
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO 
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 - Centro 

CNPJ: 01.614.946/0001-00 

DECRETO N" 50 DE 17 DE MARÇO DE 2022. 

DECLARA sITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS 
DO MUNICIPIO PEDRO DO ROSÁRIO (MA) AFETADAS 

PELA INUNDAÇÃ0 1.2.1.0.0 (COBRADE 
CLASSIFICAÇÃO E cODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE 
DESASTRES (COBRADE) E CONFORME IN/MDR N° 36 

DE 14/12/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO DO RoSÁRIO, Estado de Maranháo, no uso das atribuicões 
que Ihe confere o arigo 72, inciso ll e Vill da Lei Orgånica Municipal, e, pelo inciso Vi do artigo 8° da 

Lei Federal n 12.608, de 10 de abrl de 2012. 

cONSIDERANDO à enchente decorente das fortes chuvas que ocomreu no municipio de Pedro do 
Rosário (MA) na madrugada do dia 16/03/2022 com avanço da água nas áreas ocupadas pela 
população vuherável deste municipio; 

cONSIDERANDO a gravidade dos fatos e eventos comelacionados à saúde pública, somado aos 
adventos das chuvas que ocasionaram o transbordamento e inundação de váios pontos da cidade de 
Pedro do Rosário (MA), deixando de súbitos um grande nùmero de familias atingidas pela cheia, 
sendo obrigadas muitas delas a serem desalojadas e desabrigadas de suas casas; 

cONSIDERANDO que em decorência do referido evento 105 (cento e cinco) familias estão 
desabrigadas totalizando 357 (trezentos e cinquenta e sete) pessoas, sem condições psicalógicas e 
financeiras de arcar com todas às suas necessidades básicas, edificações em situação de risco de 
colapso em suas estruturas; 

cONSIDERANDO a vulnerabilidade das pessoas à ocorência de danos e prejuíz0s à sua integridade 
fisica, à vida e às perdas materiais e principalmente à saúde da população; 

cONSIDERANDO a quebra da situação de nomalidade e da rolina das famlias atingidas pela 
enchente, bem como os impactos negativos causados no sistema de transporte, na saúde pública e 
na segurança global, afetando a integridade e a incolumidade da população, 

cONSIDERANDO a necessidade premente de se adolar medidas de proteção e garantir a segurança 

global da população que habita essas áreas; 

cONSIDERANDO, finalmente, comprometimento da capacidade do Municlpio de Pedro do Rosåio 

(MA) arcar com o imenso ônus causado pela ocorëncia e magnitude deste evento, 

cONSIDERANDO Que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre, consta em 
Parecer Técnico da Coordenadoria Municipal de Prole ão e Defesa Civil -COMPDEC do Municipio de 

CNP): 01.614.946/0001-00o End. Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro - CEP. 65206-000 

Tel. (98) 3378-1040-Email: prefeiturapdr.gabinete@gmail.com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO 
Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 Centro 

CNPJ: 01.614.946/0001-00 

Pedro do Rosário {MA) favorável à declaração da situaç�o de anormalidade, conforme disposto no § 
2 do Art. 20 da Instrução Normativa MDR n°36 de 04 de dezembro de 2020. 

DECRETA: 

Art. 10. Fica declarada situação de emergência nas áreas do municipio contidas no Formuláno de 
Informações do Desastre FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre 

classificado e codificado como INUNDAÇÃO - 1.2.1.0.0 (COBRADE- CLASSIFICAÇÃO E 

CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE DESASTRES (cOBRADE) E CONFORME INIMDR N° 36 DE 
14/12/2020 

Art. 20. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC do Municipio de Pedro do Rosário 

(MA), nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenáio e reconstrução. 

Art. 30. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e 
realização de campanhas de arecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar 
as ações de assistência à populaç�o afetada pelo desastre, sob a coordenação Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil- COMPDEC do Municlpio de Pedro do Rosário (MA). 

Art. 4. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5 da Constituição Federal 
autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis 
pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a: 

-penetrar nas casas, para prestar socoro ou para detecminar a pronta evacuação 
I - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo püblico, 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 global da população. 

Art. 5. De acorda com a estabelecida no Art. 5" da Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941, 
autoriza-se o inicio de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades 
particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre 
1. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização 
que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 
2°. Sempre que possivel essas propriedades ser�o trocadas por outras situadas em åreas seguras, 
eo processo de desmontagem e de reconstrução das edlificações, em locais seguros, serà apoiado 
pela comunidade. 

Art. 6". Com fulcro no Inciso VIll do Art. 75 da Lei n° 14.133, de 1 de abril de 2021, sem prejuizo das 
disposiçães da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), é dispensável a licitação nos casos de 
emergéncia ou de calamidade pública, quando caracterizada urgéncia de atendimeto de situação 
que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade dos serviços puiblicos ou a segurança 
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para 
aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluldas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da 
data de ocorência da emergêncla ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos 
contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto no ctado inciso. 
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Art. 7. Este Decreto tem validade por pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 

Pedro do Rosário (MA), 17 de março de 2022. 

es RRALDÓ 3OUSA'SERAA Sowsn Sma 
Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado no Mural da Prefeitura, em 17 de março de 2022. 

Hlo Trindade Melreles 
Chefe de Gabinete 
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