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DECRETO No 6651, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 
 
 

Reconhece e declara Situação de Emergência nas 
áreas do Município de Timbó afetadas por 
Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas 
(COBRADE 1.3.2.1.4), conforme a Instrução 
Normativa nº. 36/2020. 

 
 
O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, XVIII c/c 

art. 70, alínea “n” da Lei Orgânica do Município (promulgada em 05 de Abril de 1990); Lei Federal nº. 
12.340/10; inciso VII do art. 7º e inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº. 12.608/12; Decreto Federal nº. 
11.219/22; Lei Estadual n° 10.925/98; Decreto Estadual nº 3.570/98 e alterações; art. 18 da Lei 
Municipal nº 2.649/13; Instrução Normativa nº 36/2020 do Ministério do Desenvolvimento 
Regional/Gabinete do Ministro; demais dispositivos legais aplicáveis à espécie; e, 

 
CONSIDERANDO que: 

 
- Pelas chuvas intensas em ocorrência desde a madrugada do dia 26 e durante todo o dia 

27 de novembro de 2022, estendendo-se até o momento, somando aproximadamente 200mm, 
ocasionando a elevação do nível dos rios que cortam o município até a cota de 7,86m, fazendo com que 
os mesmos transbordassem e atingissem ruas e diversos outros locais do município, causando 
inundações e alagamentos em vários pontos, impedindo e/ou dificultando o acesso normal a bairros e 
cidades vizinhas, além de acarretar prejuízos a estruturas públicas e privadas, deslizamentos, 
desalojamentos e abrigamentos de famílias, causando inclusive a interdição de 2 pontes, afetando 
assim direta e indiretamente diversas residências e instalações públicas e privadas em todo o território 
timboense;  

 
- O fundamento/justificativa/detalhamento do ato consta do parecer elaborado pela 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COOMDEC do Município de Timbó, que diante do cenário 
concluiu, dentre outros aspectos, como presentes e configurados todos os requisitos estabelecidos na 
IN/MRD n° 36/2020 (com destaque ao §2º do art. 2º), motivando a declaração favorável de 
anormalidade objeto desta decretação, sem prejuízo da adoção de demais medidas, inclusive a remessa 
da documentação ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil para fins de reconhecimento;  
 

- Que se faz necessária a imediata intervenção do poder público para recuperar as estruturas e 
reestabelecer a normalidade, 

 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica reconhecida e declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas do 

Município apontadas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e Parecer do COOMDEC 
anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Tempestade 



 
 

 

Local/Convectiva - Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme anexo V da Instrução Normativa 
MDR nº 36/2020.  

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

da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COOMDEC do Município de Timbó, nas ações de 
resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  

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

desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de 
facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a gestão da Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil – COOMDEC do Município de Timbó.  

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

Federal, autoriza-se os órgãos administrativos e os agentes de defesa civil diretamente responsáveis 
pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a: 

 
I – adentrar nas casas e demais locais, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 

consentimento do morador/possuidor/proprietário, para prestar socorro, determinar a pronta evacuação 
e/ou outras medidas pertinentes; 

 
II – usar de propriedade, inclusive particular, no caso de iminente perigo público ou em 

circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, 
instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurada ao proprietário indenização 
ulterior, se houver dano. 

 
Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa 

que se omitir de suas obrigações relacionadas com a segurança da população. 
 
Art. 5º Com base no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93; inciso VIII do art. 75 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, e demais disposições aplicáveis a espécie, sem prejuízo das restrições da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), em caso de 
emergência, se necessário e caracterizada urgência no atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos 
bens/serviços necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da ocorrência da emergência, ficam 
dispensados de licitação as contratações de resposta ao desastre, prestação de serviços e obras 
relacionadas a reabilitação dos cenários, vedada a prorrogação. 

 
Art. 6º De acordo com o artigo 167, § 3º da Constituição Federal, é admitida ao Poder 

Público em Situação de Emergência – SE, ou Estado de Calamidade Pública – ECP, a abertura de 
crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. 

 
Parágrafo único. Conforme art. 5º, III, “b” da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normativas pertinentes, poderá a administração pública 
utilizar dos recursos alocados em Reserva de Contingência, para suplementação de dotações 



 
 

 

orçamentárias visando pagamentos de despesas inesperadas decorrentes de situações imprevisíveis e não 
sazonais, como calamidades públicas e/ou situações emergenciais como no caso em apreço. 

 
Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, vigorando por 90 dias, 

condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do 
Decreto n° 2128, de 28 de outubro de 2010. 

 
Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até o máximo de 

180 dias. 
 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 29 de novembro de 2022; 153o ano de Fundação; 88o ano de 
Emancipação Política. 
 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 
Prefeito de Timbó/SC 
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PARECER TÉCNICO N?, o01/2022

Assunto: Decretação deSituação de Emergência.

.INFORMAÇÕESGERAIS

O presente parecer versasobre odesastreesituaçãodeanormalidade abaixoresumida.

A.INFORMAÇÕES GERAIS

UF:SC Municipio: Timbó
CODIGO COBRADE: 1.3.2.1.4 TIPO: Tempestade DATA:27/11/2022 HORA:09:00

Local/Convectiva Chuvas

Intensas

Situação deAnormalidade: S.E.

Protocolode Registro noS21D:SC-F-4218202-13214-20221127

DesastreNível

1. EFEITOs DO DESASTRE

Em decorrência do levantamento de danos e prejuízos, seguem as principais informações dos efeitos diretos do

desastreem tela.

B. DANOS HUMANOS:

Houve abertura de 01 abrigo público destinado a mobiliário de familias atingidas que se
encontravam

desalojadas,e01abrigo públicopara acolher12desabrigados.

C. DANOS MATERIAIS:

Duas pontes foram avariadas pelas chuvas no municipio,assim como várias casas foram atingidas diretamente

pela
subida das aguas. Os valores referentes aos danos, tanto em unidades habitacionais, quanto em

infraestruturaspúblicas,aindaestá sendo levantado pelosresponsáveis.

Defesa Civil de Timbó - Rua Duquede Caxias Centro -Timbó/SC
Prefeitura Municipalde Timbó CNPJ 83.102.764/0001-15 -Avenida Getülio Vargas, 700
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DEFESA CIVIL
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I1. AÇÕESDE RESPOSTA REALIZADAS

COmbase no PlanodeContingênciaparaodesastreem tela,asseguintesações emergenciaisforam executadas
D. MOBILIZAÇÃO E EMPREGO DE REcURSOS HUMANOS E INSTITUCIONAIS:

Foi empregada uma equipe para realizar trabalho de salvamento, busca e resgate de pessoas que ficaram

ihadas
dentro de suas residências, bem como foi acionado plantão da Assistência Social para dar apoio no

atendimento
as pessoas que ficaram desabrigadas. Equipes do Obras estão nas ruas realizando trabalho de

limpeza
em

ruasque haviam sido atingidas, e que no momentojánão possuem mais agua em suas vias. Dados

referentesasações aindaest�o emlevantamento.
E. MoBIIZAÇÃO E EMPREGO DE RECURSOS MATERIAIS:

Aquisigãodealimentação para as familias desabrigadas, utilização de retroescavadeira, caçambas para retirar

desbarrancamentos
eentulhosde vias públicas, utilização de veículos eembarcações pertencentesao Corpo de

Bombeiros Militar deSanta Catarina pararetirar pessoasdeáreas de risco.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a situação de anormalidade se apresenta fundamentada para fins de
Deecretação de Situaçãode Emergencia conforme as normas vigentes.

Em caso de necessidade de apoiocomplementar federal, orequerimento para o reconhecimento federal deve ser

enviado à Secretaria Nacional
de Proteçãoe Defesa Civil, conforme os procedimentos e documentação previstos

na Instrução Normativa n. 36/2020.

Eo parecer.

Timbó, 28de novembro de 2022.

robio Melee
Fabio Melere

Coordenador Municipal de Proteçãoe Defesa Civil

Fabio Melere
CPF: 077.981.109-76
Coord. de Defesa Civil
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Prefeitura
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SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: SC Município: Timbó Código IBGE: 4218202

População (habitantes) PIB (Anual) Orçamento (anual) Arrecadação (anual)
45.703 2.032.967.244,42 257.620.000,00 207.856.707,88

Receita corrente líquida (mensal) Receita corrente líquida (anual)
17.840.324,98 214.083.899,81

2. TIPIFICAÇÃO
COBRADE Denominação(Tipo ou Subtipo)

13214 Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas

3. DATA DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE
Dia Mês Ano Horário

27 11 2022 09:00

4. ÁREA COM POPULAÇÃO AFETADA

4.1 Área com população afetada/Tipo de ocupação
Não existe/ 
Não afetada

Urbana Rural
Urbana e 

rural
Residencial X
Comercial X
Industrial X
Agrícola X
Pecuária X
Extrativismo vegetal X
Reserva florestal ou APA X
Mineração X
Turismo e outras X
4.2 Seleção das áreas com população afetada

Formulário de Informações do Desastre - FIDE

PROTOCOLO Nº SC-F-4218202-13214-20221127



4.3 Descrição das áreas com população afetada

bairro Vila Germer, Quintino, Fritz Lorenz, Araponguinhas, Pomeranos, Estados, Capitais, Nações, Pe. Martinho Stein, Dona Clara, Tiroleses, 
São Roque, Cedrinho, Mulde e Centro.

5. CAUSAS E EFEITOS DO DESASTRE

Durante a madrugada do dia 26 e no dia 27 de novembro do corrente ano, a cidade de Timbó foi atingida por fortes chuvas, com 
acumulados que chegaram a 200mm de agua em 48 horas, ocasionando pontos de alagamentos e enxurradas, bem como inundação dos 
rios Cedros e Benedito, quedas de muro, desbarrancamentos e deslizamentos na aérea urbana e rural. O nível do rio Benedito chegou a 
máxima de 7,86 metros, as 01:00 do dia 28 de novembro, atingindo aproximadamente 70 pontos do município, e deixando 12 pessoas 
desabrigadas e em torno de 50 desalojadas. Houve danos também em 02 estruturas de pontes do município, que precisaram ser isoladas 
para garantir a segurança da população local.

6. DANOS HUMANOS, MATERIAIS OU AMBIENTAIS

6.1 DANOS 
HUMANOS
Informar a quantidade 
de mortos, feridos, 
enfermos, desabrigados, 
desalojados, 
desaparecidos e outras 
pessoas que foram 
diretamente afetadas 
pelo desastre, desde 
que necessitem de 
auxílio do poder público 
ou cujos bens materiais 
tenham sido danificados
/destruídos.

Discriminação Quantidade

Mortos Pessoas que perderam suas vidas em decorrência direta dos efeitos do desastre. 0

Feridos Pessoas que sofreram lesões em decorrência direta dos efeitos do desastre e necessitam 
de intervenção médico-hospitalar, materiais e insumos de saúde (medicamentos, médicos, 

etc.).
0

Enfermos Pessoas que desenvolveram processos patológicos em decorrência direta dos efeitos do 
desastre. 0

Desabrigados Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de 
danos ou ameaça de danos causados em decorrência direta dos efeitos do desastre. 12

Desalojados Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo público. 50

Desaparecidos Pessoas que necessitam ser encontradas, pois, em decorrência direta dos efeitos do 
desastre, estão em situação de risco de morte iminente e em locais inseguros/perigosos. 0

Outros afetados Pessoas afetadas diretamente pelo desastre (excetuando as já informadas acima) 5.000

TOTAL DE AFETADOS 5.062

6.1.1 Descrição
Houve abertura de 01 abrigo publico destinado a mobiliário de famílias atingidas que se encontravam desalojadas, e 01 abrigo publico para 
acolher 12 desabrigados.

6.2 DANOS 
MATERIAIS
Informar a quantidade 
de instalações de 
ensino, saúde, uso 
comercial ou 
comunitário, unidades 
habitacionais ou de 
obras de infraestrutura 
danificadas ou 
destruídas pelo desastre.

Discriminação
Quantidades
danificadas

Quantidades
destruídas

Valor (R$)

Unidades habitacionais 30 0 0,00

Instalações públicas de saúde 0 0 0,00

Instalações públicas de ensino 0 0 0,00

Instalações públicas prestadoras de outros 
serviços

0 0 0,00

Instalações públicas de uso comunitário 0 0 0,00

Obras de infraestrutura pública 2 0 0,00

6.2.1 Descrição
Duas pontes foram avariadas pelas chuvas no município, assim como várias casas foram atingidas diretamente pela subida das aguas. Os 
valores referentes aos danos, tanto em unidades habitacionais, quanto em infraestruturas publicas, ainda está sendo levantado pelos 
responsáveis.

6.3 DANOS 
AMBIENTAIS
Informar as alterações 
ocorridas no meio 
ambiente que 
comprometeram a 
qualidade ambiental em 
decorrência direta dos 
efeitos do desastre.

Discriminação Sim Não População do município atingida

Poluição ou contaminação da água X
Poluição ou contaminação do ar X
Poluição ou contaminação do solo X
Diminuição ou exaurimento hídrico X

 Sim Não Área atingida
Incêndios em parques, APA's ou APP's X

6.3.1 Descrição
Não houve relato oficial de danos referentes a estes pontos.

7. PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS E PRIVADOS
7.1 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS
Informar o valor estimado de prejuízos econômicos públicos relacionados com os serviços essenciais 
prejudicados.

Valor total do prejuízo econômico (setor público)

R$ 6.000,00



Serviço essencial prejudicado
Serviço essencial público prejudicado ou interrompido.

Valor do prejuízo (R$)

Assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas 0,00

Abastecimento de água potável 1.000,00

Esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários 0,00

Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo 5.000,00

Sistema de desinfestação/desinfecção do habitat/controle de pragas e vetores 0,00

Geração e distribuição de energia elétrica 0,00

Telecomunicações 0,00

Transportes locais, regionais e de longo curso 0,00

Distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico 0,00

Segurança pública 0,00

Ensino 0,00

7.1.1 Descrição
Valores referentes aos serviços ainda estão em levantamento.
7.2 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PRIVADOS
Valor das perdas nos setores da agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços ocorridas em 
decorrência direta dos efeitos do desastre.

Valor total do prejuízo econômico (setor privado)

R$ 0,00

Setores da economia Valor do prejuízo (R$)

Agricultura 0,00

Pecuária 0,00

Indústria 0,00

Comércio 0,00

Serviços 0,00

7.2.1 Descrição
Valores referentes ao assunto ainda estão em levantamento

8. INSTITUIÇÃO INFORMANTE Data do preenchimento

Nome do responsável pelas informações: Fabio Melere
 Coordenador da Defesa CivilCargo:

 4733993116Telefone de contato:
 defesacivil@timbo.sc.gov.brE-mail:

Dia Mês Ano
28 11 2022

Última alteração
28 11 2022
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