
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE
Estado de São Paulo

DECRETO N.º 004 – de 28 de janeiro de 2010.
Autoriza  a  locação  de  imóveis,  em
caráter emergencial,  para moradia de
famílias  desabrigadas  devido  a
enchentes.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando a intensidade das chuvas que assolam o Município nas
últimas semanas, provocando enchentes em locais diversos, desabrigando famílias
e destruindo pontes e estradas municipais;

Considerando que o artigo 5º, inciso X, alínea “a” prevê a locação de
imóvel  para  famílias  desabrigadas,  mediante  solicitação  do  COMDEC  -
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, até o prazo máximo de dois anos; 

DECRETA:

Art.  1º  - Fica  autorizado  o  Departamento  de  Assistência  Social  a
destinar locais para moradia temporária das famílias desabrigadas em decorrência
de eventos ou riscos causados pelas chuvas.

§  1º  -  A  autorização  mencionada  no  “caput”  fica  condicionada  à
solicitação  do  COMDEC  -  Coordenadoria  Municipal  de  Defesa  Civil,  que  deverá
encaminhar o pedido devidamente instruído com os dados da família e o motivo do
desabrigamento.

§  2º  -  Assim  que  definido  o  imóvel,  o  DAS  deverá  encaminhar  à
Assessoria Jurídica, em até 24 horas, a documentação necessária para realização da
locação do imóvel, mediante dispensa de licitação.  
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Art. 2º -  As despesas referentes a execução deste decreto onerarão
as dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º – O COMDEC - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil deverá
elaborar  relatório semanal sobre a situação dos imóveis pertencentes as famílias
abrigadas,  a  fim  de  demonstrar  a  persistência  do  motivo  que  determinou  o
desabrigamento,  uma  vez  que   as  locações  ora  autorizadas  são  medidas  de
urgência e deverão cessar assim que a situação se normalize novamente.   

parágrafo único - os relatórios mencionados no “caput”  deverão ser
arquivados com os contratos de locações a serem realizados.  

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor nesta data.

Ribeirão Grande, 28 de janeiro de 2010.

ELIANA DOS SANTOS SILVA
Prefeita Municipal

Ciente,  publique-se,  e
encaminhe-se  uma  cópia
deste decreto ao COMDEC,
Financeiro e DAS. 

WILSON GRILLO 
Governo e Infraestrutura
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