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DECRETOS

DECRETO Nº 3.553 DE 29 DE ABRIL DE 2020 

Reitera declaração de situação de emergência no
Município de Carlos Barbosa, RS, em razão de
estiagem  -  COBRADE  1.4.1.1.0  -,  conforme
Instrução Normativa nº 02/2016 do Ministério
da  Integração  Nacional,  atual  Ministério  do
Desenvolvimento Regional.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII, à vista do
disposto no inciso VII do art.  7º da Lei Federal  nº
12.608,  de  10  de  abril  de  2012,  e  no  art.  1º  da
Instrução  Normativa  nº  02/2016  do  Ministério  da
Integração  Nacional,  atual  Ministério  do
Desenvolvimento Regional,

CONSIDERANDO o  Decreto Municipal  nº  3.532,
de 26 de março de 2020,  que declarou situação de
emergência  para  o  fim  de  minimizar  as
consequências advindas da estiagem prolongada que
assola o território do Município;

CONSIDERANDO que  a  escassez  de  água  no
Município está gerando exaurimento de grande parte
dos  mananciais  e  poços  artesianos  que  fornecem
água  potável  às  comunidades  rurais,  distritos  e
cidade;

CONSIDERANDO o Laudo de Constatação emitido
pela  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e
Habitação, em 27 de abril de 2020, dando conta de
prejuízos atuais à saúde e ao bem-estar social de 107
(cento e sete pessoas) em decorrência da situação de
desabastecimento  de  água  potável,  com  ênfase  ao
agravamento  da  situação  em relação às  pessoas  de
baixa renda moradoras da zona rural;

CONSIDERANDO o  Laudo  de  Prejuízos
Econômicos  Públicos  firmado  em  27  de  abril  de
2020 pelo Secretário Municipal de Agricultura, que
informa  as  medidas  adotadas  pela  Administração
para  assegurar  o  abastecimento  humano  e  evitar

danos  mais  severos  às  atividades  de  agricultura  e
pecuária  -  especialmente  avicultura  e  bovinicultura
de leite -, e noticia realização de despesa na ordem de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para
conter os danos decorrentes do deficit  hídrico, bem
como incapacidade de resposta adequada pelo poder
público  municipal  para   restabelecimento  da
situação;

CONSIDERANDO o Laudo nº 0007/2020, emitido
pela EMATER/RS em 28 de abril  de 2020,    que
espelha a situação do setor primário no Município,
apresentando relato do agravamento do quadro pela
estiagem com estimação  das  perdas  em percentual
para  cada  atividade  agropecuária  entre  20%  (vinte
por cento) e 40% (quarenta por cento); 

CONSIDERANDO o  relatório  emitido  pela
EMATER/RS  em  18  de  abril  de  2020,  intitulado
“Considerações  sobre  os  efeitos  da  pandemia
provocada  pela  Covid-19  e  da  estiagem  sobre  a
produção e o preço do leite no Rio Grande do Sul no
primeiro  trimestre  de  2020”,  por  meio  do  qual  se
extrai estimação de queda extraordinária na produção
de  leite  no  Estado  para  o  período,  bem  como
decréscimo, para além dos efeitos da sazonalidade,
da renda dos produtores; 

CONSIDERANDO que  se  impõe  ao  Município  a
adoção  de  ações  emergenciais  com  vistas  a
minimizar  os  efeitos  da  situação  ora  enfrentada,  e
que  este  não  dispõe  de  condições  para  responder,
sozinho,  pelos  custos  das  medidas  dirigidas  a  tal
finalidade, e;

CONSIDERANDO que  compete  ao  Estado
restabelecer a situação de normalidade e preservar o
seu patrimônio ambiental e o bem-estar da população
e,  nesse sentido,  adotar  as medidas  que se fizerem
necessárias,

DECRETA:

Art.  1º  Fica  reiterada  a  situação  de  emergência  no
Município de Carlos Barbosa, em virtude do desastre
classificado  e  codificado  como  estiagem  -
COBRADE  1.4.1.1.0  -,  conforme  Instrução
Normativa  nº  02/2016 do  Ministério  da  Integração
Nacional,  atual  Ministério  do  Desenvolvimento
Regional. 

Art.  2º  Fica  autorizada  a  mobilização  de  todos  os
órgãos  municipais  para,  no  âmbito  das  suas
competências, envidar esforços no intuito de apoiar
as  ações  de  resposta  ao  desastre,  reabilitação  do
cenário e reconstrução.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação,  e  vigerá  pelo  prazo  de  180  (cento  e
oitenta) dias.

Carlos Barbosa, 29 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Cer-
tificado Padrão ICP-Brasil. O Município de Car-
los Barbosa dá garantia da autenticidade deste do-
cumento,  desde  que  visualizado  através  do  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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