
 

 

DECRETO Nº. 4.212/2020 

DECLARA "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" NO 

MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, EM RAZÃO DA 

ESTIAGEM (COBRADE – 1.4.1.1.0), CONFORME 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL Nº 02 DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2016, E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, 

que lhe são conferidas pelo artigo 49, inciso IV, da Lei Orgânica do Município e, ainda, com 

fundamento no Art. 7 do Decreto Federal n
o
 7.257, de 4 de agosto de 2010, pela Lei Estadual 

nº. 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº. 3.924, de 11 de janeiro de 

2006 e pela Resolução n
o
 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil. 

CONSIDERANDO o longo período de estiagem recente que atinge o Município, 

implicando em perdas na agricultura e pecuária, agravando ainda mais os problemas sociais e 

econômicos, necessitando-se dotar medidas emergenciais a fim de minimizar tais problemas; 

 CONSIDERANDO que a estiagem se prolonga há 03 (três) meses, aproximadamente, 

o que tem ocasionando drástica redução do volume de água dos rios, córregos, mananciais, 

poços e escavados deste Município, sendo que muitos destes já se encontram sem água; 

 CONSIDERANDO a irregularidade significativa na quantidade e distribuição de 

chuva no território do Município, sendo ditas precipitações insuficientes para a reposição dos 

mananciais, comprometendo o abastecimento para consumo humano e animal; 

 CONSIDERANDO que devido à escassez de chuva um grande número de produtores 

rurais tem experimentado prejuízos nas suas atividades produtivas, em razão dos danos às 

lavouras, principalmente pastagens, além da falta de água para consumo dos animais, sendo 

que a produção de leite e de gado de corte se constitui na principal atividade econômica do 

Município; 

CONSIDERANDO que o Município conta com aproximadamente 438 propriedades 

que se dedicam exclusivamente à produção de leite, sendo que esta vem caindo 

consideravelmente devido à falta de água; 

CONSIDERANDO a necessidade de a Secretaria Municipal de Agricultura e a 

Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo intervirem, com maquinários, nas propriedades 

rurais para a abertura de valas que sirvam como bebedouros para o gado leiteiro e de corte;  

CONSIDERANDO a recomendação da Comissão Municipal da Defesa Civil-

COMDEC, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho 

Nacional de Defesa Civil – CONDEC;  

 



 

 

CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o 

grau de vulnerabilidade socioeconômico e ambiental do município, somado ao despreparo da 

Defesa Civil local, frente ao evento adverso. 

 

DECRETA: 

 

      Art. 1
o
 Fica declarada Situação de Emergência nas Zonas urbana e rural do Município, em 

virtude do desastre classificado e codificado como Situação de Emergência provocada pela 

estiagem que provocou a redução sustentada das reservas hídricas existentes no Município - 

COBRADE/ 1.4.1.1.0 – Estiagem, conforme IN/MI 02/2016. 

 

      Art. 2
o
 Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 

coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, nas ações de resposta ao 

desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. 

 

Art. 3
o
 Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos 

desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o 

objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre. 

 

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição 

Federal, autorizam-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente 

responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente a agirem 

conforme preceitua a norma constitucional.  

 

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 

administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da 

população. 

 

Art. 5º De acordo com o inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem 

prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), em situação 

emergência, se necessário, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 

necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras 

relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas 

no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da 

caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. Acerca de causas e 

consequências de eventos adversos, registramos interpretação do TCU, que firmou 

entendimento, por meio da Decisão Plenária 347/1994, "de que as dispensas de licitação com 

base em situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, somente são 

admissíveis caso não se tenham originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da 

desídia administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, desde que não 

possam, em alguma medida, serem atribuídas à culpa ou dolo do agente público que tinha o 

dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação". 

 

Art. 6º De acordo com as políticas de incentivo agrícolas do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário que desenvolve diversos programas para auxiliar a população 

atingida por situações emergenciais, como por exemplo, a renegociação de dívidas do 



 

 

PRONAF e o PROAGRO, que garante a exoneração de obrigações financeiras relativas à 

operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de 

fenômenos naturais. 

 

Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um 

período de 90 (NOVENTA) dias. 

 

Parágrafo único: O prazo de vigência deste decreto pode ser prorrogado até completar um 

máximo de 180 dias. 

 

 

Romelandia-SC, 01 de Abril de 2020. 

 

 

 

Valdir Bugs 

Prefeito Municipal de Romelândia 

 

 

 
 

Registrado e publicado o presente Decreto em data supra. 

 

 

  Milton Aimi 

 Secretário de Adm. e Fazenda 

 

    

 

 

 


