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DECRETO Nº 13.337 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

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 nº 01, de 24 de 

agosto de 2012). 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, MÁRIO SÉRGIO LUBIANA, 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 no 

12.608, de 10 de abril de 2012, 

CONSIDERANDO que: 

I – Que o município de Nova Venécia – ES, através de dados 

do Incaper, vem sendo observado um alto índice de pastagens 

degradadas, com baixa capacidade de suporte de animais e 

reduções significativas nas reservas de alimentos para 

bovinos, dentro das propriedades rurais, sabendo que do ano 

de 2012 até agora no ano de 2017, já contabiliza uma queda 

de 41,05% do rebanho, enfrentando uma deficiência hídrica 

iniciada nos finais dos meses de 2014, sendo no mês de 

janeiro de 2015, a situação é mais crítica, uma vez que os 

índices pluviométricos estão cerca de 99,3% abaixo do 

normal para a região e a temperatura máxima próxima dos 40º 

onde podemos apontar um fator atípico para o período. Esse 

fator associado com os ventos fortes e pouca cobertura de 

nuvens,vem alterando a paisagem natural e os processos 

fisiológicos das áreas  de pastagens e das culturas 

agrícolas. É visível a baixa vazão dos córregos, rios, 

represas, corpos d’agua e outros. O pouco volume de água 

armazenado nos reservatórios e a seca de alguns córregos 

limita om uso de irrigações em diversas áreas do município, 
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dando exemplo a safra de grãos de 2015 (fonte do IBGE) 

ficou em torno R$ 171.219.600,00 o valor bruto da produção. 

Já no ano de 2016/2017, ficou em R$ 114.938.600,00, o valor 

da produção, com uma queda de R$ 56.281.000,00. 

II – Sabendo que o Poder Público tem investido na 

construção de barragens, que não se sabe quando poderão 

cumprir com o seu objetivo, pois, falta matéria prima que é 

a água, tanto que o quadro é visto por onde se anda na 

região, morte de rebanho, perda de peso, custo elevado da 

ração e sais minerais, rebanho sendo vendido a preço abaixo 

do valor comercial e queda da produção de leite, perca na 

produção de pimenta do reino e no café. Dados 

originalizados pelo Sindicato Rural de Nova Venécia. 

III – A COOABRIEL relatou que com altas temperaturas e 

baixo índice pluviométrico no ano de 2014 e postergado até 

a presente data, alguns produtores já apresentam prejuízos 

estimados acima de 50% nas lavouras de café. Já a 

Cooperativa Agrária dos Cafeicultores chega próximo de 35%. 

Na presente data, relatando ainda que os prejuízos podem 

ser ainda maiores, caso não chova o suficiente nos próximos 

dias para encher represas e reservatórios e diminuir essas 

altas temperaturas. 

IV – Nas vistorias realizadas pela Defesa Civil Municipal – 

COMPDEC nas comunidades e zona rural os mananciais estão 

reduzindo a cada dia que passa, tem lugares onde o rio não 

corre mais, cortado por falta de chuvas, ficando as pessoas 

com dificuldades de captação d’água para tratamento e uso 

humano, com essa agravante, podendo acarretar carros pipas 

para minimizar a situação. 

V – A Câmara de Diretores Lojistas de Nova Venecia-ES., 

informa que em virtude da estiagem prolongada, mesmo com a 

melhor distribuição de chuvas em 2017, em relação a 2016, é 

crescente o endividamento e fechamento de empresas, 

inadimplência do consumidor, demissão de funcionários, 

retração nas vendas, tendo empresas com quedas de até 60%, 

grande oferta de imóveis para aluguel e venda, falta de 



 

     PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Av. Vitória, 347 - Centro - Nova Venécia - ES - CEP: 29.830-000 - Fone: 3752-9001 

Home-page: http:\\www.novavenecia.es.gov.br       E-mail: gabinete@novavenecia.es.gov.br 

 

 

confiança para novos investimentos, inadimplência dos 

empresários junto a fornecedores, encargos trabalhistas e 

tributários, ocorrendo um efeito dominó em todos os 

seguimentos, inclusive com diminuição do fluxo de pessoas, 

tornando algumas ruas e bairros, desertas ou inabitadas. 

VI – Baseado na história do INCAPER, de 1984 a 2014, a 

medida anual acumulada para Nova Venécia é de 

aproximadamente 1100 mm, e, embasado nessas informações é 

possível concluir que até o mês de outubro o acumulo 

aproximado tenha sido de 900mm. Entretanto, foi observado 

até o dia 30 de outubro um total de 455,06 mm, ou seja, 50% 

do estimado para o mesmo período.  

VII - Que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à 

declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.  

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 as 

autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, 
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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 

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, 08 DE NOVEMBRO DE 
2017. 

 
 

MÁRIO SÉRGIO LUBIANA 
PREFEITO 

 


