








SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: RS Município: Vila Maria Código IBGE: 4323408

População (habitantes) PIB (Anual) Orçamento (anual) Arrecadação (anual)
4.221 46.015,97 19.539.950,00 25.959.826,81

Receita corrente líquida (mensal) Receita corrente líquida (anual)
1.980.675,43 23.768.105,16

2. TIPIFICAÇÃO
COBRADE Denominação(Tipo ou Subtipo)

14110 Estiagem

3. DATA DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE
Dia Mês Ano Horário

20 01 2020 15:30

4. ÁREA COM POPULAÇÃO AFETADA

4.1 Área com população afetada/Tipo de ocupação
Não existe/ 
Não afetada

Urbana Rural
Urbana e 

rural
Residencial X
Comercial X
Industrial X
Agrícola X
Pecuária X
Extrativismo vegetal X
Reserva florestal ou APA X
Mineração X
Turismo e outras X
4.2 Seleção das áreas com população afetada
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4.3 Descrição das áreas com população afetada

Todo município foi atingido. Na zona rural onde foram registrados danos nas lavouras e pastagens, prejudicando atividades agrícola e 
pecuária, esta ultima foi considerado apenas o prejuízo na atividade leiteira. No perímetro urbano houveram reclamações de falta da água 
em todo perímetro urbano várias comunidades do interior. No perímetro urbano e rural foram realizadas obras de melhorias na rede de 
distribuição de água, e perfuração de novo poço artesiano.

5. CAUSAS E EFEITOS DO DESASTRE

Durante todo mês de dezembro de 2019 até o dia 09 de janeiro de 2020, o acumulado no período de 40 dias foi de 25 mm, sendo que a 
média histórica dos últimos 10 anos é de 246,05 mm.

6. DANOS HUMANOS, MATERIAIS OU AMBIENTAIS

6.1 DANOS 
HUMANOS
Informar a quantidade 
de mortos, feridos, 
enfermos, desabrigados, 
desalojados, 
desaparecidos e outras 
pessoas que foram 
diretamente afetadas 
pelo desastre, desde 
que necessitem de 
auxílio do poder público 
ou cujos bens materiais 
tenham sido danificados
/destruídos.

Discriminação Quantidade

Mortos Pessoas que perderam suas vidas em decorrência direta dos efeitos do desastre. 0

Feridos Pessoas que sofreram lesões em decorrência direta dos efeitos do desastre e necessitam 
de intervenção médico-hospitalar, materiais e insumos de saúde (medicamentos, médicos, 

etc.).
0

Enfermos Pessoas que desenvolveram processos patológicos em decorrência direta dos efeitos do 
desastre. 0

Desabrigados Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de 
danos ou ameaça de danos causados em decorrência direta dos efeitos do desastre. 0

Desalojados Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo público. 0

Desaparecidos Pessoas que necessitam ser encontradas, pois, em decorrência direta dos efeitos do 
desastre, estão em situação de risco de morte iminente e em locais inseguros/perigosos. 0

Outros afetados Pessoas afetadas diretamente pelo desastre (excetuando as já informadas acima) 4.221

TOTAL DE AFETADOS 4.221

6.1.1 Descrição
Conforme levantamento anexo, do Serviço de Assistência Social, a possibilidade de perdas econômicas nas famílias acarreta na pré 
disposição de sintomas psicológicos, os quais foram observados pelas equipes de atenção básica do município. Foi observado um aumento 
na demanda na solicitação de benefícios eventuais, em destaque o de alimentação. Os pequenos agricultores cuja subsistência depende das 
atividades da família foram os que apresentaram maior necessidade de auxílios.

6.2 DANOS 
MATERIAIS
Informar a quantidade 
de instalações de 
ensino, saúde, uso 
comercial ou 
comunitário, unidades 
habitacionais ou de 
obras de infraestrutura 
danificadas ou 
destruídas pelo desastre.

Discriminação
Quantidades
danificadas

Quantidades
destruídas

Valor (R$)

Unidades habitacionais 0 0 0,00

Instalações públicas de saúde 0 0 0,00

Instalações públicas de ensino 0 0 0,00

Instalações públicas prestadoras de outros 
serviços

0 0 0,00

Instalações públicas de uso comunitário 0 0 0,00

Obras de infraestrutura pública 0 0 0,00

6.2.1 Descrição

6.3 DANOS 
AMBIENTAIS
Informar as alterações 
ocorridas no meio 
ambiente que 
comprometeram a 
qualidade ambiental em 
decorrência direta dos 
efeitos do desastre.

Discriminação Sim Não População do município atingida

Poluição ou contaminação da água X
Poluição ou contaminação do ar X
Poluição ou contaminação do solo X

Diminuição ou exaurimento hídrico X DE 0% A 5% DA POPULAÇÃO AFETADA

 Sim Não Área atingida
Incêndios em parques, APA's ou APP's X

6.3.1 Descrição
No perímetro urbano houveram reclamações de falta da água em toda área e várias comunidades do interior, sendo que para estas foram 
realizados abastecimento com caminhão pipa, até a equipe responsável vistoriar e realizar o trabalho necessário.

7. PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS E PRIVADOS
7.1 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS
Informar o valor estimado de prejuízos econômicos públicos relacionados com os serviços essenciais 
prejudicados.

Valor total do prejuízo econômico (setor público)

R$ 58.851,75

Serviço essencial prejudicado
Serviço essencial público prejudicado ou interrompido.

Valor do prejuízo (R$)



Assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas 0,00

Abastecimento de água potável 58.851,75

Esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários 0,00

Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo 0,00

Sistema de desinfestação/desinfecção do habitat/controle de pragas e vetores 0,00

Geração e distribuição de energia elétrica 0,00

Telecomunicações 0,00

Transportes locais, regionais e de longo curso 0,00

Distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico 0,00

Segurança pública 0,00

Ensino 0,00

7.1.1 Descrição
Foram necessários manutenção nos poços de captação de água do município, substituição de bombas e melhoramentos em redes de 
distribuição para atender a população, bem como perfuração de novo poço artesiano. Abastecimento de água potável com caminhão pipa 
em localidades do interior, Linha Anita Garibaldi, Santo Agostinho e Linha 18 Baixa, com custo de R$5.200,00 totalizando 13 cargas. 
Também foram realizados serviços nos poços de captação de água do município, mão de obra para substituição de bombas, R$ 6.090,00, 
serviços de reformas das bombas e bombas novas para poços R$33.961,75 e bomba submersa R$1.200,00, melhoramentos de rede de 
distribuição para atender a população, com perfuração de novo poço R$ 12.400,00.
7.2 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PRIVADOS
Valor das perdas nos setores da agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços ocorridas em 
decorrência direta dos efeitos do desastre.

Valor total do prejuízo econômico (setor privado)

R$ 23.633.139,72

Setores da economia Valor do prejuízo (R$)

Agricultura 17.375.599,72

Pecuária 6.257.540,00

Indústria 0,00

Comércio 0,00

Serviços 0,00

7.2.1 Descrição
De acordo com o laudo da EMATER e Secretaria Municipal da Agricultura as perdas foram calculadas sobre as áreas cultivadas, afetando 25 
comunidades rurais e 545 estabelecimentos de Agricultores Familiares, o valor total se refere a R$ 6.697.599,72 de perdas em lavouras de 
milho grão, R$ 10.570.000,00 de perdas em lavouras de soja e R$ 108.000,00 de perdas no cultivo de pêssego. Os prejuízos apontados na 
pecuária referem-se a aproximadamente 450 hectares de pastagens afetadas e foram estimados considerando apenas a produção de leite 
pelo período de 40 dias, R$75.140,00 e a perda do milho silagem foi estimada em R$6.182.400,00.

8. INSTITUIÇÃO INFORMANTE Data do preenchimento

Nome do responsável pelas informações: Luciano Dors
 Engenheiro CivilCargo:

 5433591200Telefone de contato:
 defesacivil@pmvilamaria.com.brE-mail:

Dia Mês Ano
20 01 2020

Última alteração
13 02 2020
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SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

1. CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA Sim Não

A magnitude do evento superou a capacidade de gestão do desastre pelo poder público municipal? X
Os danos e prejuízos comprometeram a capacidade de resposta do poder público municipal? X

Os prejuízos econômicos foram causados por esse desastre? X
Os prejuízos econômicos públicos desse desastre foram separados dos privados? X

Informe, resumidamente, esses danos e prejuízos:

O evento atingiu todo município, causando prejuízos em lavouras de milho e soja, produção de pêssegos e na pecuária foram estimados 
apenas prejuízos da produção de leite, o poder publico municipal atuou distribuindo água com caminhão pipa, substituindo bombas para 

abastecimento de água de toda população e perfurando novo poço.

2. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O DESASTRE
2.1 HISTÓRICO DE DESASTRE Sim Não
Esse tipo de evento já ocorreu anteriormente? X
Esse tipo de evento ocorre anual e repetidamente? X
Se este tipo de desastre ocorre repetida e/ou anualmente cite as ações preventivas já desenvolvidas pelo município e 
explique porque ainda exige ação emergencial

Este tipo de evento não ocorre anualmente.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A CAPACIDADE GERENCIAL DO MUNICÍPIO
3.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/TÁTICO/OPERACIONAL MUNICIPAL Sim Não
Já foi efetuado o mapeamento das áreas de risco no município? X
O município possui órgão de defesa civil? X
Existe plano de contingência para o tipo de desastre ocorrido? X
Esse desastre foi previsto e tem recurso orçamentário na LOA atual? X
Existe um programa/projeto para enfrentamento desse problema com inclusão no PPA? X
Foram realizados simulados com a população nas áreas de risco do município? X
Órgãos e instituições estaduais apoiam a defesa civil municipal? X
Informe as dificuldades do município para a gestão do desastre :

As dificuldades afetaram toda população, o abastecimento de água para consumo de toda população ficou comprometido, os trabalhos de 
limpeza e manutenção das bombas teve de ser adiantando e concentrando nos dias que a população começou a registrar problemas com o 
abastecimento, deste modo, os serviços programados para o decorrer do ano de 2020, foram executados em dias, outros serviços como a 
perfuração de novo poço, não prevista em orçamento também gerou despesas extras a municipalidade. Algumas localidades do interior 

registraram desabastecimentos, para evitar que a população de locais mais distantes ficassem sem água foram realizados abastecimentos 
com caminhão pipa. O evento com grande impacto para a economia do município que tem nas principais atividades culturas de milho e soja 

na maior parte das propriedades rurais, a atividade leiteira que vem se desenvolvendo como alternativa a pequenos produtores, os quais 
cultivam milho para produção de silagem também sofre grande impacto.

4. MEDIDAS E AÇÕES EM CURSO
Indicar as medidas e ações de socorro, assistência e de reabilitação do cenário adotado pelo município.

4.1 MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONAIS

PESSOAL/EQUIPES EMPREGADAS Sim Não Quantidade

Declaração Municipal de Atuação Emergencial - DMATE

UF: RS MUNICÍPIO: Vila Maria SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Estiagem
DATA DA OCORRÊNCIA: 20/01
/2020



Outros X 2

Promoção, assistência e comunicação social X 0

Ajuda humanitária X 4

Segurança pública X 0

Busca, resgate e salvamento X 0

Assistência médica X 0

Reabilitação de cenários (obras públicas e serviços gerais) X 4

Avaliação de danos X 0

Apoio à saúde e saúde pública X 0

Descrever outros e/ou detalhar, quando for o caso, o pessoal e equipes já empregados ou mobilizados.

Outros:caminhão pipa e equipe com motorista e auxiliar necessário para operações carga e descarga. Reabilitação dos cenários: encanador, 
eletricista e equipes terceirizadas para substituição de bombas nos poços artesianos, atuando para evitar o desabastecimento. Ajuda 

humanitária: equipe do CRAS que atuou no atendimento de famílias atingidas.

4.2 MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS MATERIAIS

MATERIAL/EQUIPAMENTO EMPREGADO Sim Não Quantidade

Outros X 0

Material de limpeza, desinfecção, desinfestação e controle de pragas e vetores X 0

Material de uso pessoal (asseio e higiene, utensílios domésticos, vestuário, calçados, 
etc)

X 0

Água potável/Alimentos/Medicamentos X 0

Equipamentos e máquinas X 1

Helicópteros, barcos, veículos, ambulâncias, outros meios de transporte X 0

Descrever e/ou detalhar, quando for o caso, os materiais e equipamentos já empregados ou providenciados.

Caminhão pipa

4.3 MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS FINANCEIROS

VALOR FINANCEIRO EMPREGADO Sim Não Valor (R$)

Oriundos de fonte orçamentária municipal X 7.454,50

Oriundos de fonte extra orçamentária municipal X 51.397,25

Oriundos de doações: pessoas físicas, pessoas jurídicas, ONGs X 0,00

Oriundos de outras fontes X 0,00

Descrever e/ou detalhar

Foram necessários manutenção nos poços de captação de água do município, substituição de bombas e melhoramentos em redes de 
distribuição para atender a população, bem como perfuração de novo poço artesiano. Abastecimento de água potável com caminhão pipa 

em localidades do interior, Linha Anita Garibaldi, Santo Agostinho e Linha 18 Baixa, com custo de R$5.200,00 totalizando 13 cargas. 
Também foram realizados serviços nos poços de captação de água do município, mão de obra para substituição de bombas, R$ 6.090,00, 
serviços de reformas das bombas e bombas novas para poços R$33.961,75 e bomba submersa R$1.200,00, melhoramentos de rede de 

distribuição para atender a população, com perfuração de novo poço R$ 12.400,00.Os recursos empregados para atendimento emergencial 
supriram o atendimento nos pontos críticos, mas apenas parte destes recursos estavam previstos, causando emprego de recursos 

financeiros não previstos no orçamento anual.

5. INSTITUIÇÃO INFORMANTE

Luciano Dors Nome do responsável pelas informações: 
Engenheiro Civil Cargo: 

5433591200 Telefone de contato: 
Vila Maria, 22 de Janeiro de 2020Local e data: 
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SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

1. SITUAÇÃO 1
1.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
Milho silagem na Comunidade de Santo Inácio, 28°32'25,90" S; 52°07'02,25" O, a 3,8 km da Prefeitura Municipal, em direção ao Município de Casca, próximo 

a RS 324. Todas localizações informadas são aproximadas, no anexo com duas imagens apenas uma esta localizada no mapa.
1.3 LOCAL DA SITUAÇÃO

 
-52.1179889098 -28.5402229299Longitude: Latitude: 

2. SITUAÇÃO 2
2.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO

Relatório Fotográfico

UF: RS MUNICÍPIO: Vila Maria SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Estiagem DATA DA OCORRÊNCIA: 20/01/2020



 

2.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
Esquerda: Soja na Com. de São Luiz, 28°31'47,68" S; 52°12'38,50" O, a 6,4 km da Pref. Municipal, em direção ao Município de Marau, próximo a RS 324. 

Direita: Pastagens na Com. de Santo Agostinho, 28°30'12,10" S; 52°05'30,24" O, a 13 km da Pref. Municipal.
2.3 LOCAL DA SITUAÇÃO

 
-52.2101682906 -28.5299438753Longitude: Latitude: 

3. SITUAÇÃO 3
3.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO

 

3.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
Cultura de pêssego na Comunidade de Santo Isidoro, 28°35'07,93" S; 52°06'19,12" O, a 12,1 km da Prefeitura Municipal, em direção ao Município de 

Montauri, a 9,9 km da RS 324.
3.3 LOCAL DA SITUAÇÃO



 
-52.1081869813 -28.5826565232Longitude: Latitude: 

4. SITUAÇÃO 4
4.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO

 

4.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
Substituição de bomba para abastecimento da zona urbana, 28°32'00.00" S; 52°09'09.95" O, na rua General Flores da Cunha, em Frente a Escola Carmela 

Dutra, a 160 metros da Prefeitura Municipal.
4.3 LOCAL DA SITUAÇÃO



 
-52.1528620493 -28.5333496598Longitude: Latitude: 

1. SITUAÇÃO 1
5.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO

 

5.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
Substituição de bomba para abastecimento da zona urbana, 28°31'48.22" S; 52°09'20.55" O, no parque Municipal de Eventos, próximo a Escola Municipal 

Maria Busato, a 900 metros da Prefeitura Municipal.
5.3 LOCAL DA SITUAÇÃO



 
-52.155392516 -28.5297450064Longitude: Latitude: 

6. SITUAÇÃO 6
6.1 IMAGENS DA SITUAÇÃO

 

6.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
Milho grão na Comunidade de Anita Garibaldi, 28°30'51,09" S; 52°10'58,94" O, a 4,4 km da Prefeitura Municipal, em direção ao Município de Marau, a 1,6 km 

da RS 324.
6.3 LOCAL DA SITUAÇÃO



 
-52.1823606533 -28.5140228859Longitude: Latitude: 


	1. RELATORIO FOTOGRAFICO v4



