
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
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DECRETO nº  124, DE 7  DE JANEIRO DE 2019.   
 

 

 

Prorroga o período de situação anormal, 
caracterizada como situação de emergência  no 
município de Cabaceiras, constante no Decreto 
n° 103, de 13 / 07 / 2018, em decorrência da 
continuidade da estiagem, e define outras 
providências correlatas.  
 
 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, e tendo em vista o prescrito no art. 17 do Decreto Federal 
5.376, de 17 de fevereiro de 2005 e pela Resolução nº  03, do Conselho 
Nacional de Defesa Civil (CONDEC)  e, considerando ainda: 
 
          Que continuidade da escassez pluviométrica no Município  tem 
provocado  prejuízos significativos nas atividades produtivas, principalmente 
com relação à agricultura e pecuária; 
 
          Que  o Poder Público deve adotar providências para amenizar os efeitos 
da seca, provendo a população com água potável e alimentação para consumo 
humano;   
          
          Que é obrigação  dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar 
os efeitos desse fenômeno natural; e 
 

Que este Ente Municipal não dispõe de recursos suficientes para 
enfrentar este período que assola este  Município, especialmente às 

comunidades rurais. 
 
 
DECRETA: 

 

Art. 1º Fica prorrogado o período de  situação anormal, caracterizada 
como Situação de Emergência  em todo o território do município de 
Cabaceiras, constante no Decreto n° 103 / 2018, a se vencer no próximo dia 13 / 

01, face  à continuidade da  Estiagem,  por um período de 180 (cento e oitenta ) dias. 
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            Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 
Extraordinário para fazer  face à  situação existente. 
 

Parágrafo único.  A tomada de decisão contida no caput desse artigo, de 
imediato será comunicado ao Poder Legislativo, em obediência à legislação em vigor. 
 

Art. 3º Fica autorizada a convocação de voluntários para reforço das ações de 
respostas à situação emergencial  vivida no Município. 
 

Art. 4º Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da  Lei  nº 
8.666/93 e,  considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de 
licitações ou contratos de aquisição de bens e serviços, especificamente relativos às 
atividades de prestação de serviços e de  obras pertinentes, desde que possam ser 
concluídas no prazo estipulado em Lei. 

 
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 103 / 2018. 
 
 

Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra-se.  
 

 
                                     Cabaceiras,  7 de janeiro  de 2019; 183 anos de 
Emancipação Política. 
 
 
 


