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Decreto n°. 056/2020
São Miguel do Tocantins, 16 de março de 2020.

Declara Situação de Emergência nas áreas do
Povoado de Bela Vista no Município de São Miguel
do Tocantins afetadas por Enchente
Inundação/ Alagamento.

A Senhora ELISANGELA ALVES CARVALHO SOUSA, Prefeita do município
de São Miguel do Tocantins, Estado de Tocantins, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8° da Lei Federal n°
12.608, de 10 de abril de 2012,

CONSIDERANDO:

I - Que o povoado Bela Vista localiza-se nas proximidades do rio Tocantins e de
vários riachos e córregos;

II - Que o grande volume de chuva até então nos 16 primeiros dias do mês de
março de 2020 no povoado Bela Vista fez transbordar o rio Tocantins, riacho Cacau e o
riacho Bacuri;

III- Que em decorrência do grande volume de chuva várias famílias encontram-
se desabrigadas ou desalojadas;

IV- Considerado que é grande o esforço do poder público municipal, mas
poderia ser bem mais, se houvesse recursos suficientes para tratar de tal demanda.

DECRETA:

Art. 1°. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do Povoado de Bela
Vista município de São Miguel do Tocantins, em virtude do desastre classificado como
Enchente Inundação/Alagamento.

Art. 2°. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem
sob a coordenação da DEFESA CIVIL municipal nas ações de resposta ao desastre,
reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3°. 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 coordenação dos Órgãos de Defesa Civil municipal.
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Art. 4°. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 21.06.1993, sem
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), 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, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6°. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS,
ESTADO DO TOCANTINS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2020.

ELISANGELATVLVES CARVALHO SOUSA
Prefeita Municipal
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