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DECRETO Nº11.774 DE 15 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Declara situação anormal, 

caracterizada como “SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA” em toda extensão do 

Município de Nova Venécia - ES 

afetada por Estiagem: 1.4.1.1.0 

COBRADE (IN/MI nº01, de 24 de 

agosto de 2012). 

 

O Senhor Mário Sérgio Lubiana, Prefeito do Município de 

Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo inc. XXI do art. 64 da 

Lei Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei 

Federal n
o
 12.608, de 10 de abril de 2012, 

CONSIDERANDO que:  

I – Conforme o relatório técnico elaborado por 

representantes do INCAPER- Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural, analisando-se os 

dados meteorológicos dos últimos meses (janeiro a setembro 

de 2015), verificou-se que a situação é ainda mais 

preocupante, uma vez que os índices de chuvas estão cerca 

de 40% (quarenta por cento) abaixo do normal para a região 

até o momento e ao analisar o mês de setembro, mês de 

inicio do período chuvoso no município, que ficou 99,6% 

(noventa e nove virgula seis por cento) abaixo da média 

histórica. Ao observarmos a figura “9” do mencionado 

relatório, constatamos que no ano de 2015 a deficiência 

hídrica persiste no extrato de balanço hídrico mensal, 

tendo como consequência a redução drástica do nível de água 

dos reservatórios, principalmente aqueles utilizados para a 

irrigação das lavouras e/ou pastagens, impossibilitando em 

muito casos, o suprimento de água às lavouras e animais, 

gerando com isso, grandes transtornos para a população da 

zona rural. 
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II- Em decorrência de outro fato importante mostrar que, 

além das chuvas terem sido insuficientes, estas ocorreram 

também de forma irregular ao longo do ano, ocorrendo com 

grande intensidade em curtos períodos de tempo e abaixo do 

esperado nos meses de maior demanda atmosférica. Esta 

anomalia, observada ao longo dos últimos quatro anos, de 

chuvas intensas e em curto período de tempo, normalmente 

levam a um escoamento superficial rápido de água, 

incapacitando a sua infiltração no solo, bem como 

acumulação em sua totalidade. Essa fator levou o município 

de Nova Venécia, a uma deficiência hídrica no balanço 

hídrico, na maioria dos meses, nos anos de 2012, 2013, 2014 

e 2015, como pode ser visto nas figuras “4”, “5, “6” e “7” 

do anexo. 

III – A ocorrência de altas temperaturas do mês de 

setembro, associadas à baixa umidade relativa do ar, vem 

favorecendo a elevação da evapotranspiração, que é a 

combinação de evaporação da água do solo, da superfície 

líquida, e da transpiração dos vegetais. Esse fenômeno 

acarreta em perda excessiva de água para as plantas que 

precisam ser repostas por meio de uso de sistemas de 

irrigação.  Este é um período crítico para a maioria das 

culturas agrícolas, pois, a falta de água e a baixa umidade 

relativa do ar tendem a comprometer as floradas, fase de 

pegamento e enchimento dos grãos, bem como a produção de 

folhas, prejudicando substancialmente a produção agrícola 

de forma irreversível.     

IV – A verificação de outro fato de importância a ser 

analisado é o déficit hídrico ao longo da bacia 

hidrográfica do Rio São Mateus, ao qual o município está 

inserido e é feita a captação de água para o abastecimento 

urbano. O déficit hídrico vem atingindo toda a bacia 

hidrográfica nos últimos cinco anos, esgotando o 

abastecimento de água nos afluentes ao Rio Cricaré. Esse 

fato, aliado ao uso intenso de bombas de captação de alta 

vazão para irrigação diretamente do rio, vem causando um 

impacto imediato da diminuição do nível do Rio Cricaré, 

sendo observada uma baixa histórica dos níveis do rio, como 
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pode ser observado no anexo II. Observa-se para que o mesmo 

período (30 de setembro) dos anos anteriores, a cota de 

nível médio de água do Rio Cricaré nos últimos cinco anos, 

é de 1,30 m. para o ano de 2015, a copta está em 0,97 m., 

valor este de 25,6% menor do que a média dos últimos seis 

anos. 

V – Em Nova Venécia há uma grande diversidade na produção 

agropecuária, em razão da qual, dados técnicos do Sindicato 

Rural Patronal, apresenta mortes de rebanhos, perda de 

peso, doenças de bezerros, falta de água de boa qualidade 

para consumo animal, consumo elevado de rações e sais 

minerais. Somando-se as circunstancias mencionadas estima-

se uma perda superior a 40% (quarenta por cento) da 

produção. Voltada à produção agrícola, principalmente a 

cafeicultura, caso não ocorram chuvas nos próximos dias, 

poderemos ter uma situação irreversível de perdas, 

novamente na safra de 2016, é isso irá ocasionar uma 

descapitalização enorme para os cafeicultores, 

especialmente com as medidas de lacração de bombas. Na 

pecuária leiteira, feito levantamento pela Veneza – 

Cooperativa Agropecuária do Norte do Espírito Santo há 

informação de possibilidade de redução de faturamento de 

quase R$ 10.000.000.00 (dez milhões de reais), de 

decorrência da seca, deixando de ser repassado aos 

cooperados, transportadores e prestadores de serviços, com 

reflexo no comercio em geral e na arrecadação de impostos. 

VI - Que concorreram como critérios agravantes da situação 

de anormalidades a tendência para o agravamento da situação 

confirmada pelos prognósticos dos órgãos meteorológicos, o 

baixo senso de percepção de riscos por parte da comunidade 

local que, mesmo diante de um quadro critico, persevera 

práticas errôneas de manuseio dos recursos hídricos da 

região. 

VII- Que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à 

declaração de SITUAÇAO DE EMERGÊNCIA.  
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DECRETA: 

Art. 1º. Em razão da anormalidade, fica declarada SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA nas áreas do município, contidas no 

Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais 

documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre 

classificado e codificado como 1.4.1.1.0 Estiagem. 

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos 

municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao 

desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para 

reforçar as ações de respostas ao desastre e realização de 

campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, 

com o objetivo de facilitar as ações de assistência à 

população afetada pelo desastre, sob a coordenação da 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV 

do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as 

autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, 

diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos 

desastres, em caso de risco iminente, a: 

I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para 

determinar a pronta evacuação; 

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente 

perigo público, assegurada ao proprietário indenização 

ulterior, se houver dano. 

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa 

civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas 

obrigações, relacionadas com a segurança global da 

população. 

Art. 5º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 

de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), e considerando a 
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urgência da situação vigente, ficam dispensados de 

licitação os contratos de aquisição de bens necessários às 

atividades de resposta ao desastre, de prestação de 

serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos 

cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no 

prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e 

ininterruptos, contados a partir da caracterização do 

desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação e perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias. 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 15 dias do mês de 

outubro de 2015. 

 

 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito 

 


