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DECRETO Nº 12 DE 11 DE ABRIL DE 2019 

 

 

“DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA – INTENSIDADE NÍVEL II – AS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA, 

ATINGIDAS POR ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS”. 

(Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4). 

 

 

AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba/SP, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pelo artigo 83, inc. VII da Lei Orgânica do Município, nos termos 

do art. 17 do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de Fevereiro de 2005 e na 

Resolução n° 3, de 02 de Julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil. 

 

Considerando as chuvas torrenciais que assolam o Estado de São Paulo; 

 

Considerando os alagamentos, inundações bruscas e deslizamentos ocorridos em 

decorrência das chuvas. Desastres estes que provocam vários prejuízos de ordem 

humana, material, ambiental, econômicos e sociais, constantes do relatório e 

formulário de avaliação de danos; 

 

Considerando que a Administração Municipal, por meio de suas secretarias de 

Educação e Cultura, Obras, e em conjunto com a Defesa Civil Municipal, até a 

presente data não obteve êxito com seus próprios recursos, prover as 

necessidades e amenizar as várias ocorrências emergenciais que se deram, devido 

às chuvas, as áreas atingidas; 

 

Considerando oficio nº. 140/2019 exarado pela Secretaría Municipal de Educação 

e Cultura, bem como ofícios dos diretores (as) das escolas municipais, relatando a 

baixa freqüência de alunos em decorrência da impossibilidade de varias 

localidades para transitar veículos nas estradas vicinais, acarretando grandes 

transtornos. 
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Considerando oficio SOT 195/2019, da Secretaria Municipal de Obras e oficio 

DIVITRAN do Departamento de transito, onde os mesmos apresenta a 

impossibilidade de trafego de veículos e ônibus nas vias afetadas impossibilitando 

a garantia de ir e vir dos munícipes.  

 

Considerando as fortes chuvas ocorridas nos meses de fevereiro, março e abril de 

2019 que atingiram o município. 

 

Considerando especificamente as chuvas torrenciais ocorridas entre os dias 08 á 

10 de Abril de 2019 onde agravou a situação, que já se fazia presente, 

ocasionando deslizamentos, alagamentos, assoreamento em grande escala das 

estradas vicinais e inundações bruscas em diversos pontos desta cidade e bairros.  

 

Considerando que as chuvas permaneceram constantes e em grande volume, 

ressaltamos que o município não mais possui recursos financeiros e técnicos 

capazes de suprir as necessidades emergenciais na escala necessária. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1° Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e 

caracterizada como situação de emergência de intensidade Nível II, em razão de 

por enxurradas ou inundações bruscas (Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4). 

 

Parágrafo Único: Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas 

deste Município, comprovadamente afetadas, conforme prova documental 

estabelecida pelo formulário de informações do desastre – FIDE. 

 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação vigente, para 

que possa atender às necessidades resultantes da situação declarada, dentro dos 

limites de competência da Administração Pública. 
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Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência de 

180 (cento e oitenta) dias.  

 

  Prefeitura Municipal de Juquitiba, 11 de Abril de 2.019. 

 

 

 

 

 AYRES SCORSATTO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

ALEXANDRE DE SOUSA 

Secretário de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Decreto será publicado por afixação no Quadro Mural da Prefeitura 

Municipal na data supra. Registre-se e Cumpra-se. 
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