
 

DECRETO Nº 820/2012 

RECONHECE ÁREAS DE RISCO 

DECORRENTES DE DESASTRES 

NATURAIS 

 

O Prefeito Municipal de Santa maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no 

uso de suas atribuições legais e, 

- considerando que o IEMA realizou vistoria na Rua Carlito Hoffmann, 

conhecida como Beira Rio, na Rua Maria Pagung Braum, em São Luíz, próximo ao Radar e na Vila 

dos Italiano, conforme ofício nº 1166/2012- IEMA /DT/GFI, referente ao processo nº 59298910, 

protocolizado sob nº 009967/2012 em 02/10/2012; 

- considerando que o IEMA constatou que a ocupação destas áreas é 

irregular, em área de preservação permanente, ao longo cursos d’ água, sem a observância do 

afastamento de suas margens; 

- considerando que a Beira rio e a Vila dos Italianos estão sujeitas a       

elevado risco decorrente de desastres naturais, nas épocas de grandes precipitações, chuvas; 

- considerando que na Vila dos Italianos já foram removidas 13 (treze) 

famílias e demolidas os imóveis residenciais, mediante indenização das benfeitorias, em 

cumprimento à Lei Municipal nº 1446/2012 de 17/04/2012; 

- Considerando a competência do município para ordenar o parcelamento do 

solo urbano, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas, a fauna e a 

flora (Art. 23, Incisos VI e VII c/c Art. 30, Inciso VI da CF); 

- considerando as informações e documentos que instruem o procedimento 

administrativo nº 009967/2012 de 02/10/2012; 

- considerando finalmente o disposto no Arts. 71 e 72 Incisos VI, XXII e XL 

da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1°. Ficam reconhecidas como áreas de risco, decorrentes de desastres 

naturais, provocados por elevadas precipitações pluviométricas, a Rua Carlito Hoffman, conhecida 

como Beira Rio, localizada pelas coordenadas W GS 84 24 K 0318837/7783310, a Rua Maria 

Pagung Braum, localizada pelas coordenadas W GS 84 24 K 0317622/7786584 e a Vila dos 

Italianos, às margens do Rio São Sebastião de Cima, localizada pelas coordenadas EGS 84 24K 

0316726/7783192; 



 

Art. 2°. Nas áreas de risco descritas e caracterizadas no artigo antecedente, 

ficam proibidas novas construções, sejam residenciais ou comerciais; 

Art. 3°. A Secretaria Municipal de Obras, implementará ações e projetos que 

viabilizem intervenções do município para proteção das margens dos curdos d’água situados nas 

referidas áreas de risco, bem como para a implantação de rede coletora de esgotos domésticos, 

interligada ao sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos de Santa Maria de Jetibá; 

Art. 4°. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, enviará ao IEMA, cópia 

deste Decreto, com informações complementares sobre as ações já desenvolvidas na Vila dos 

Italianos, com a total remoção de 13 (treze) unidades residenciais, atingidas por desastre natura; 

Art. 5°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Compra-se. 

 

Santa Maria de Jetibá-ES, 26 de Dezembro de 2012. 

 

 

HILÁRIO ROEPKE 

Prefeito Municipal 


