado.

Contrato de 
garantia.
Visando maior segurança 

aos locatários,foi 

estabelecido o contrato 

de garantia aos aluguéis 

sociais concedidos.



Ações da Prefeitura

Recuperação 

dos prédios 

públicos.
- Readaptação das Secretarias Municipais 

atingidas, como Educação, Cultura e as 

Coordenadorias de Comunicação Social 

e Bem-Estar Animal

- Nesse momento os seguintes prédios 

públicos seguem interditados ou em 

funcionamento parcial:

- 06 escolas atingidas se encontram 

interditadas;

- 1 UPA interditada;

- 3 PSFs atingidos

- 1 Pronto Socorro 24 horas funcionando 

parcialmente.

Redefinição do fluxo viário.
Criação e redesenho do mapa viário da cidade e estabelecimento de mais 

equipes de controle de fluxo, com 92% da frota de coletivos rodando.



Ações da Prefeitura >> Frentes de Trabalho

Frente de 
trabalho.

1100 homens e mulheres, contratados 

pela Companhia de Limpeza Urbana 

para fazer a desobstrução das vias e 

auxiliar na limpeza de casas afetadas 

pela catástrofe climática.

-Mais de 200 casas limpas com a 

ajuda dos funcionários;

- Mais de 160 mil toneladas de entulho 

retiradas das ruas;



Ações da Prefeitura

Galpão para doações.
Montagem de galpões logísticos para 

recebimento de doações

(contando com monitoramento 24h e 

rigorosa logística de distribuição)



Ações da Prefeitura >> Defesa Civil

3,7 mil vistorias
concluídas ou em 

andamento desde o 

dia 15 de fevereiro.

Mais engenheiros 

e técnicos de 

edificações
Contratação de novos 

profissionais para reforço 

da Secretaria de Defesa 

Civil, com 

a contratação de 

engenheiros 

e técnicos em edificações.

Monitoramento 

de blocos 

rochosos
O município instalou 

equipamentos de 

monitoramento de 

movimento nos blocos 

rochosos da Rua 24 de 

Maio.

Desmonte de 

rochas
utilizando material não 

explosivo



Ações da Prefeitura >> Desenvolvimento Econômico

Linhas de 

crédito do 

Sicoob e 

da AgeRio
com condições 

especiais para 

os lojistas 

petropolitanos 

recuperarem 

seus negócios

Dono de imóvel que reduzir 

aluguel de loja terá desconto 

proporcional do IPTU

Imóvel com loja aberta 

também terá desconto
A Prefeitura enviará projeto de lei à 

Câmara para conceder desconto 

de impostos municipais para os 

donos de imóveis que tomarem 

medidas, como a redução dos 

valores, para que as lojas sigam 

abertas nas áreas afetadas, em 

especial em locais como o Centro 

Histórico a Rua Teresa.



Ações da Prefeitura >> Histórico

Criação do Auxílio Emergência
em 2001, que depois se transformou no Aluguel Social

Comitê de Monitoramento de Ações Emergenciais
criado em 2001 e desativado em 2017, reativado em 2022

Capacitação dos agentes de saúde
Todos os agentes capacitados pela Defesa Civil

Instalação do sistema de alarmes
Atualmente são 18 comunidades atendidas

Criação da Secretaria de Defesa Civil

Criação dos Nudecs

Criação do Centro de Operações (Cimop)



Ações da Prefeitura >> Histórico

Recebimento do Selo de Cidade Resiliente pela ONU
em 2014, por ter cumprido os 10 (dez) passos:

1) estabelecer mecanismos de organização e coordenação das ações preventivas com base na participação da 

sociedade; 

2) elaborar documentos de orientação para redução de riscos de desastres; 

3) manter informações atualizadas sobre ameaças e vulnerabilidades da cidade;

4) investir em infraestrutura de redução de risco; 

5) avaliar a segurança de escolas e postos de saúde; 

6) aplicar e cumprir regulamentos de planejamento urbano;

7) investir na capacitação comunitária para a redução de riscos; 

8) proteger ecossistemas para atenuar alagamentos e inundações; 

9) instalar sistemas de alerta e alarme;

10) garantir apoio à população após desastres



Ações da Prefeitura >> Histórico

Investimentos na Secretaria de Defesa Civil (últimos 10 anos)

Base: LOA



TRANSPARÊNCIA

E PRESTAÇÃO

DE CONTAS



Decreto 38/2022

Institui o Comitê 

Executivo para 

Gestão, 

Acompanhamento 

e Prestação de 

Contas de recursos 

em resposta à 

calamidade pública

Ações da Prefeitura >> Transparência e Prestação de Contas

Criação do Portal da Transparência



Ações da Prefeitura >> Transparência e Prestação de Contas

Créditos recebidos

ALERJ –R$ 30.000.000,00
Destinação: Obras de restabelecimento e reconstrução; limpeza urbana; 

assistência social; novas moradias e reestruturação urbana.

Ação 1 –R$ 10.000.000,00
Limpeza urbana – contratação de 1,1 mil homens e mulheres nas frentes de trabalho da 

Comdep;

Ação 2 –R$ 10.000.000,00
Diversas obras, como contenções de encostas, recuperação de margens, dentre outras ações.

Ação 3 –R$ 3.000.000,00
Ações na Assistência Social, como kit moradia, aluguéis sociais, profissionais nos abrigos.



Ações da Prefeitura >> Transparência e Prestação de Contas

Créditos recebidos –Alerj

Ação 4 –R$ 3.500.000,00
Aquisição de imóvel no Centro da cidade, com 32 moradias;

Ação 5 –R$ 1.000.000,00
Operação Urbana Consorciada no Alto da Serra;

Ação 6 –R$ 623.830,00
Aluguel de equipamentos e contratação de motoristas para a Defesa Civil.

Total de recursos empregados: R$ 28.123.830,00



DECRETO N.º 036 de 21 de fevereiro de 2022
Abertura de CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em favor da
Secretaria de Obras, Habitação e Regularização Fundiária

DECRETO N.º 042 de 25 de fevereiro de 2022
Regulamenta o Programa Estadual Aluguel Social no âmbito do Município de Petrópolis e dá outras providência.

DECRETO N.º 045 de 25 de fevereiro de 2022
Fica aberto CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em favor da
Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública.

DECRETO N.º 046 de 02 de março de 2022
Abertura de CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO no valor de R$ 3.229.819,21 (três milhões, duzentos e vinte e nove mil,
oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos) em favor do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS,
sendo R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pela ALERJ e R$ 229.819,21 (duzentos e vinte nove mil, oitocentos
e dezenove reais e vinte um centavos) pela #PetrópolisSolidária.

Ações da Prefeitura >> Transparência e Prestação de Contas

https://petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/servicos-na-web/informacoes/diario-oficial/finish/277-fevereiro/5207-6369-segunda-feira-21-de-fevereiro-de-2022.html
https://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/servicos-na-web/informacoes/diario-oficial/finish/277-fevereiro/5211-6373-sexta-feira-25-de-fevereiro-de-2022.html
https://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/servicos-na-web/informacoes/diario-oficial/finish/277-fevereiro/5212-6374-segunda-feira-28-de-fevereiro-de-2022.html
https://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/servicos-na-web/informacoes/diario-oficial/finish/278-marco/5213-6375-quarta-feira-2-de-marco-de-2022.html


DECRETO N.º 055 de 18 de março de 2022
Abertura de CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) em
favor da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.

DECRETO N.º 056 de 18 de marçode 2022
Fica aberto CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO no valor de R$ 623.830,00 (seiscentos e vinte três mil, oitocentos e trinta
reais) em favor da Secretaria de Defesa Civil.

Ações da Prefeitura >> Transparência e Prestação de Contas

https://petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/servicos-na-web/informacoes/diario-oficial/finish/277-fevereiro/5207-6369-segunda-feira-21-de-fevereiro-de-2022.html
https://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/servicos-na-web/informacoes/diario-oficial/finish/277-fevereiro/5211-6373-sexta-feira-25-de-fevereiro-de-2022.html


Ações da Prefeitura >> Prestação de contas >> Decretos de créditos extraordinários

Processos administrativos
Em fase de finalização de contratação 

pelas Secretarias de Obras; Defesa Civil, 

Assistência Social e Administração.

Transparência
Todos os contratos e empenhos estão em

fase de lançamento.



Ações da Prefeitura >> Prestação de contas >> Decretos de créditos extraordinários
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Ações da Prefeitura >> Prestação de contas >> Decretos de créditos extraordinários



Com união, trabalho e respeito, 

nossa cidade vai dar a volta por cima.


