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DECRETO N°. 5447 
DE 30 DE JULHO DE 2018. 

Declara situação anormal, caracterizada como 
"Excepcional Situação de Emergência" na 
extensão habitacional paralela da malha 
ferroviária localizada no Município de 
Tupanciretã. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e • 	CONSIDERANDO as ações judiciais interpostas na justiça federal pela RUMO 
Logística, sucessora da ALL na administração da malha ferroviária no país, visando a 
reintegração de posse dos terrenos em área de domínio que estariam "ocupadas 
irregularmente". 

CONSIDERANDO que, relativo a moradores do Município de Tupanciretã, 
tramitam mais de sessenta processos na justiça federal, muitos com decisões 
favoráveis em primeira instância à reintegração de posse das área ocupadas; 

CONSIDERANDO o caos social que será gerado em caso de efetivo 
cumprimento das reintegrações de posse, resultando em mais de sessenta famílias que 
desalojadas de seus lares; 

CONSIDERANDO que até o momento as tratativas de conciliação entre a 
RUMO, Municípios e Moradores, mediadas pela Advocacia Geral da União; 

CONSIDERANDO o pedido do Município de Tupanciretã para abertura de 
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	processo administrativo na Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU exclusivo para 
análise do caso em nossa cidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de atos administrativos para a instrução do 
processo de conciliação junto à AGU; 

CONSIDERANDO a necessidade de harmonização dos princípios 
constitucionais da legalidade administrativa, proporcionalidade, razoabilidade, 
dignidade da pessoa humana, função social da propriedade e dignidade da pessoa 
humana; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 6°, tem 
como princípio à garantia a moradia, tratada como um direito social, priorizando o 
atendimento para os mesmos favorecidos; 

CONSIDERANDO que a Carta Política de 1988 prevê ser competência comum 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a promoção de programas de 
construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais; 
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CONSIDERANDO que a moradia digna é um direito fundamental ao ser 
humano, cabendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício; 

CONSIDERANDO que o acesso à moradia é um direito social — um dos 
principais pilares da dignidade da pessoa humana — pertencendo à segunda 
geração/dimensão dos direitos humanos constante na Constituição Federal. 

DECRETA: 

• Art. 1°. Fica declarada situação anormal, caracterizada como "Excepcional Situação de 
Emergência", na extensão habitacional paralela a malha ferroviária e sua área de 
domínio que percorre toda área urbana e parte da área rural do Município de 
Tupanciretã. 

Art. 2°. As despesas decorrentes da regularização da situação de emergência serão 
suportadas por dotações próprias do Poder Executivo Municipal. 

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com vigência de 180 
(cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período enquanto durar a 
situação de emergência. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 
2018. 

Carlos A ugusÍo Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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