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DECRETO N.° 1230, DE 08 DE JUNHO DE 2017. 

 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO 

MUNICÍPIO AFETADAS POR INUNDAÇÕES – 1.2.1.0.0, 

CONFORME IN/MI 02/2016.  

 
 

LEOCIR WEISS, Prefeito Municipal de PORTO MAUÁ, 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 92, VI 

da Lei Orgânica do Município e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 

10 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO:  

I – Que os efeitos gerados pela inundação causada pelo Rio Uruguai e seus afluentes 
em virtude das chuvas locais e nas regiões localizadas acima de nosso Município no 
leito dos rios citados e o alto índice de precipitação pluviométrica ocorrida na área 
rural e urbana do Município totalizando mais de 660 milímetros nos últimos dias. 
 
II - Que a ocorrência de chuvas excedentes provocou inundações e enxurradas, na 
área rural e em parte da área urbana da cidade. Na área rural, causou perdas 
consideráveis nas lavouras de milho safrinha, soja safrinha, atraso no plantio do trigo 
e pastagens, valos de silagem, hortifruticultura, culturas de subsistências, na criação 
de gado de corte e fortemente no setor leiteiro, inundação de residências, erosão do 
solo e atividades de pesca. Prejuízos intensos nas estradas, pontilhões, bueiros, entre 
outros. Na área urbana, causando sérios prejuízos em residências, deixando famílias 
desabrigadas, salão comunitário e estabelecimentos comerciais, nas áreas de turismo 
atingindo casas em balneários, nos prédios públicos - recinto e pátio alfandegado, 
aduana, centro de informações turísticas, entre outros. 
 
III - Que em parte do Município está ocorrendo falta de energia elétrica em virtude da 
inundação das redes elétricas que abastecem diversos pontos do interior e da cidade, 
situação que perdurará por vários dias. 
 
IV - Que em grande parte da área rural do Município o recolhimento de leite está 
interrompido há dias em virtude das estradas de acesso as propriedades rurais 
estarem alagadas, e com a falta de energia elétrica está comprometendo o 
armazenamento da produção, obrigando os produtores a descartarem o leite e 
demais alimentos perecíveis, causando sérios prejuízos, sendo que este produto é 
base econômica para a agricultura familiar do Município.   
 
V – Que várias crianças em idade escolar não estão frequentando a escola em razão 
de residirem em localidades que estão sem acesso em virtude das pontes estarem 
cobertas pela água. 
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VI – Que o parecer do Conselho Municipal de Defesa Civil (COMUDEC), relatando a 
ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Situação de Emergência. 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município contidas no 

Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este 

Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Inundação – 1.2.1.0.0. 

conforme IN/MI nº 02/2016. 

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 

coordenação do Conselho Municipal de Defesa Civil (COMUDEC), nas ações de 

resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  

Art. 3º. Autoriza-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 ações de assistência à população afetada 

pelo desastre, sob a coordenação do Conselho Municipal de Defesa Civil 

(COMUDEC). 

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da 

Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de 

defesa civil, diretamente 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, no caso de iminente perigo público, assegurada ao 

proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 

administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global 

da população. 

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade 

pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de 

risco intensificado de desastre. 

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a 

desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em 

áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em 

locais seguros, será apoiado pela comunidade. 
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Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem 

prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 

dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades 

de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a 

reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo 

máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da 

caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, 08 DE JUNHO DE 
2017. 

 
 
 

LEOCIR WEISS 
Prefeito Municipal 
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