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DECRETO Nº 066, DE 20 DE MAIO DE 2020

"Declara situação de emergência na malha viária

rural do Município de Jaguaré – ES e dá outras

providências."

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que durante os meses de novembro de 2019 a março de

2020, o Município recebeu altos volumes de precipitação, assim prejudicando as

atividades do programa instituído pela Lei 1.239/2015, bem como danificando as

estradas públicas e privadas (dados do regime de chuvas acessível no endereço

eletrônico http://www.saaejaguare.es.gov.br/crbst_10.html).

CONSIDERANDO que com a pandemia do novo Coronavírus SARS-CoV-2

(vírus que causa a doença COVID-19), foi decretada situação de emergência, a nível

municipal através do Decreto nº 38/2020, e Estadual através do Decreto nº 4593 – R,

bem como adotadas medidas recomendadas pelos órgãos de saúde, assim resultando

na impossibilidade de realização do cadastramento previsto no calendário do programa

"Agro Mais".

CONSIDERANDO que o Município de Jaguaré tem na agricultura sua principal

atividade econômica, sendo que o referido programa é o responsável por garantir a

manutenção das estradas rurais de maneira a permitir o escoamento da safra, bem

como demais atividades que permitem a manutenção do homem no campo.

CONSIDERANDO a necessidade de se garantir o pleno acesso junto as

propriedades rurais, garantindo a chegada do serviço de saúde e atendimento a estas

populações ou na manutenção da atividade econômica que tem no programa "Agro

Mais" sua principal ação municipal.

CONSIDERANDO que a colheita do Café Conilon safra 2019/2020, já se

encontra em andamento no Município, sendo que a mesma resulta na geração de

postos de trabalho e renda.

CONSIDERANDO o comprometimento do calendário de atividades para o ano de

2020, do programa instituído pela Lei 1.239, de 17 de março de 2015.

DECRETA

Art. 1º Fica declarada situação de emergência na malha viária rural do Município

de Jaguaré – ES, compreendendo as estradas públicas e particulares.
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Art. 2º O procedimento estabelecido pelo Decreto nº 091, de 12 de junho de

2018, passa a seguir a seguinte sistemática:

I - As quatro regiões estabelecidas passam a compor apenas duas com a

unificação da região 01 e 02, além da 03 e 04;

II - Os equipamentos serão divididos de maneira que durante o ano de 2020,

estarão de forma permanente nas 02 (duas) regiões criadas;

III - O cadastramento será realizado em campo pelo(s) operador(es) ou

servidor(es) indicado(s) mediante preenchimento de formulário de cadastro (modelo em

anexo) com observância dos requisitos constantes no art. 4º e incisos do Decreto nº

091/2018, assim se evitando aglomeração;

IV - As informações serão registradas no formulário sem a necessidade de

extração de cópias, observado o disposto art. 4º, § 1º, do Decreto nº 091/2018;

V - A certidão de débitos municipais deverá ser consultada no site

http://www.jaguare.es.gov.br/, na impossibilidade de consulta deverá o responsável pelo

cadastro entrar em contato com o setor de tributação, assim marcando o campo do

formulário quanto à existência de certidão negativa.

Art. 3º A contrapartida dos produtores observará a forma estabelecida pelo art. 6º

do Decreto nº 091/2018, sendo que uma vez constatada a insuficiência de dotação

orçamentária para abastecimento das máquinas, desde já, fica autorizado o

fornecimento de óleo diesel pelos beneficiários.

Parágrafo único. Em caso de abastecimento pelo beneficiário, o operador da

respectiva máquina deverá atestar a quantidade de horas executadas, respeitando-se o

limite previsto na Lei nº 1.239, de 17 de março de 2015, devendo o mesmo recolher

cupom fiscal do combustível utilizado, para que seja juntado no respetivo processo

administrativo.

Art. 4º O atendimento dos cadastros efetivados observará o disposto no art. 5º

do Decreto nº 091/2018, alterado pelo Decreto nº 158/2018, privilegiando o modelo que

garanta maior efetividade, eficiência e celeridade nos atendimentos.

Art. 5º Os prazos de cadastramento serão estabelecidos em chamamento

público promovido pela Secretária de Agricultura, podendo o atendimento ser realizado

concomitantemente ao cadastramento.

Art. 6º Os cadastros realizados até a data da publicação deste Decreto

dispensam a realização de novo e deverão ser observados quando do atendimento,

ressaltando a possibilidade de novo cadastro caso nova atividade pretenda desenvolver.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, vigorando até a

data de 31 de dezembro de 2020.

REGISTRE-SE.
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PUBLIQUE-SE.

CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (20-05-

2020).

ROGERIO FEITANI

Prefeito
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