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DECRETO Nº. 4689 
DE 26 DE JANEIRO DE 2015. 

 
Declara em situação anormal, caracterizada como 
situação de emergência no Município de Tupanciretã-RS, 
provocada pela crise na atividade da Bacia Leiteira. 
 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais vigentes e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e demais 
fontes do direito do atual paradigma do Estado Democrático (Social) de Direito, e 

 
CONSIDERANDO que a produção leiteira constitui-se em uma das principais 

atividades econômicas do Município de Tupanciretã, que movimenta aproximadamente 
R$ 8.778.686,00 (oito milhões e setecentos e setenta e oito mil e seiscentos e oitenta e 
seis reais) ao ano; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade e manutenção da Bacia 

Leiteira do Município de Tupanciretã-RS – preservando o direito social da dignidade da 
pessoa humana – segunda geração / dimensão dos direitos humanos constante na 
Constituição Federal e na declaração dos direitos humanos da ONU (Organização das 
Nações Unidas). 

 
CONSIDERANDO que a extinção da produção leiteira na região e o 

consequente aumento da evasão rural, poderão gerar acréscimos na demanda social 
no campo e na cidade; 

 
CONSIDERANDO que a instalação da crise na bacia leiteira poderá 

desencadear um alto e irreversível grau de vulnerabilidade social da população que 
atua na produção leiteira, bem como graves reflexos no comércio da região; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de uma solução imediata e conclusiva, sob 

pena de inviabilizar a atividade no campo e, consequentemente, prejudicar 
consideravelmente a economia da região; 

 
CONSIDERANDO as reivindicações de lideranças de vários segmentos em 

reuniões realizadas; 
 
CONSIDERANDO o entendimento por parte das instituições (Poder Executivo 

e Legislativo) sobre os impactos sociais com a extinção da bacia leiteira do Município 
de Tupanciretã-RS; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de prestar auxílio preventivo e fiscalizatório 

aos pequenos produtores que comercializam sua produção leiteira e não recebem os 
valores acordados das empresas, muitas delas em recuperação judicial e/ou fechadas; 
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CONSIDERANDO que os produtores não estão conseguindo comercializar a 
produção leiteira, tendo que diariamente colocar fora vários litros de leite, podendo 
gerar um problema ambiental; 

 
CONSIDERANDO a dificuldade de realizar a manutenção das estradas para 

escoamento da produção leiteira por causa da quantidade de chuvas na região; 
 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público em auxiliar e atuar em 

demandas coletivas e transindividuais; 
 

DECRETA: 

Artigo 1.º - Fica declarada a existência de situação anormal provocada pela crise na 
bacia leiteira do Município de Tupanciretã-RS, caracterizada como Situação de 
Emergência pelo caos social e econômico iminente. 
 
Artigo 2.º - As atividades serão coordenadas pela Secretaria da Administração em 
conjunto com um grupo de trabalho que será instituído. 
 
Artigo 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por 

um prazo de 180 dias e/ou quando cessada a situação de emergência na Bacia 
Leiteira do Município de Tupanciretã-RS. 
  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 26 (vinte e seis) 

dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 

Municipal. 

Tupanciretã, 26 de janeiro de 2015. 

 

 

 

Dayan Soares Peixoto 

Secretário Municipal da Administração em exercício. 

 Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 

Municipal. 

Tupanciretã, 26 de janeiro de 2015. 

 

 

 

Dayan Soares Peixoto 

Secretário Municipal da Administração em exercício. 

      

 

 

http://www.tupancireta.rs.gov.br/
mailto:juridico@tupancireta.rs.gov.br

