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cAf,otDo cooót
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECLARA SITUA^ÇÃO DE .EMERGÊNCIA NOrrRRrroRro Do MuNúipiõbp cÂNnrnocooóI, AFETADo pon -ENxURRADAS,
coNFoRME rN/Mr ottzoiz. coBRADE1.2.2.0.0

Grande do sur, ;1:l'il,3t:f,?:i,::.,-t;üüiq1ff 
i:,:Tjit l;* ffj?,ffi il:acordo com o § I " do art. 7 do ó";;;;", Federal ;;i ii) ,'1: 04 i.-;;;;" à'.*ju, 0, cte acordo co,n

a Lei Federal no 
-12'340/2010, o.tr'o.a.rÀtio"írzo't0,. p"ro-rn.i;"-;; do artigo g" da l_el

Federal nu r2.608,.d. ro a. ,úii ie'201.2,. p.ü;.;;triro n" j ao corr.rho Nr.ionar da DeÍêsa
civil, em conrbrmicracre comãi.irrarri.io"i";,.jirr,lir, 

de 05 de jurho cre 200r.

dezembro.,o. rrlllâ'3ii,lXlJoâfl::'fl;:tuo pluviométrica de 223 mmocorrida no dia r4 cre

Considerando que as fbrtes chuvasresulrando prejuízos e,, ponres, pontirhõer, ;;i;;;-; ;::'::HJJ-;:,,?,X1:, 
.or:,,l,r.H;l,,ll;

Jiili,li;i'ilxr;;"5:':HÍ: ,:,"#í*"i;;;., H;.';J u, g,u,ae t.anstor,o para a popuraçâo

autas em toda a..ffi;t#iJ;lÍ:ril;li:uve transtornos no rransporre escorar, com sLrspe,são cras

11o!,cao 
reireira,;:ff'i"T:.ÍJ.:;:rÍbrart registrados Braydqs. prejuízos no rransporre ede porrtes .- ..t.aáas 

"i"ir"i, a""#i.í:,Tmento 
de silagens, devido à á.ri"iça" parciar e rorar

c,este Muni.,,," ,fill,iil.#:*:.,".li[:,ffr:,,à.;,k.,y]l?üj:::.;:,,J1,;,i:iirTJJi]:
agropecuát'ia .rotadamerlte as perclas na cultu.a a" .ã;., 

"rriho, 
purtugens e ii.,..-,,-,.,.,.. agrícoras:

consideranclo que em- clecorrência cla redução do co,junto cras ativicracres
econômicas haverá urna diniinuçuo ,igirin.u,iuu ru rl-..]aurro de Íribr-rtos pero Município:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

considerando que como. 
- 
consequência deste desastre, resultaram

B:::Illfl::t: §$?:ili"'. "",o,ii*, . sociais constantes do Formurà,iã'a. Avariação de

coorde.ado.iu iurÍiili;:iTltsJ.:i:üiJi,,il;:ffiflií? yüi.J#",;iliíll;1i:;;:::
preventivas de socon'o' assistenciais e ..t"rlor,,l"il, a.rrinuarã í.ri,u. o, rnini.rizar osdesastres, preservar o morar cra população e restabet..à, u normaridade sociar;

ff J,",tT.:ilh:1*?i;,i,:i','.;""::::il[,],ãTT]T:;;g1i#i::']l;i'#']:

DECRETA:
Art' 1"' Fica declarada,situaÇão de emergência em toda a extensão territoriar croMunicípio' co,tidas no po.mulário*de Intbrmoç0., Jà'oesastre - FIDE e cremais document.s

:fi il:;.'i§,il,Hr;i ffi ü:üff#$T* I ili1;; . c o d i Íi c ad o . 
" 
* ; ;il; üiffi ;:l:

Art' 2"' Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos rnunicipais para atuare..r
il.kJffi::nação 

coMDEC' nu'uçot' a. ..rpo.tuã ae.astú e reabilitação do cenário e

Art' 3" Autoriza-se a convocação de voluntários para reÍtrrçar as ações cre
resposta ao desastre e realização de campanhas de u..."uiuçao de recursos ju.to à comunicrade.::;r:,:i*Í'#JS,ffiÉ':1'"' uç0., aó u,,i,,e*ü'i"i"o,rurâo arerada pero desastre, sob a

Art' 4"' De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV clo artig. 5o cla
co,stituição Federal' autoti'uÁ-r.-u", urto.idacres uá,ririrt.utivas e os agentes de crelêsa civir.diretalnente responsávelt petutãço-.Jã. r..porta aos desastres, em caso de risco iminente, a:I _ penetrar nas casas, para prestar socorro orII -usar a. p.opri.ããaã pu.ti.urar, no .uro all:11l-t:*n,inar 

a 
Plg.nto evacuação:

ao proprietário indenrzação ulterior, se houver clano. 
e tmtnente perigo público. assegLriacla

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da delêsa civir ou autoricracre
;:ilii:üTtiva 

que se omitir de suas oÀrigações, ,.tu.ionodas com a seglrrança globar cla

Art' 5"' De acordo conl o estabelecido no Art. 5o cro Decreto-Lei n" 3.365. cre 2lcle jLrnho de l94l' autoriza-se o início i. p.o..rros de desapropriação, por utiricracre pública. cre
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i::lii:j"es 
particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de

§ 1". No processo de deverão ser consideradas a depreciação eadesvalorização que ocorretn
inseguras

§ 2'. vel essasem áreas seguras, trocadas por outras situadas
seguros, será

de desmontagem ede reconstrução das ediÍicações, ern locaiscomunidade.

Art.
1.06.1993, sern

OS dispensados de

. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

do Prefeito de Cândido Godói/RS
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ESTADO DO RIO GFTANDE DO SUL

f

ao
dos

, em 16 de dezembro de 2015.

Registra-se e purblica_se.

Secretário da Administração

que
de

e

dos

Municipal
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