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DECRETO Nº 1.121 DE 12 DE JUNHO DE 2017.

Decreta Estado de Emergência em toda
a Praia Céntral da Avenida Preféito
José de Vªrgas Scherrer, atingida
pela erosão, além da normalidade,
provocada pela alta das marés.

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Piúma,
artigo 102, XVIII; e

CONSIDERANDO do que consta no Relatório da Defesa Civil e no

Relatório Tecnico de Vistoria da Secretaria Municipal de
Obras ee Serviços constantes do IProcesso ,Administrativo :nº
5136/2017.

CONSIDERANDO a erosão marinha ocorrida na orla da Avenida Jo—

se de Vargas Scherrer, provocada pelo avanço das marés além
da normalidade;

CONSIDERANDO a necessidade de proteger a incolumidade dos ba—
nhistas, turistas, moradores, vendedores ambulantes, e de to—
dos os frequentadores das Praias e do calçadão;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de estudos e os lau—

dos periciais, conclusivos para realização de obras emergen—
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ciais de baixo custo para revitalização do calçadão e conten—
ção da maré;

CONSIDERANDO o agravamento das condições de segurança e a ne—
cessidade proteger a incolumidade física da população e dos
frequentadores em geral da Praia Central — Av. Pref. Jose de
Vargas Scherrer, principalmente dos riscos no sistema de ilu—
minação pública, que podem ocorrer queda dos postes;

CONSIDERANDO a necessidade de proteger toda a orla da Praia
Central — Av. Pref. Jose de Vargas Scherrer, cuja degradação
tem atingido do sistema de viação urbana (ciclovia, calçadão,
pista de rolagem) tendo piorado excessivamente nos últimos
meses;

CONSIDERANDO a necessidade de proteger a orla da Praia Cen—
tral — Av. Pref. José de Vargas Scherrer, parte atingia pela
erosão, cuja degradação tem atingido do sistema de viação ur—
bana (ciclovia, calçadão, pista de rolagem) tendo piorado ex—
cessivamente nos últimos meses;

CONSIDERANDO a necessidade urgente de realizar ações de res—
tabeiecimento da normalidade;

CONSIDERANDO o Relatório Tecnico de Vistoria indicando neces—

sidade de “buscar um plano em caráter emergencial para solu—
cionar o problema da orla", o que, somado ao restante do con—
teúdo ck) processo: administrativo 05136/2017, da íPrefeitura
Municipal de Piúma, caracteriza situação prevista no Art. 2º,
“b”, da instrução Normativa nº 02/2016, do Ministério da In—tegração Nacional; &
DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogável por igual período, o estado de calamidade pública
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em toda a parte castigada pela erosão na orla da Praia Cen—
tral ao longo da Avenida Prefeito José de Vargas Scherrer e
em todos os trechos do calçadão, ciclovia, de pista de rola—
gem destruídos pelo avanço do mar, provocado pelas altas das.
marés além.<ma normalidade, visando reestabelecimento, re—
construção da area destruída e proteção contra o avanço das
marés.

Parágrafo único — A parte da orla objeto de Emergência es—
tabelecida na Caput desse Artigo é o trecho compreendido na
“altura nº 0950 a 1650, cuja extensão de 700 metros”, confor—
me Relatório Tecnico de Vistoria, constantes nas folhas 08 e
ll, do processo nº 5136/2017, da Prefeitura Municipal de Piú—
ma e se caracteriza como desastre de Nível II, previsto no
Art. 2º, “b”, da Instrução Normativa nº 02/2016, do Ministé—
rio da Integração Nacional.

Art. 2º. Fica autorizada a mobilização do Sistema Municipal
de Defesa Civil, atraves da Coordenação da Municipal de Defe—
sa Civil — COMDEC; e autoriza—se ainda o desencadeamento do
Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, adequado à situ—
ação de calamidade pública constatada.

Art. 3º. Fica desde já autorizada a convocação de voluntários
para reforçar as ações de resposta ao presente desastre, bem
como requisição de técnicos de todas das Secretarias direta—
mente envolvidas com a recuperação da área afetada, inclusive
com a cessão de equipamentos, com o objetivo de facilitar as
ações necessárias à realização de analise de projetos, plano
de trabalho, notificação preliminar, avaliação (ka danos e,
posteriormente, reestabelecimento ea reconstrução dos pmntos
atingidos.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pelo
Gabinete do Prefeito, através da COMDEC — Coordenação Munici—
pal de Defesa Civil, a qual articulará os esforços das insti—
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tuições públicas e da sociedade para combater o presente de?
sastre.

Art. 4º. De acordo com os incisos XI e XXV do art. 5º da
Constituição Federal, autoriza—se às autoridades administra—
tivas e aos agentes de defesa civil, diretamente responsáveis
pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco imi—
nente, a:
I — penetrar nas casas, terrenos, estabelecimentos comerciais
e propriedades privadas em geral, a qualquer hora do dia ou
da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar
socorro ou para determinar a pronta evacuação necessária;
II — usar da propriedade, inclusive particular, em circuns—
tâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer
a segurança das pessoas, instalações, serviços e outros bens
públicos ou particulares, assegurando—se ao proprietário in—
denização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos.
IIZ— Remover ou adaptar bem existente que, sofrendo influên—
cia da erosão esteja provocando risco de desastre.

Art. 5º. A obra que se fizer necessário decorrente do presen—
te Decreto, deverã estar em sintonia com o projeto já exis—
tente para Orla da Piúma.

Art. 6ª. As obras, contratações e licitações decorrentes do
presente Decreto e não enquadradas no seu Art. 3º, respeita—
rão as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data da publicação.

Piúma (ES), 12 de Junho de 2017.

crs_iumc
Jo ' Ricardo Pereira a Costa

Prefeito Municipal
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