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 Decreto Do Executivo Municipal nº 36, de 27 de junho de 2014. 

 

“SUSPENDE O EXPEDIENTE DAS 

ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO, A PARTIR DO DIA 27 

DE JUNHO DE 2014 ATÉ QUE SE 

NORMALIZE A SITUAÇÃO E DÁ 

OUTRAS E PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Prefeito Municipal de Liberato Salzano, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 

atribuições legais, e 

 

Considerando, o Decreto Municipal nº 035/2014, de 26 de junho de 2014, que declara 

em situação anormal, caracterizada como “situação de emergência” na área rural e urbana do 

município de Liberato Salzano, afetada por enxurradas; 

Considerando, que são intensas as precipitações hídricas que estão atingindo o nosso 

Município, e a região, desde o dia 24 de junho, com previsão meteorológica desfavorável 

provocando o aumento gradual dos níveis das águas de rios e córregos que cortam áreas do 

Município, e consequentemente o transbordamento de suas águas; 

Considerando, que o Município possui cerca de 1800 Km (mil e oitocentos quilômetros) 

de estradas não asfaltadas e que praticamente todas estão com problemas de trafegabilidade 

causados pelo excesso de chuvas, pondo em risco a integridade física dos transeuntes; 

Considerando, que o Município possui diversas pontes/e pontilhões, sendo que parte 

delas, as quais dão acesso às propriedades, foram arrastadas pelas águas; 

Considerando, que essas pontes e estradas são vitais ao trânsito de pessoas e de veículos 

automotores; 

Considerando, portanto, que os danos causados nas estradas e pontes/pontilhões 

ocasionaram isolamento de áreas, ausência de trafegabilidade e risco iminente a saúde e 

integridade física das crianças; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica suspenso o expediente das Escolas, da Rede Municipal de Ensino, a partir 

do dia 27 de junho de 2014 até que se normalize a situação. 

 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Centro Administrativo Municipal de Liberato Salzano Wilson Boeni Gewehr, aos 27 dias 

do mês de junho de 2014. 

 

Gilson De Carli 

  Prefeito Municipal 
 
Afixado no mural de publicações oficiais do Município, nesta data, na forma da lei.  
 

Registre-se. Publique-se. 

Data Supra. 

Lourdes Valduga Sfredo 

Secretária da Administração 
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