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DECRETO Nº 30, DE 18 DE MAIO DE 2022. 

 

Declara Situação de Emergência nas áreas do 

município, afetadas pelo evento adverso 

Vendaval - COBRADE 1.3.2.1.5, conforme 

Portaria nº 260 de 02 de fevereiro de 2022 do 

Ministério do Desenvolvimento Regional. 

 

O Senhor FLÁVIO RAUPP LIPERT, Prefeito Municipal de Três 

Cachoeiras, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pelo Art. 90, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e pelo inciso VI do 

artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012,  

CONSIDERANDO: 

I – que o Município foi atingido por ventos intensos, causados pelo 

Ciclone Yakecan, no dia 17 de maio de 2022, aproximadamente às 20h; 

II – que o Município disponibilizou todo o aparato disponível para 

minimizar os efeitos do desastre, bem como para assistência e socorro aos afetados; 

III – que, em consequência deste desastre, resultaram os danos materiais 

e os prejuízos econômicos e sociais descritos, bem como aqueles constantes no 

Requerimento/FIDE em anexo; 

IV – que concorrem como agravantes da situação de anormalidade: os 

ventos intensos iniciando às 20 horas, perdurando até manhã do dia 18 de maio, 

acarretando danos na infraestrutura geral das residências, comércios, indústrias e 

prédios públicos, igualmente houve danos ambientais, provocado por queda de árvores, 

bem como danificação de plantações, resultaram em danos materiais e prejuízos 

econômicos e sociais constantes no Requerimento/relatório em anexo; 

V – que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 

relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de situação de 

emergência. 
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DECRETA:  

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas urbana e rural 

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 Vendaval - COBRADE 1.3.2.1.5, e dimensionado como sendo de nível II, 

conforme Portaria nº 260 de 02 de fevereiro de 2022 do Ministério do Desenvolvimento 

Regional. 

Parágrafo Único. A situação de anormalidade é válida para as áreas 

comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme o contido no requerimento/FIDE 

anexo a este Decreto. 

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

atuarem sob a Coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - 

COMPDEC, 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 da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - 

COMPDEC. 

Art. 4º. 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, vedada a 

prorrogação dos contratos. Acerca de causas e consequências de eventos adversos, 

registramos 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 
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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”. 

  Art. 5º. De acordo com o artigo 167, § 3º da CF/88, é admitida ao Poder 

Público em Situação de Emergência a abertura de crédito extraordinário para atender a 

despesas imprevisíveis e urgentes; 

  Art. 6º. De acordo com as políticas de incentivo agrícolas do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário que desenvolve diversos programas para auxiliar a 

população atingida por situações emergenciais, como por exemplo, a renegociação de 

dívidas do PRONAF e o PROAGRO, que garante a exoneração de obrigações 

financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja 

dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais 

  Art. 7º. De acordo com a legislação vigente o reconhecimento Federal 

permite, ainda, alterar prazos processuais (artigos 218 e 222, do Novo Código de 

Processo Civil – Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dentre outros benefícios que 

poderão ser requeridos judicialmente.  

Art. 8º. Este Decreto tem validade por 180 (cento e oitenta) dias e entra 

em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, Três Cachoeiras, 18 de maio de 2022.  

 

Flávio Raupp Lipert  

Prefeito  

Registre-se, publique-se,  

 

Camila Mesquita da Roza 

Sec. Mun. Administração 

Coord. e Planejamento 

 

Este texto não substitui o publicado no Mural da Prefeitura Municipal. 


