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DECRET
TO Nº. 1.953, DE 20 DE
D FEVEREIRO DE 22020.

Declaraa Situação de Emerg
gência nass
áreas do
d Municíípio de Andaraí/BA
A
A
afetadass por Estiaggem – 1.4.1
1.1.0.

O PR
REFEITO MUNICIP
PAL DE AN
NDARAI, Estado da Bahia,
B
no uuso de suas atribuiçõess
legaiis que lhe são
s conferiidas pela Lei
L Orgânicaa do Municcípio e em conformid
dade com o
Incisso VI, do arttigo 8º, da Lei
L Federal no 12.608, de
d 10 de abbril de 2012,, e

CON
NSIDERAN
NDO a prolongada estiiagem que vem
v ocorrenndo em todaa área da zo
ona rural doo
muniicípio de Andaraí
A
– BA, ocassionando seeca nos últimos
ú
1066 meses, com
c
índicee
pluviiométrico baixo,
b
ausênncia de águua potável para o connsumo hum
mano e tamb
bém para a
produução;

CON
NSIDERAN
NDO que a falta de ággua para con
nsumo hum
mano, cultivo da lavourra e criaçãoo
da peecuária de subsistência
s
a, levou o nosso
n
municcípio a prejuízos econôômicos e so
ociais, vistoo
que as
a precipitaações esporáádicas não são o suficciente para recuperar
r
aas áreas atin
ngidas, poiss
não possibilita
p
a recuperação da agricultura de fo
orma imediaata, sendo nnecessário o seguro daa
garanntia safra paara não deixxar as famíliias em estad
do de vulneerabilidade;

CON
NSIDERAN
NDO que a população, com a perrda da lavooura e falta d’água parra consumoo
humaano, não tem
m alternativva de sobrevvivência se não forem adotadas a providenciias cabíveiss
comoo o pagamennto da garanntia safra e a concessão
o de cestas básicas;
b

CON
NSIDERAN
NDO o riscco ainda exiistente da população
p
d utilizar ppara consum
de
mo humanoo
águaa imprópria, o que vem a causar allto índice dee diarréia, verminose
v
e desidrataçãão, além doo
aumeento do riscco de probleemas respirratórios grav
ves e até mesmo
m
problemas renaiis, uma vezz
que a água, o principal elemento
e
para o bom
m desempennho das funnções vitaiss do corpoo
humaano, enconttra-se escasssa, sem preccipitações suficientes para
p armazeenamento dee água;
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CON
NSIDERAN
NDO que neesta ótica, as
a famílias em
e situaçãoo de risco soocial e pesssoal, devidoo
aos fenômenos
f
da natureza “estiagem
m prolongad
da/seca” e vulnerabiliz
v
zadas pela situação dee
pobreza, necessitam de serviços de pronto atendimento
a
o, tendo eem vista o nível dee
desesstruturação social, psiccológico e pessoal
p
pela qual estão passando
p
a população atingida;

CON
NSIDERAN
NDO que o Poder Públlico Municip
pal vem adootando todaas as medidaas possíveiss
para proteção daa populaçãoo, tais comoo aumento no
n fornecim
mento de cesstas básicas,, ampliandoo
o invvestimento na referidaa ação, e teentativa de auxiliar noo plantio dee pequenos produtoress
ruraiis através de
d empréstim
mos de araados e doaçção de muddas de manndiocas e seementes dee
feijãoo e milho, sendo que não
n há êxitto no desenvolvimentoo das plantaações devido
o a falta dee
chuvvas;

CON
NSIDERAN
NDO que o Poder Púúblico não dispõe dee recursos satisfatório
os para darr
contiinuidade aoo atendimentto das ações voltadas para
p o combbate contra os efeitos da
d seca com
m
a inteensidade neecessária parra amenizá--los;

CON
NSIDERAN
NDO o paarecer da Coordenaçã
C
o Municipal de Defeesa Civil relatando
r
a
ocorrrência destee desastre é favorável à declaraçãão de Situaação de Em
mergência, visto que a
Defeesa Civil muunicipal vem
m adotandoo medidas para
p
reduzirr e minimizzar os dano
os causadoss
pela estiagem, porém,
p
sem meios suficcientes para conseguir atender
a
a poopulação atiingida.

DEC
CRETA:

Art. 1º. Fica declarada
d
S
Situação
d Emergêência nas áreas
de
á
do m
município contidas
c
noo
Form
mulário de Informações
I
s do Desasttre – FIDE e demais doocumentos aanexos a esste Decreto,,
em virtude
v
do desastre cllassificado e codificad
do como Estiagem
E
– 1.4.1.1.0, conformee
IN/M
MI nº. 02/20016.
Art. 2º. Autoriiza-se a mobilização
m
de todos os órgãos municipaiss para atuaarem sob a
OMDEC, naas ações dee
superrvisão e dirreção da Cooordenação Municipall de Defesa Civil - CO
respoosta ao desaastre e reabiilitação do cenário
c
e recconstrução.
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Art. 3º. Autoriiza-se a coonvocação de
d voluntárrios para reeforçar as ações de resposta
r
aoo
desasstre e realizzação de caampanhas de
d arrecadaçção de recuursos junto à comunidade, com o
objettivo de faccilitar as ações
a
de assistência
a
à populaçãão afetada pelo desasstre, sob a
coorddenação da COMDEC.
Art. 4º. De acoordo com o estabeleciddo nos incisos XI e XXV
X
do artiigo 5º da Constituição
C
o
Fedeeral, autorizza-se as autooridades addministrativ
vas e os ageentes de deffesa civil, diretamente
d
e
respoonsáveis pellas ações dee resposta aos desastress, em caso de
d risco iminente, a:
I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinaar a pronta eevacuação;
II – usar de propriedade particular, no caso de
d iminentee perigo púúblico, asseegurada aoo
proprrietário indeenização ultterior, se hoouver dano.
Paráágrafo únicco: Será respponsabilizado o agentee da defesa civil ou auttoridade adm
ministrativaa
que se
s omitir dee suas obrigaações, relaccionadas com
m a segurannça global dda população
o.
Art. 5º. Com baase no Incisso IV do arttigo 24 da Lei
L nº 8.6666 de 21.06.11993, sem prejuízo
p
dass
restriições da Lei de Responnsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispeensados de licitação oss
contrratos de aquuisição de bens
b
necessáários às ativ
vidades de resposta
r
ao desastre, de
d prestaçãoo
de seerviços e dee obras relaacionadas coom a reabilitação dos cenários
c
doos desastres, desde quee
possaam ser conccluídas no prazo
p
máxim
mo de cento
o e oitenta dias conseccutivos e ininterruptos,,
contaados a partirr da caracteerização do desastre, veedada a prorrrogação doos contratos.
Art. 6º. Este Deecreto entra em vigor na
n data de su
ua publicaçção, tendo vvalidade porr 180 (centoo
e oiteenta) dias.
REG
GISTRE-SE
E, PUBLIQ
QUE-SE, CU
UMPRA-S
SE.
Gabiinete do Preefeito, aos 20 de fevereiro de 2020
0.

SOS CARN
NEIRO
JOÃO LUCIO PASS
P
Prefeito
Mu
unicipal
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