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DECRETO Nq OOIIZOT4, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014.

DECLARA SITUAÇÃO DB EMERGÊNCIA NA
Ánna RURAL Do MuNrcÍpro DE cÂNDrDo
GODÓI, AFETADAS POR ENXURRADAS,
CONFORME IN/MI OII2OI2. COBRADE
1.2.2.0.0

GUERINO BACKES, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado clo Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal. cle
acordo com o §1" do art.7 do Decreto Federal no 7.257,de 04 de agosto ae)0t0, de acoráo corlr
a Lei Federal no 12.34012010, de 0l de dezembro de 2010, e pelolnciso VI do artigo 8o cla t.ei
Federal n" 12.608, de 10 de abril de2012, e pela resolução no 3 do Conselho Nacional da Defbsa
Civil, em conformidade com a Lei Municipal no t38920)| de 05 de julho de 2001.

Considerando a precipitação pluviométrica de 321mm ocorrida nos dias 29 a
30 de setembro deste ano:

Considerando que as fortes chuvas causaram enxurradas e alagamentos,
resultando prejuízos em pontes, pontilhões, bueiros e nas estradas vicinais, danificando as
mesmas, inclusive destruindo pontes e bueiros, trazendo um grande transtorno para a população;

Considerando que houve transtornos no transporte escolar, com suspensão clas
aulas em toda a rede pública municipal;

Considerando que foram registrados grandes prejuízos r-ro transporte e
produção leiteira, bem como no armazenamento de silagenÁ, devido à áestruição parciai e tolal
de pontes e estradas vicinais do Município.

Considerando que o levantamento da EMATER e da Secretaria da Agricultura
deste Município informa as grandes perdas ocorridas no setoÍ primário no que tange a produção
de milho, trigo, agropecuária e perda de insumos agrícolas;

Considerando que em decomência da redução do conjunto das ativiclacles
econômicas haverá uma diminuição significativa na arrecadação de tributos pelo Município;

Considerando que como consequência deste desastre, resultaran-r
principalmente os prejr-rízos econômicos e sociais constantes do Formr-rlário cle A'aliaÇão de
Danos, anexo a este Decretol
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coorcrenad",," ,Íl,l.l;xiTlB.HI'J,'Ji,'ffiÍj*;í,,1xkt H::.dÍ;"'"'.'"i,?J,Xl;'j: il,â:preventivas de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadai a evitar ou mi.imizar os
desastres, preservar o moral da população e restabelecer a nonr-ralidade social:

Considerando que, de acordo com a Resolução n.o 03 do Conselho Naciopal
de Defesa Civil - CONDEC, o relato do desastre resulta no parecer favorável a cleclaração cle
situação de emergência na área atingida;

DECRETA:
Art' 1'. Fica declarada situação de emergência na érea rural do Mgnicípio

contidas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE e demais documentos anexos a esteDecreto, em virtude do desastre classificado e codificado como ENXURRADAS, conformeIN/MI n' 0112012. COBRADE 1.2.2.0.0.

Art' 2"' Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos rnunicipais para atLlarenlsob a coordenação coMDEC, nas ações de iesposta ao desastre e reabilitação do cenário ereconstrução.

Art' 3'' Autoriza-se a convocação de voluntários para relorçar as ações cleresposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade,com o objetivo de facilitar as ações dé assistência à população afetada ieto desastre, sob acoordenação do COMDEC.

Art' 4o' De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV cÍo artigo 5o claconstituição Federal, autorizam-se as autoridades administrativas e os agentes de cleÍ-esa civil.diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco irninente. a:I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para detenninar a pronta evacuação:II - usar de propriedade particular, no caso delminente perigo pnuti.o, asseguraclaao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da delbsa civil ou autoriclacleadministrativa que se omitir de suas oúrigações, relacionadas com a seglrrelnça glo6al clapopulação.

Art' 5". De acordo colll o estabelecido no Art. 5o do Decreto-Lei n" 3.365. cle 2lde junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por Lrtiliclade pública, clepropriedades parliculares colnprovadamente localizadas em áreas de risco inte,siflcado cledesastre.

§ 1"' No processo de desapropriação, deverão ser consideraclas n depreciação e adesvalorização que ocorrem em proprieaáaes locâlizadas em áreas inseguras.
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Art.7o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

do Prefeito de Cândido Godói/RS, em 0l de outubro de 2
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