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Atos Oficiais
Decreto                                                                                                             

Nº 092/2021

                                                                                                             

DECRETO Nº 92/2021, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em todo 

território do Município de Tabocas do Brejo Velho-BA

por causa das fortes chuvas, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BA-

HIA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO que intensas precipitações hídricas atingiram o Município de Tabocas do 

Brejo Velho-BA e região durante este mês de Dezembro e perdura sem previsão de estiagem, 

com previsão meteorológica desfavorável à situação, provocando o aumento gradual dos ní-

veis das águas de riachos e córregos que cortam áreas do Município, e consequentemente o 

transbordamento de suas águas; 

CONSIDERANDO que o Município de Tabocas do Brejo Velho-BA possui muitos quilôme-

tros de estradas não asfaltadas (vias municipais e estaduais) e que todas estão com problemas 

de trafegabilidade causados pelo excesso de chuvas, pondo em risco a integridade física dos 

transeuntes destas rodovias; 

CONSIDERANDO que pelo excesso das chuvas, muitos imóveis foram danificados e abala-

dos, deixando moradores desabrigados; 

CONSIDERANDO que o excesso de chuva resultou em danos humanos, materiais e ambien-

tais e os prejuízos econômicos e sociais incalculáveis até presente momento; 

CONSIDERANDO que os danos causados nas rodovias e pontes ocasionaram isolamento de 

áreas, ausência de trafegabilidade e risco iminente a saúde e integridade física da população,

principalmente da zona rural;

CONSIDERANDO as informações apresentadas pela Infraestrutura, Assistência Social e 

Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente. Sendo assim necessário o restabelecimento da 

normalidade, da paz social e da ordem pública.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada a existência de situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO 

DE EMERGENCIA em todo o território do município de Tabocas do Brejo Velho-BA, pro-

vocado por desastre classificado e codificado como CHUVAS INTENSAS – COBRADE 
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1.3.2.1.4 conforme IN/MI nº 01/2012, notadamente em rodovias, vicinais, pontes e entre 

outros pontos.

Art. 2º - Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Mu-

nicípio, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e 

autoriza-se o desencadeamento do Plano Nacional Emergencial de Resposta aos Desastres, 

após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 autorizam-se as autoridades administrativas, direta-

mente responsáveis pelas ações de respostas aos desastres, em caso de risco iminente:

I - penetrar nos imóveis particulares a qualquer hora do dia ou da noite com consentimento 

dos proprietários ou possuidores, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação 

das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particulares, em circunstancias que possam provocar danos 

ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens pú-

blicos ou particulares, assegurando ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propri-

edade provoque danos à mesma.

Parágrafo único - Será responsabilizado o agente administrativo ou a autoridade administrati-

va que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população. 

Art. 4º - Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo das restrições 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos 

de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de servi-

ços e de obras relacionadas à reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser 

concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contado a 

partir da caracterização do desastre, ou seja, data de publicação deste, sendo vedado a prorro-

gação dos referidos contratos. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência de até 90 (no-

venta) dias ou sua revogação expressa. 

Gabinete do Prefeito de Tabocas do Brejo Velho-BA, 26 de dezembro de 2021.




