
PREFEITURA Ml'i\'ICII,AL DE I ÚNA-ES 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 034/2020 

"DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES AFETADO POR DESASTRES DE CAUSA NATURAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

O Prefeito Municipal de Iúna-ES, no uso das suas atribuições 

legais, consubstanciado no disposto do art. 8°, da Lei Federal n° 
12.608/2012, e 

Considerando que compete ao Município a preservação do bem estar 

da população e das atividades socioeconômicas das regiões atingidas 

por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se 

fi zerem necessárias para, em regime de cooperação, combater situações 

emergenciais; 

Considerando que das fortes chuvas que atingi ram o Município nos 

dias 24 e 25 de janeiro de 2020, resultaram danos humanos, materiais, 

ambientais e os prejuízos econômicos e sociais constantes do Relatório 
Preliminar de ocorrência emitido pela Coordenadoria Municipal de 

Defesa Civil , bem como das fotografias que com ele vieram, o que 

denota situação favo ráve l à declaração de Estado de Calamidade 
Pública; 

Considerando o excepcional índice pluviométrico da intempérie, 

responsável por enchentes, erosão do calçamento de v ias públicas, 

destruição de bens imóveis, destruição de pontes no interior do 

município, destruição de estradas vicinais e/ou comprometendo sua 
trafegabi I idade; 

Considerando que concorrem como critérios agravantes da situação de 

anormalidade as previsões meteorológicas de continuidade do período 

de chuvas, a vulnerabi lidade da população local e do cenário afetado; 

Considerando que todas as máquinas da municipalidade são 

insuficientes para atender a demanda populacional; 
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Considerando que, em que pese o Governo Estadual ter se 

comprometido em encaminhar máquinas pesadas ao município de 

Iúna/ES, para auxil iar e dar agilidade aos serviços necessários para 

minimizar os danos suportados pelo município decorrente das fortes 

chuvas, até a presente data, o município não dispõe de tais auxílios; 

Considerando ainda, a necessidade da realização de desobstrução de 

diversas estradas no município, bem como a reconstrução de 28 pontes, 

89 bueiros de drenagem de água fluvial e drenagem de curso hídrico 

(manilhamento); 

Considerando a necessidade de manutenção e patrolamento de 300 km 

de estradas vicinais na zona rural do município ; 

Considerando a necessidade de retirada de barreiras em 180 km de 

estradas do município; 

Considerando a necessidade da reconstrução de 20 km de estradas para 

acesso aos moradores da zona rural ; 

Considerando, por fim, a necessidade de fornecer e manter o aluguel 

social para diversas famílias vulneráveis atingidas pelas fortes chuvas; 

Considerando que até a presente data o Município de Iúna/ES não 

recebeu qualquer tipo de recurso proveniente do Governo do Estado 

executando os serviços com recursos próprios; 

DECRETA: 

Art. lo Fica PRORROGADO o ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, em razão da ~ ituação anormal existente por intempérie 

natural provocada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nos dias 24 e 25 de janeiro de 

2020, perfazendo alto índice pluviométrico, caracterizando assim, o Estado de Calamidade 

Pública no Município de Iúna/ES, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido 

no artigo 7° do Decreto Municipal 004 de 26 de janeiro de 2020. 

§ 1°. Esta situação de anormalidade permanece válida para todas as áreas deste Município 

comprovadamente afetadas pelas intempéries, conforme prova documental estabelecida pelo 

Relatório Preliminar de Ocorrência da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, além de 

outros documentos anexos ao Decreto Municipal n° 004 de 26 de janeiro de 2020. 
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§ 2°. A providência referida no caput se soma às medidas impostas pelo Município de Iúna/ES 

no Decreto n° 004 de 26 de janeiro de 2020, que continuam em vigor naquilo que não 

contrariarem o d isposto neste Decreto. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, devendo viger por um prazo 

de 90 (noventa) dias, não prorrogáveis. 

Gabinete do Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito Santo, aos vinte e quatro 

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (24/04/2020). 

Publicado no portão de entrada 
da Prefeitura Municipal de lúna 
ES, às 17:00 horas do dia 
24/04/2020. 
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