
DECRETO MUNICIPAL Nº 051, DE 1º DE 

DEZEMBRO DE 2022 

 
Declara a situação de calamidade pública 
em todo o município de Itapicuru, em 
virtude do elevado volume de chuvas, 
COBRADE- 1.3.2.1.4 conforme a portaria nº 
260/2022 – MDR e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

ITAPICURU, no uso de suas atribuições, conferidas 
pela Lei Orgânica do Município e pela demais 
legislação vigente, e, 

CONSIDERANDO o alto nível de água e a 
vazão do Rio Real, divisa entre Itapicuru (Bahia) e 
Tobias Barreto (Sergipe) e seus afluentes no 
território do Município de Itapicuru;  

CONSIDERANDO que as fortes chuvas que 
atingiram o Município de Itapicuru-Bahia dos 
últimos dias resultaram em enchentes, o que 
colocou em risco inúmeras habitações, expondo a 
risco pessoas, bem como os danos materiais, 
ambientais, e prejuízos econômicos, o que denota 
a necessidade de declaração de estado de 
calamidade pública; 

CONSIDERANDO as previsões 
meteorológicas que indicam a continuidade de 
chuvas intensas no Município de Itapicuru-Bahia;  

CONSIDERANDO o crescente número de 
prejuízos com a destruição de estradas vicinais, o 
que impede/dificulta a locomoção dos munícipes, 
sobretudo, aqueles domiciliados na zona rural do 
município; 

CONSIDERANDO que compete ao 
Município de Itapicuru a preservação do bem-estar 
da população e das atividades socioeconômica das 
regiões atingidas, bem como a adoção de medidas 
que se fizerem necessárias para, em regime de 
cooperação, combater situações emergenciais; 

CONSIDERANDO a existência de interesse 
público; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica declarada a existência de 
situação anormal em todo o município de 

Itapicuru, por intempérie natural provocada pelo 
elevado volume de chuvas, caracterizado como 
estado de calamidade – Nível II ou de média 
intensidade, condidas no Formulário de 
Informações de Desastre-FIDE, classificado e 
codificado como Tempestade Local/Convectiva-
CHUVAS INTENSAS - 1.3.2.1.4, conforme a Portaria 
nº 260/2022, o que tem afetado várias áreas da 
zona urbana e da zona rural, caracterizando assim, 
o ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA do Município 
de Itapicuru-Bahia. 

Art. 2º. Fica autorizada a mobilização de 
todos os órgãos municipais e a coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), 
podendo somar a outros entes estatais, para 
atuarem nas ações de respostas necessárias a 
minimizar os efeitos causados pelas chuvas, 
podendo as secretarias municipais, conforme sua 
área de atuação e atribuições, formar comitês de 
crise, o qual ficará responsável pelo 
direcionamento das políticas públicas voltadas a 
preservação da vida, minimização de danos a 
particulares e bens públicos, devendo apresentar o 
plano de ações a serem realizadas. 

Art. 3º. Com base no artigo 24, inciso IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93, 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 
reconstrução dos cenários dos desastres, desde 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da caracterização 
do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor com a 
sua publicação, e produzirá efeitos por 90 
(noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período. 

 
Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 1º de 

dezembro de 2022. 
 
 
 

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO 
Prefeito 
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