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DECRETO NQ 520/2023, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

DECLARA SITUACAO DE

EMERG怠NCIA NAS　ÅREAS DO

MUNICIP IO AFETADAS POR

ESTIAGEM　-　COBRADE　14110,

CONFORME LEGISLACÅo APLICADA

AO TEMA.

o se血or MARIO BACKES, Prefeito em Exercicio do M皿ic王pio de C含ndido God6i’

localizado no Estado do Rio Grande do Sul, nO uSO de suas atribui96es legais’COnferidas pela

Lei Org鉦ca Municipal e pela lei federal que disciplina a declara9aO de situa碑o de emergencia

e estado de calamidade pdblica no ambito do SENPDEC, e:

CONSIDERANDO: O periodo proIongado de baixa pluviosidadeフauS台nCia de chuvas regulares

e recorrencia de estiagem nos dltimos 3 anos. A perda de unidade do solo superior a sua

reposi9犯　Com evento estiagem ha di丘culdades no abastecimento da agua tratada para o

consuno hunano, Perdas na agropecuまria e agua para a dessedenta9aO animal.

I - Que severa estiagem assola o Municipio gradativanente desde o m台s de novembro de 2022,

devido a baixa precipita誇o pluviom封rica"

II- Que, em COnSequ台nCia, reSultaram os danos e prejuizos descritos no Fomulario de

Infoma96es do Desastre - FIDE e os relat6rios, leva加amentos e laudos que o subsidiaram;

IⅡ - a manifesta9fo da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil.

DECRETA:

Art. 1O・ Fica declarada situa碑o de emergenc賞a naS areaS do municipio contidas no Fomul誼o

de Infoma96es do Desastre - FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em V正ude do

desastre classi丘cado e codificado como estiagem - 1.4.1・1・0) COnfome legisla9fo aplicada.

Art. 2O. Autoriza-Se a mObiliza辞O de todos os 6rg登os munlCIPalS Para atuarem SOb a

COOrdena碑O da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil’naS a96es de resposta ao desastre,

reabilita碑O do cen各rio e reconstru9fo.

Art. 3O. Autoriza-Se a COnVOCa辞O de voluntarios para refor9ar aS a96es de resposta ao desastre e

realiza9為O de campa血as de arrecada9肴O de recursos junto a comunidade, COm O O切etivo de

facilitar as ac6es de assistencia a popula誇o afetada pel

Coordenadoria Municipal da Defesa Civil.

esastre, SOb a coordena9あ
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Art. 4O. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5O da Constitui確O

Federal, autOriza-Se aS autOridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretanente

responsaveis pelas ap6es de resposta aos desastres, em CaSO de risco iminente’a:

I - Penetrar nas casas, Para PreStar SOCOrrO Ou Para deteminar a pronta evacua印;

II - Usar de propriedade particular’nO CaSO de iminente perlgO Pdblico, aSSegurada ao

propriet壷o indenizap各o ulterior’Se houver dano.

paragrafo血ico: Seriresponsadlizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa

que se o皿itir de suas obriga96es’relacionadas com a seguran9a global da populapao.

Art. 5O. Em caso de utilidade p。blica, autOriza-Se O inicio de processos de desaproprlaeaO,

confome legisla9aO federal aplicgivel ao tema, COm a Observ組cia de suas condi96es e

COnSequenCias.

Art. 6O. C。m fundamento na Lei 14.133/2021, Sem pr如王zo da Lei de Responsal)ilidade Fiscal,

宜cam dispensadas de licita96es as aquisic6es dos bens necess壷os ao atendimento da situa9各O de

emergencia ou do estado de calamidade pdblica e para as parcelas de obras e serv19OS que

possam ser concluidas no prazo m各Ⅹimo de l (un) ano, COntado da data de ocorr合ncia da

emerg合ncia ou da calamidade’Vedada a recontrata9aO de empresas e a prorroga印dos contratos.

Art. 7O. Este Decreto entra em vlgOr na data de sua publica9fo e vlgOrara POr 180 dias.

Gabinete do Prefeito de Candido God6i, RS, em 26 de janeiro de 2023.

Registre-Se e

最後kま
Prefeito em Exerc王cio da Administra辞O


