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DECRETO No 3956, de 04 de dezembro de 2015. 

     Declara situação de emergência nas áreas do 

Município afetadas por Alagamento – 1.2.3.0.0 e 

Colapso de Edificações 2.4.1.0.0, conforme IN/MI nº 

01/2012. 

O Senhor Antônio Sebastião de Andrade, Prefeito do Município de Carandaí, localizado no 

Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.74, inciso VI da  

LOM, e pelo inciso VI do artigo 8º da Lei Federal n
o
 12.608, de 10 de abril de 2012, 

CONSIDERANDO:  

I – Que através do Processo Licitatório nº 088/2015, Tomada de Preço nº 006/2015, cujo o objeto é 

a execução da obra de implantação de galeria pluvial e rede de esgotamento sanitário na área 

urbana do Município de Carandaí – MG denominada “Calçadão”, foi contratada a empresa SILVA 

NETTO CONSTRUÇÕES no dia 13/08/2015.  

II – Que, conforme cronograma físico-financeiro, a data de entrega da obra estava prevista para o 

dia 13/11/2015, ademais, a empresa não a entregou.  

III – Que na data de 16/11/2015 a Administração Municipal se reuniu com empresa SILVA 

NETTO CONSTRUÇÕES para averiguar os fundamentos do atraso da obra, oportunidade em que 

se verificou que o atraso da obra decorreu das obras previas necessárias da COPASA, por causa de 

adutora que passava pelo local, e que não era de conhecimento do Município. 

IV – Que na reunião do dia 16/11/2015 ficou definido aditar o prazo contratual até 18/12/2015, 

para que a empresa realizasse as seguintes etapas da obra: concretagem da laje, assentamento de 

aduelas, reaterro do primeiro trecho e escavação e estaquiamento do segundo trecho até o 

cruzamento da Rua Coletor Clovis Teixeira de Carvalho. Ficou definido, também na reunião que 

não havendo a entrega destes serviços no dia 18/12/2015, o contrato ficaria rescindido e seriam 

aplicadas as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e nos instrumentos contratuais. 

V – Que desde o dia 30/11/2015 o Município de Carandaí tem sido castigado com as fortes chuvas 

e tempestades provocadas pelo fenômeno meteorológico El Niño, o que está causando o 

alagamento do “Calçadão” onde estão as obras municipais de implantação de galeria pluvial e rede 

de esgotamento sanitário. 

VI – Que no local das obras – “Calçadão” – há um buraco com a extensão de 171,5 metros  aberto 

para a feitura do “berço” para receber às aduelas, e ele está enchendo com as águas das chuvas 

relatadas e alagando toda a área, numa circunferência de 2,5 metros – alcançando residências e 

comércios no local.  

VII – Que a empresa contratada, desde o dia da reunião – 16/11/2015, não tomou qualquer 

providência para adiantar a obra ou resolver o caos que está instaurado.  
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VIII – Que os comerciantes e moradores estão tendo prejuízos imensuráveis pela água barrenta dos 

alagamentos que estão adentrando seus comércios e residências.  

IX – Que ontem – 03/12/2015 às 21h00min – o alagamento durou cerca de 03 horas no local do 

“Calçadão”. São três dias seguidos de alagamento no local das obras de construção civil que está 

gerando, inclusive, uma correnteza forte, de água barrenta, chegando a uma altura de 0,80 cm a 

1,20 metros. 

X- Que em decorrência dos fatos, foram verificados danos materiais e os prejuízos econômicos e 

sociais acima descritos, bem como aqueles constantes no FORMULÁRIO/FIPE em anexo.  

XI – Que o Município disponibilizou todo o aparato disponível para minimizar os efeitos do 

desastre, bem como para a assistência e socorro aos afetados.  

XII – Que concorrem como agravantes da situação de anormalidade: o grande volume precipitado 

em um pequeno intervalo de tempo com a precariedade do sistema de drenagem das águas no 

“Calçadão”, por causa do “berço” que está aberto.  

XIII – Que o Município diante da ingerência, falta de responsabilidade e descumprimento 

contratual, rescindirá o contrato administrativo com a empresa SILVA NETTO CONSTRUÇÕES e 

em caráter de urgência contratará outra empresa, para o fim de terminar com urgência da obra que 

está provocando todo este caos.  

XIV – Que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, relata a ocorrência do desastre e 

é favorável à declaração de situação de emergência. 

DECRETA: 

Art. 1º. 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 Alagamento – 1.2.3.0.0 e Colapso de Edificações 

2.4.1.0.0, conforme IN/MI nº 01/2012.  

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 

coordenação do COMDEC, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e 

reconstrução.  

Art. 3º. 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 do COMDEC.  

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º 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: 
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I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, 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. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 

1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de 

propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de 

desastre. 

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a 

desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas 

seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, 

será apoiado pela comunidade. 

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 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. 7º. Com base nos incisos I e III do artigo 78 c/c inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº 

8.666 de 21.06.1993 o Município rescindirá unilateralmente o contrato com a empresa SILVA 

NETTO CONSTRUÇÕES, pelos relatos já especificados neste Decreto, e contratará na 

forma do artigo anterior, em caráter de urgência, empresa para finalizar a obra.  

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Carandaí,  04 de dezembro de 2015. 

 
 

Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em mesmo dia, 

mês e ano de sua data.Carandaí,04 de dezembro de 2015.   


