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Decretos
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
GABINETE DO PREFEITO

D E C R E T O Nº 062 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.
EMENTA: O PREFEITO MUNICIPAL
DE JUSSARI, Declara “SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA” nas áreas do Município,
afetadas por Tempestade Local/Convectiva
– Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4, conforme
IN/MI Nº 36/2020 e, dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições
que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Jussari -LOMI e pelo Inciso VI do artigo 8º
da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, ainda, com supedâneo no art. 12, do Decreto
Federal nº 895, de 16 de agosto de 1993 e na Resolução n.º 03, de 02 de junho de 1969 e
CONSIDERANDO as fortes e incessantes chuvas, que vem atingindo o município de
Jussari, desde o dia 15.11.2022, com média pluviométrica superior a 48mm (quarenta e oito
milímetros), que provocaram destruição de pavimentos, calçamentos, entupimentos de canais,
bueiros, saídas de água, alagamento de ruas, casas, estabelecimentos comerciais, quedas de
árvores, destruição parcial de casas, destruição de cultivos em pequenas propriedades de
famílias da zona rural, danificação e destruição parcial de estradas vicinais, com a interrupção
das vias de escoamento de suas produções, perda de móveis e eletrodomésticos de cidadãos que
tiveram seus imóveis alagados ou danificados em sua estrutura e telhados pelas forte chuvas;
CONSIDERANDO que estes eventos além de trazerem significativos prejuízos à
Administração Pública Municipal expõe os cidadãos a riscos à saúde diante da eventual
possibilidade de surtos ou epidemia de doenças;
CONSIDERANDO também o comprometimento do sistema de abastecimento de água
potável e o fornecimento de energia elétrica (em parte da cidade), provocando transtornos à
população;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego de urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a o
agravamento dos danos ocorridos e ocorrência de novos danos, ante a previsão de chuvas para
os próximos dias;
CONSIDERANDO que o art. 8º, inc. VI, da Lei Federal n. 12.608/2012, prevê a
competência do município para declarar situação de emergência e estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO finalmente, que o parecer da Comissão Municipal de Proteção e
Defesa Civil – COMPDEC é favorável à declaração de “Situação de Emergência;
D E C R E T A:
Art. 1°. Fica declarada “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA” nas áreas do município,
contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este
Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Tempestade Local/Convectiva –
Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4, conforme IN/MI Nº 36/2020.
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Parágrafo único. A declaração objeto do “caput”, deste artigo autoriza esta
Municipalidade a captar recursos financeiros e materiais junto aos diversos órgãos do Governo
Federal e Estadual para amenização dos prejuízos decorrentes do considerável volume de
chuvas torrenciais que vem assolam o Município de Jussari e região circunvizinha.
Art. 2º. Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a
direção da Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, nas ações de resposta
aos danos causados pelas chuvas intensas e reabilitação do cenário.
Art. 3º. Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta
às chuvas intensas, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população mais afetada,
sob a direção da Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.
Art. 4º. Ficam as autoridades administrativas e os agentes de Defesa Civil, diretamente
responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, autorizados em caso de risco iminente e de
extrema necessidade, de acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do art. 5º da
Constituição Federal, a usarem de equipamentos e propriedades particulares, que possam apoiar
as ações de assistência à população mais afetada do Município de Jussari pelas chuvas intensas,
ficando assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Art. 5º. Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, ainda, inciso VIII, do
art. 75 da Lei Federal 14.133/21, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LC 101/2000), poderão ser realizadas contratações diretas, mediante dispensa de licitação, no
que tange a contratos de aquisição de bens necessários exclusivamente 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.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI, em 18 de novembro de
2022.

ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA VALETE
Prefeito Municipal
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