
PREFETTURA D0 MUNrCrpro DE REilASGENçA

Prefeitura do Município de Renascença

DECRETO No 22a9 de 19 de Outubro de 2022.

DeclaÍa Situação ale Emergência nas áreas do
município afetadas por Enxurradas (12200).

o(A) senhor(a) IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito(a) do município de Rên.scençá, localizado no estado
de(o) Paraná, no uso das atribuiçôes legais conferidas pela lei orgánica do Município e pelo Inciso IV do artigo
80 da Lei Federãl no 12.608 de 10 de AbÍil de 2012,

CONSIDERANDOT

Que ocorreu Chuva intensà ocorridâ no dia 11 dê outubÍo de 2022, onde resultou em alagamentos no
Bâirro Associação ê em algumâs ruâs do centro da cidade. Houve estradas, bueiros e pontes dâniflcadas

âreâ rurâl do município.
11/lOl2922t 272mmQuantidade de Chuvas período 1ol1ol2o22 e

Fonte de Informação: EstôÉo Meteorológicô COASUL ôfetando as áreas dêscritas no Formulário de
Informações do Desastre (FIDE) anexo ao presente Decrêto;

Como conseqüênciâ desse desastre, resultarãm os c,anos e prejuízos constantes do descritos no
formulário FIDE anexo a este Decreto;

Que o Dàrecer da COMDEC municipal relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de
situagão dê Emergênciâ.

DECRETA:

aÉ, 1o. Fica declaradã Sltueçâo dê Emêrgêncie nas áreas do município contidôs no Formulário de
Informâções de Desastre (FÍDE) e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre
classificado e codificado como Enxurradas (122OO).

Art. 20, Autoriza-se a mobilizâção de todos os órgãos municipais pâra atuãrem sob â coordênação da coMPDEC
municipâ|, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 30. Autoriza-se a convocôção de voluntiírios parâ reforçâr âs ações de resposta ao desastre e realização de
campanhas de arrecaclação c,e recursos junto à comunidader com o objetivo de facilitaÍ as ações de assistência
à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da COÍVPDEC municipã|.

AÉ.40. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do ôrtigo no 5 da Constituição Federal, autoriza-se
as autoridades adminjstrâtivas e os ôgentes da Dêfêsâ Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta
âo desastre ê em câso de risco iminente, a:

. Penetrar nas casas, para prestar socorro ou pâra determinar â pronta evàcuação;

. Usar de propriedade particulôrr no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário
indenização posterior se houver dano;
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Perágrâfo único: Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrâtiva que sê omitir dê
suas obrlgações, relãcionadas com a segurança global da população.

Art, SÔ. De acordo com o estâbêlecido no AÍtigo 50 do Decreto-Lei no 3.365 de 21 de lunho de 1941,
autoriza-se o início dos processos de desaproprÍação, por utllic,ade pública, de propriedades particulares
comprovaclamênte localizadas em áreas de risco intensificâdo de dêsastre.

§ 10. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depÍêciação e â desvalorização que ocorrem
em propriedades localizadas em áreas inseguras,

§ 20. Sempre que possível essas propriedades serão trocâdas por outras situadâs êm áreas seguras, e o
processo de desmontagem e reconstrução das ediflcações, em locais seguÍos, será ôpoiado pela comunidade.

^rt. 
60. Com fulcro no inciso VIII do Art. 75 da Lei número 14.133. de 01 de abril de 2021, 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 âo desastre, de prestação de serviços e obras
relacionadas com a reabilitação do cenário de desastre, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de
ceíto e oitenta dias (180) consecutivos e ininterruptos, contados à partir da carâderização do desastre e sendo
vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7o. Este Decreto entrà êm vigor na dôta de sua publicação, devendo vigorôr por 180 dias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUÉ-SE, cul,lPRA-sE.

Gabinete do Prefeito, 19 de Outubro de 2022.

IDAUR ]OÃO ZANELLA

Pefêlto(.) Munrclpal
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