
  DECRETO Nº 900, DE 13 DE MARÇO DE 2014. 

Declara em SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA a área do Município de União do Sul, Estado de 

Mato Grosso, e dá outras providências. 

 

  CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, Prefeito em Exercício do Município de União do 

Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; 

 

  Considerando que: 

  - As fortes chuvas que assolam o município e região estão destruindo e interrompendo o 

tráfego em vários trechos da rodovia MT-423, principal via de acesso à Cidade de União do Sul, inclusive com 

submersão e sério risco de desabamento da Ponte sobre o Rio Tartaruga no limite dos municípios de União do 

Sul e Cláudia, comprometendo o trânsito normal de veículos de passageiros e ambulâncias, e de cargas em 

geral, principalmente de cereais em plena safra (soja e arroz), e dificultando o abastecimento de combustíveis, 

gêneros alimentícios e remédios; 

  - Não menos crítica é a situação das estradas vicinais no interior do município, sendo 

destruídas pela erosão provocada pelas fortes chuvas acima da média, ocasionando a interrupção do tráfego de 

veículos e prejudicando o transporte de cargas e o transporte escolar; 

  - Esta situação de anormalidade é causadora de grandes prejuízos aos produtores rurais, à 

indústria madeireira e ao comércio local, além de atrapalhar o rendimento escolar dos alunos que necessitam 

ser transportados diariamente à sede do município; 

  - Não obstante a todos os esforços despendidos até a presente data pela Prefeitura e 

Empresários locais, o problema persiste, exaurindo a capacidade operativa e financeira do município; 

  - Este evento está comprometendo o Patrimônio Público e Privado, com danos materiais e 

muitos sacrifícios da população local, com conseqüentes prejuízos econômicos e sociais; 

  - Considerando que houve uma prévia Inspeção Técnica da Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil, conforme estabelece o parágrafo único do art. 6º do Decreto Estadual nº 5.101/94, combinado com o 

art.12 do Decreto Federal nº 895/93 e com o art.7º do Decreto Federal nº 7.257 de 04/08/2010, e art. 167, § 3º, 

da Constituição Federal, constatando a veracidade dos fatos; 

 

  D E C R E T A:  

 

  Art. 1º - Fica declarada a existência de Situação Anormal provocada por desastre natural, a 

qual é caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 

  Parágrafo Único. Esta situação de anormalidade é válida para toda a área do Município de 

União do Sul. 

  Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por um prazo 

de 90 (noventa) dias. 

  Parágrafo Único. O prazo de vigência deste Decreto poderá ser prorrogado até completar o 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 

  Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, MT, 13 de março de 2014. 

 

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ 

Prefeito Municipal em Exercício 

  


