
SÚMULA: Declara situação anormal, caracterizada como
situação de emergência em todas as estradas rurais do
município, afetadas por desastres naturais de nível TI, de
evolução aguda.

VICENTE SOLDA. Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado
do Paraná, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica
do Município, pelo art. 2°, inciso III, do Decreto Federal n° 7.257, de 04 de agosto de 2010
e, pela Resolução n° 3, do Conselho Nacional de Defesa Civil,

- que devido às fortes chuvas que acometeram o município nos últimos meses,
ocasionaram desastres naturais de nível II, de evolução aguda especialmente nas estradas
rurais do Município;
- que os altos índices pluviométricos destruíram pontes, bueiros e pontilhões das estradas
rurais;
- que ainda que não houveram alagamentos de casas e desíeHmmentos, como consequência desse
desastre resultaram danos materiais e ambientais e prejuízos económicos e sociais aos moradores
das comunidades rurais;

- que de acordo com a Resolução n° 3, do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC -, a
intensidade deste desastre foi dimensionada como nível II;

- que concorrem como critérios agravantes para continuidade da situação de
anormalidade o grau de vulnerabilidade da economia local ao evento, os quais estão
relacionadas com fatores ambientais correlates com o segmento abiótico do meio físico,
especialmente os concernentes à geologia, à pedologia e à geomorfologia; fatores
ambientais relacionados com a biota, especialmente os concernentes à preservação da
cobertura vegetal; fatores antrópicos relacionados com o manejo agropecuário e os
grandes estragos nas estradas, bem como a danificação de bueiros e pontes, que
prejudicaram e inviabilizaram o transporte escolar de alunos do interior e a atividade de
muitos agricultores.

Art. 1°- Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada
como situação de emergência.

§ único- Essa situação de anormalidade é válida para todas as estradas rurais e estradas rurais
secundárias deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre.

Ari. 2°- Confírma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do
Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil e autoriza-se a
requisição de apoio técnico e logístico de toda estrutura administrativa, direta e indireta
municipal, objetívando a prevenção, o combate e o controle da situação emergencial.
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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.

§ único- Essas atividades serão coordenadas pela Comissão Municipal de Defesa Civil.
Art. 4°- De acordo com o estabelecido 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 caso 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;
II- 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 ulterior, caso o
uso da propriedade provoque danos à mesma.

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

Art. 5°- Autoriza-se a realização de processos de dispensa de licitação, para atender à situação de
emergência, a fim de executar as obras e serviços necessários ao reestabelecimento da
situação.

Art. 6°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 90
(noventa) dias.

§ único- O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180
dias.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Rio Azul, 01 de setembro de 2011.
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