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DECRETO EXECUTIVO n° 04/2016 D.,J..•.•••,1)'

"Declara em situação anormal caracterizada como
"Situação de Emergência" em parte da área urbana e
toda área rural do Município de São José das Missões,
afetada por EXCESSO DE CHUVAS E
ENXURRADAS"

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São José das

Missões, RS, Estado do Rio Gràn~e do Sul, no uso das atribuições legais conferi das pelo Art. 79,

Inciso XIX, da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7° do Decreto n? 7.257, de 04 de agosto de 2010:

Considerando, o excesso de chuvas e enxurradas ocorridas a partir do mês de outubro
de 2015 até janeiro de 2016, atingindo a área urbana e toda a área Rural do Município de São José das
Missões, Estado do Rio Grande do Sul, causando vários danos como: estragos em habitações de famílias
de baixa renda, estragos de estradas do interior e de Ruas do Município, com destruições de bueiros e
tubulações, interditando pontes, bem como perdas na produção de grãos e dificuldades no escoamento,
principalmente da produção de Leite.

Considerando que segundo o LAUDO DE PERDAS da Secretaria de Obras e Viação
do município, de São José das Missões, RS, e EMA TER, e Secretaria Municipal da Agricultura do
Município, informam que esta situação está causando danos ao setor agropecuário em razão das
dificuldades de acesso às propriedades Rurais e ao escoamento de produção.

Considerando que igualmente houve danos ambientais, provocado pela erosão na
área de plantio e estradas que servem para o deslocamento da população e da produção agrícola.

Considerando que houve interrupção do transporte escolar em algumas localidades,
deixando alunos da rede pública Municipal e Estadual sem aulas.

Considerando, que o poder público Municipal na reparação dos problemas ocorridos
colocou todos os recursos materiais e humanos a disposição de forma a amenizar os prejuízos.

DECRETA:

Art. 10
- Fica decretada a existência de situação Anormal, caracterizada como

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, provocada pelo "Excesso de chuvas e enxurradas".

Parágrafo único: Esta situação de anormalidade é valida para to
Município de São José das Missões, afetado pelo excesso de chuvas enxurrad conforme lDE
(Formulário de Informação do Desastre), Mapa com relatório fotográfico das áreas a ngidas em an o a
este Decreto).
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Art. 2° - Confirma-se á mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito
do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal da Defesa Civil CONDEC e autoriza-se o
desencadeamento do plano Emergencial de resposta aos Desastres, após adaptado a situação real desse
evento adverso (ENXURRADA).

Art. 3° Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta
aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o
objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo Único. Essas atividades serão coordenadas pela COMDEC.

Art. 4° De acordo com o estabelecimento nos incisos XI e XXV do artigo 5° da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 autoriza-se as autoridades administrativas e os
agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em casos de risco
iminente:

-,
I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o

consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

11 - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar
danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos
ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização anterior, caso o uso da propriedade provoque
danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade
administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um
prazo de 90 dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste decreto pode ser prorrogado até
completar um máximo de 180 dias.

08 dejaneiro de 2016.
Gabinete do Prefeito

Registre-se e Publique-se
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