
rJr,Etrtrl-rl lr, Á f.rtI trlt Lr I tlr\-t l_-rl
+u

§Àü MIÇUEL DO GUÀMÂ
POI}ER EXECUTIVO

DECRETO N" 72t2022, DE 23 DE MAI0 DE 2022

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÂ
,íxga coF{r{ECrDÀ PoR .,B.ar}tâDÁ.',,

LOCALTZAIIO NO BAIRRO PATAUATBUA, DO

rvrUNrCÍrrO DE SÃO MIGUEL Do GUAMÁ,
AFET.{}A COM TEFíIPE§TAPE

LOCALICONECTIVA-CHUVAS INTENSAS
(CI}BRADE 1.3.2.1.4), CONFORME PORTARIA N'
2óO DE O2 BE TEYER§IRO DE 2022 -MDR

o PREFEITO &ruNICIpaL DE sÃo MIGUEL Do GUAMÁ - pa. no uso de suas

atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO a tempestade local/conectiva-chuvas.juntamente ccm a subida do

Rio Guamá que afetou a área conhecida como "Baixada", no Bairro Patauateua, com

precipitação pluviométrica elevada, o que ocasionou alagamento de diversas

residências;

CONSIDERANIIO que, erl consequência deste desastre resultaram danos materiais e

os prejuízos econômicos e sociais acima descritos, bem como aqueles insertos no

Relatorio cmitido pela Delesa Civii iocai;

COI\SIDERANDO que o l\{Lrnicipio disponibilizou todo o aparato disponível para

minimizar os eÍbitos do desastre, bem como para assistência e socolro dos afetados:

CONSIDERANDO c parecer c1a Defesa Civil NÍunicipal que inclica a necessidade de

decretar situação de emergência. sendo necessário estabelecer atendimento às situações

de excepcional interesse público;

DECRETA:

Art. 1'. Fica declarada situação de emergência no Municipio de São Miguel do Guamá,

na zona urbana e zt)na rural. afetada pela TEMPESTADE LOCAL/CONECTIVA-

CHUVAS INTEI{SAS (COBRADE 1.3.2.1.4). conforme Portaria no 260 de 02 de

fevereiro de 2022 - MDR.
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Parágrafo único. A situação de anormaiidade é válida para as áreas comprorradamente

aÍ-etadas pelo desastre, conf,orme infbrmações contidas no Relatório emitido pela Defesa

Civil do Município" o qual tazpute do presente Decreto.

Ãrt.2o. Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a

organização da Coor<ienação rie Deiesa Civil do Municipio, nas ações de resposta ao

çenário de clesastre, para reabilitação e reconstnrção.

Art. 3". Fica autori'zada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta

ao desastrc e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comuniciade.

eom ü cbjetivo de faeilita-r as ações de assistência à popula-ção afetada pelo desastre, sob

a coordenação da Defesa Civil do Município.

Art. 4". Fica autorizaclo, em conformidade com o estabeiecido nos incisos XI e XXV do

ú. 5o da Constituição Federal, aos agertÕs iie Defesa Civil e autoridades

administrativas diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em câso

de risco iminente, a:

I - penefuar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; e,

II - usar de propriedade particular, no caso de iminenlo perigc públicc, assegurada an

proprietário indenização uiterior, se houver dano.

Parágralb único. Será responsabiiizado o agente <ia DeÍbsa Civii ou autoridade

administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a seguraxÇâ glohal da

população.

Art. 5o. Ficam dispensados de licitação. com base no inc. iV iio ar-i. 24 da Lei tro 8.666,

de 21 deiunho de 1993, sem prejuízo das restrições daLei Compleüientaí 101. de 04 de

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os contratos de aquisição de bens

necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de sen'iços e de obras

relacionadas com a reabilitação dos cenários dos riesastres, ciesde que possam ser

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e inintemrptos.

contados a partir da caracterizaçáo do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 6o. De acordo com o aú. 167, § 3". da Constituição Federal de 1988, e admitido ao

Poder Público em situação de emergência a abertura de crédito extraordinário para

atender a despesas imprevisíveis e urgentes.
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Aú. 7'. Este Decreto entra em vigor na data cle sua publicação, r,igorando por 60

(sessenta) dias, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta)

dias, de acordo com a necessidade, retroagindo seus efeitos a data do eruento.

Publique-se, registre-se

GabineÍe clo Prefeito de Siio h{iguel da Guamii, Eslacío do Parti, em 23 cle nlttia
de 2022.
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