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DECRETO Nº 046/2020

Publicado no site www.pmpf.rs.gov.br em 30/03/2020.
Publicado no Jornal “Diário da Manhã” em 01/04/2020.

DECLARA  EM  SITUAÇÃO  DE  CALAMIDADE
PÚBLICA A  ÁREA  RURAL  DO  MUNICÍPIO
AFETADA PELA ESTIAGEM.

O  PREFEITO  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas  atribuições
legais conferidas pelo artigo 10, Inciso XXXV da Lei Orgânica, pelo inciso VI, da Lei Federal
12.608, de 10 de abril de 2012,  pelo §3º do artigo 7º do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de
agosto de 2010,  pela Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Defesa Civil e pela Instrução
Normativa nº 02/2016 do Ministério da Integração, e

CONSIDERANDO a intensidade da estiagem por longo período de
tempo provocando perdas nas lavouras de aproximadamente, conforme Laudo Elaborado pela
Emater:

a) cultura da soja: perda estimada em 1.867(kg/ha),  índice de 50%,
resultando num valor de quebra de R$ 106.764.000,00

b) cultura do milho/grão:  perda estimada em 5.388 (Kg/ha),  índice
60%, resultando num valor de quebra de R$ 4.290.000,00

c) pecuária leiteira: com perda estimada em 319.050 litros/mês, índice
de 30%, resultando num valor de quebra de R$ 818.895,00;

CONSIDERANDO que, com a estiagem, resultam danos ambientais
e  prejuízos  econômicos  irreversíveis,  causando  impacto  negativo  sobre  a  economia  do
Município no valor de R$ 111.872.895,00, sem considerar seu valor agregado, aliado aos
aspectos sociais constantes do Formulário de Informações de Desastres  - FIDE, constante no
processo interno nº. 2020/9056;

CONSIDERANDO que  concorrem  como  critérios  agravantes  da
situação de anormalidade: a continuidade da seca concorrendo para o risco de perda total de
lavouras e até mesmo falta de água para o abastecimento humano e de animais,

CONSIDERANDO a  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.

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada a existência de Situação Anormal, provocada
pela falta de chuvas, caracterizada como Situação de  Calamidade Pública, na área rural do
município,  em virtude  de  desastre  classificado  como  Estiagem -  COBRADE -  1.4.1.1.0,
conforme IN/MI nº 02/2016, de 20 de dezembro de 2016.                                                 …..//
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Art.  2º  Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa
Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil -
COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres,
após adaptado à situação real desse desastre.

Art.  3º  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 a população afetada pelo
desastre.

Parágrafo Único - Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria
Executiva da COMDEC.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo
5º  da Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988,  autoriza-se as  autoridades
administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta
aos desastres, em caso de risco iminente praticar os atos necessários para prestar socorro ou
determinar atitudes visando conter os riscos provocados pelo desastre.

Parágrafo único.  Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a
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, vedados a prorrogação dos contratos. 

Art. 6º  De acordo com o artigo 65 da Lei n° 101, de 04 de maio de
2000, ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, permite abrandamento de prazos ou de limites por ela fixados.

Art.  7º  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período,
se  houver  interesse  público  e  será  publicado no endereço  eletrônico www.pmpf.rs.gov.br,
tendo em vista a inexistência de publicações oficiais no Município de Passo Fundo na data de
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administrativo Municipal, 27
de março de 2020.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO
Prefeito de Passo Fundo
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