
Estado do Paraná

PREFEITURAMUNICIPAL DE DIAMANTE D/OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

•

•

•
•

DECRETO N° 021/2004
Data: 31 de Março de 2004.

SUMULA: Declara em situação
anormal, caracterizada como
situação de emergência a área do
município afetada por estiagens
(CODAR-NE.SES -12.401).

GILMAR EUGENIO SECCO, Prefeito Municipal
de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais
conferidas pelo IX, do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, pelo art. 12 do
Decreto Federal n° 895, de 16 de agosto de 1993 e, pela Resolução n° 3 do
Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:

- devido a intensa redução das precipitações
hídrícas (chuvas) , caracterizando estiagem , do período de Dezembro de
2003, prolongando-se até a presente data do corrente ano, provocou danos
no abastecimento de água, limitando esta para o consumo humano, bem como,
aos animais e agricultura, afetando inclusive o abastecimento pela empresa
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, na área urbana a rede
de distribuição vem sofrendo quedas acentuadas dia-a-dia na vasão diária do
município, e a área rural afetando as seguintes Comunidades: Linha Corvo
Branco, Linha Santa Clara, Linha Água da Esperança, Assentamento Ander
Rodolfo Henrique, Linha Lagoinha, Linha São Manuel, Linha Posto Fiscal,
Linha Tamandaré, Linha São Salvador, Linha Água da Fortuna, Linha Km2,
Linha Vila Bonita, Linha São Francisco, Reserva Indigina Tekoa Annetete,
Linha Roselito, Linha Jacaré, Linha Santa Terezinha, Linha Santa Maria, Linha
Progresso, Linha Ponte Queimada, Linha Alto da Serra, ,conforme mapa do
município, contendo todas as áreas afetadas.

_ Os danos humanos, materiais e ambientais e
os prejuízos econômicos e sociais constantes do formulário de Avaliação de
Danos, anexo a este Decreto;

_ em acordo com a Resolução n° 3 do
Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, a intensidade deste desastre foi
dimensionada como de "nível 4" e foi Decretado desatre de" nível 111".

_ concorrem como critérios agravantes da
situação de anormalidade: a população afetada na maioria rural como:
Agricultura, Pecuária, e População em Geral.
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- Produção Agropecuária (seca de pastagem e
insuficiência de água para os animais).

- O Município depende única e exclusivamente
da produção agrícola e pecuária, os Produtores não estão conseguindo saldar
seus compromissos financeiros, implicando até mesmo a sua subsistência
familiar.

DECRETA:

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

Parágrafo único. Essa situação de
anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município,
comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental
estabelecida pelo formulário de Avaliação de Danos e pelo croqui da área
afetada, anexos a este Decreto .

Ar!. 2° Confirma-se a mobilização do Sistema
Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da
Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o
desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após
adaptado à situação real desse desastre,

Ar!. 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,

Parágrafo único. Essas atividades serão
coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

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;
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11- 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.

Parágrafo umco. Será responsabilizado o
agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas
obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Ar!. 5° De acordo com o estabelecido no artigo
5° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê
inicio a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades
particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de
desastres.

S 1° - No processo de desapropriação, deverão
ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em
propriedades localizadas em áreas inseguras .

S 2° Sempre que possível, essas
propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras e, o
processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em
locais seguros, será apoiado pela comunidade.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste
Aos trinta e um dias do mês de Março.-Oe-ane e .s mil e uatro

~
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GIL AR..El::fGENIO SECCO
~refeito Municipal

~nte da C.omissãoMunicipal de Defesa Civil
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