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DECRETO Nq 12912017,D822 DE AGOSTO DE 2017.

Declara situação de emergência nas áreas do

Município, afetadas por tempestacles locais

conectivas - granizo - 1.3.2.1.3, conforme

IN/IVÍI 0212016.

O Senhor Valdi Luis Goldschmidt, Prefeito do Município de Cândido Godói, localizado no estado

do Rio Grande do Sul, no Lrso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo

inciso VI do artigo 8o da I-ei Federalno 12.608, de l0 de abril de 20i2,

CONSIDBRANDO:

I - Que a precipitação pluviornétrica acompanhada de granizo de grandes proporções, ocorrido no dia I 9

de agosto de 2017, às l8 horas, causando danos em residências, escolas, prédios pirblicos, prédios

comerciais e industriais, galpões, depósitos, cobeftura de silos, veículos e em lavouras;

II - eue o parecer da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil relatando a ocorrência deste desastre e

favorável à declaração de sitLração de emergência:

DECRBTA:

Art. 1o. Fica declarada situação de ernergência em toda a área urbana e na área rural na Linlia Doze

Nofte, Linha Secção C, Linha São Miguel, Linha Cascata, Linha Dr. Cândido Godói, Esquina Castelo

Branco, Esquina União, Linha São João, Linha Secção A, Linha Natal, Liuha Acre, Linha Pararlagtrá,

Linha Timbaúva, Linha Dos Louros, Linha Dr. Pedro, Linha Treze de Maio, Linha Abrantes e Linha

Silva Jardim do Município contidas no Formulário de Infonnações do Desastre - FIDE e demais

clocurnentos anexos a este Decreto, em virlude do desastre classificado e codificaclo como telnpestades

locais conectivas - granizo - 1.3.2.1'3, conforme IN/MI 0212016-

Art. 2.. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos rnunicipais para attlarem sob a coordenação da

Coordenadoria Munioipal da Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e

reconstrução.

Art. 3". Autol.iza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e

realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as

Municipal da
ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da C
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Art' 4'' De acordo corll o estabelecido nos incisos XI e XXV do arligo 5o da Constituição Federal,
alttoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de def-esa civil, diretarxente responsáveis pelas
ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

II - usar de propriedade particular, Ilo caso de irninente perigo público, assegurada ao proprietárioindenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade admi,istrativa que seornitir de suas obrigações, reracionadas com a segurança grobar da população.

Art' 5o' De acordo corn o estabelecido no Art. 5o do Decreto-Lei n" 3.365/1941, autoriza-se o início deprocessos de desapropriação, por utilidade pÍrblica, de propriedades particulares comprovadarnentelocalizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1'' No prÔcesso de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização queocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2"' sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o

::ffi:il.j: 
desmontagem e de reconsh'ução das edificações, e* locais seguros, será apoiado pela

Art' 6o' com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei n' 8.666/1993, sem prejuízo das restrições da Lei cleResponsabilidade Fiscal (LC l0ll2}}o),ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de be.snecessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas corr areabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento eoitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada aprorrogação dos contratos.

Art. 7". Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RBGISTRE-SD, PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

binete do Prefeito, aos22 dias do rnês cle agosto de2017

Gerson Dresch
Secretário Municipal tla Actmin
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