

DECRETO nº  333, DE 7 DE JUNHO DE 2022.

                                                                                                             
Declara  ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA,  em todo o território do município de Cabaceiras, face às diversas  destruições parciais e / ou totais causadas em imóveis públicos e privados decorrentes de chuvas torrenciais, e define ainda outras providências correlatas. 


 O Prefeito Constitucional do Município de CABACEIRAS - PB, TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 13 e 64 constantes na Lei Orgânica Municipal,  e considerando ainda:

 Que os habitantes deste Município foram  surpreendidos com a ocorrência de chuvas torrênciais -  sendo cerca de 420% acima do esperado para o mês de maio, conforme informação da EMPAER, amplamente divulgada pela Imprensa Televisiva, radiofônica e redes sociais - a qual  causou desmoronamento de prédios públicos,  particulares e danificações em estradas vicinais, conforme diagnóstico da Comissão Municipal de Defesa Civil, em anexo;
 Que as chuvas torrenciais causaram rompimento parcial de barragem e a abertura de rachaduras e / ou  fissuras em outros Mananciais de médio porte, necessitando assim de reparos urgentes;
Que conforme previsão dos Institutos de Metereologia,  a previsão é que as precipitações pluviométricas continuarão a ocorrer;
Que é de responsabilidade dos Poderes Públicos buscar, de forma urgente,  soluções para a execução de ações de prevenção e recuperação das áreas atingidas; 
Que o Poder Público Municipal não dispõe de recursos suficientes para reconstruir os danos estruturais danificados; e,
O disposto na Lei Federal nº 12.340, de 1º / 12 / 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União  aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de riscos de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA  em todo o território do município de Cabaceiras,  pelo período de 90 ( noventa ) dias, face às diversas  destruições parciais e / ou totais causadas pela ocorrência de chuvas torrenciais, desde o início da 2ª quinzena do mês de maio do mês em curso.
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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 alterações posteriores,  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 entra em vigor na data de sua publicação.


Publique - se  e  cumpra - se. 


                                        Cabaceiras,  7  de junho de 2022; 187 anos de Emancipação Política. 





TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
                                                    Prefeito Constitucional


 




