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 DECRETO Nº 120/2015 

 

 SÚMULA: Declara situação anormal, as áreas do Município de Rio 

Azul, afetadas por escesso de chuvas, vendaval e precipitação de 

granizo, provocando enxurradas, inundações bruscas, com destruição 

de estradas, bueiros, pontes e lavouras. 

 O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais conferidas 

pelo art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, pelo art. 2º, inciso III, do Decreto 

Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010 e, pela Resolução nº 3, do Conselho Nacional de 

Defesa Civil, 

 CONSIDERANDO que: 

 Nos últimos 90 (noventa) dias ocorreram, no território do Município de Rio Azul, 

fortes e persistentes chuvas, com expressivos índices de precipitação pluviométrica, de 

145 mm em Setembro, 243 mm em Outubro e 263 mm em Novembro, provocando 

enxurradas e bruscas inundações que destruíram bueiros , pontes, e o leito das estradas 

rurais municipal que conduzem às diversas localidades do interior. 

 Dos desastres resultadas danos materiais e prejuízos econômicos e sociais, 

principalmente na área agrícola deste Município, com a perda de qualidade e produção 

nas lavouras, bem como tal fato vem impedindo o acesso às lavouras para colheira das 

culturas e plantioo; 

 A atividade agrícola no Município, representa mais de 65 (cessenta e cinco por cento) 

da economia do Município, conorme dados do IBGE; 

 Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade a dificuldade de 

acesso às localidades rurais e o fato de 70% (setenta por cento) da população residir na 

área rural, além da existência de atoleiros críticos; 

                DECRETA: 
Art. 1º- Fica declarada a existência de SITUAÇÃO ANORMAL provocada por desastre e 

caracterizada como Situação de Emergência. 

§ único-  Essa situação de anormalidade é válida para as áreas deste Município comprovadamente 

afetadas pelo desastre. 

Art. 2º- Confirma-se a mobilização da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos e 

Secretaria Municipal de Promoção Social, no âmbito do Município, e autoriza-se o 

desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres e requisição de apoio 

técnico e .logístico de toda estrutura administrativa, direta e indireta municipal, objetivando a 

prevenção, combate e o controle da situação emergencial. 

Art. 3º- 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 

facilidade as ações de assistência à população afetada pelo desastre. 

Art. 4º-  Este Decreto tem os efeitos retroagidos à data da ocorrência (01/09/2015), devendo viger por 

um prazo de 180 (centro e oitenta) dias. 

        Gabinete do Prefeito Municipal. 

                 Em Rio Azul, 01 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

           Silvio Paulo Girardi 

                    Prefeito Municipal 
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