
DECRETO Nº 8.755, DE 15 DE MAIO DE 2020.

Declara  situação  de  emergência  na  área  rural
decorrente da estiagem no Município de Canela.

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, e

Considerando que o Município vem sofrendo com precipitação pluviométricas abaixo da
média, afetando a produção agrossilvipastoril de toda zona rural;

Considerando que as consequências desta situação de emergência resultam em danos
humanos e prejuízos econômicos essenciais ao Município;

Considerando que devido à estiagem, várias famílias encontraram-se sem água potável
para o próprio consumo;

Considerando relatórios de perda de produção emitido pela Emater;

Considerando Parecer Técnico nº 001/2020 da Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil;

Considerando  o  Relatório  Social  emitido  pela  Secretaria  Municipal  de  Assistência,
Desenvolvimento, Cidadania e Habitação;

Considerando  Laudo  de  Prejuízos  Econômicos  Públicos  da  Secretaria  Municipal  da
Fazenda e Desenvolvimento Econômico, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência nas áreas afetadas no Município de Canela
devido a estiagem, além das altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade afeta com intensidade a área rural deste
Município, conforme apresentado pela Emater-RS.

Art.  2º Autoriza-se  a mobilização de todos os  órgãos municipais  para atuarem sob a
coordenação  da  Defesa  Civil,  nas  ações  de  resposta  ao  desastre  e  reabilitação  do  cenário  e
reconstrução.

Art.  3º Autoriza-se a convocação de voluntário 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  da
Secretária Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura.

Art. 4º Com base no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensadas de licitação
os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de respostas ao desastre, de prestação de
serviços e de obras relacionados 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 e prorrogação dos contratos. 
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Art.  5º  Nas  regiões  em  que  reconhecida  a  situação  de  estiagem,  será  permitida  a
construção de estrutura física captação de água das nascentes, arroios, rios e banhados, visando a
proteção e o atendimento das necessidades básicas das unidades familiares rurais.

Art.  6º  Este  Decreto vigorará  pelo prazo de  180 (cento e  oitenta)  dias,  podendo ser
prorrogado por igual período, em caso de perdurar a situação de emergência. 

Art. 7º Fica revogado o Decreto Municipal nº 8.720, de 08 de abril de 2020.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANELA.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Débora Brantes Prux da Silva
Procuradora-Geral do Município
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Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura

Registre-se e publique-se.
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