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ESTADO DO AMAZONAS 
MUNICÍPIO DE ENVIRA

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 046/2021, DE 23.02.2021

DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO
“ESTADO DE EMERGÊNCIA” NO MUNICÍPIO DE ENVIRA, EM
DECORRÊNCIA DE ENCHENTES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, PAULO RUAN PORTELA
MATTOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 83, inciso I da
Lei Orgânica do Município de Envira.

CONSIDERANDOque o nível do rio Tarauacá, na cidade de Envira, atingiu a
cota de 17,20 metros na data de 23.02.2021;

CONSIDERANDOque nesta data, o Município ultrapassou a maior cota
registrada desde 2015 (17,02 metros), chegando a 17,05 metros;

CONSIDERANDOque a quantidade de famílias desabrigadas já ultrapassa de
373 (trezentos e setenta e três) entre gestantes, crianças, idosos, e deficientes,
sendo removidas para abrigos públicos;

CONSIDERANDOque tal fato é um evento natural de evolução gradual 
e contínua, ainda que as medidas emergências de amparo a população 
são urgentes e necessários;

CONSIDERANDOo Decreto nº 045/2021 de Estado de Alerta do Município de
Envira devido às cheias dos rios Tarauacá e Envira que assolam os municípios
vizinhos Feijó e Tarauacá;

CONSIDERANDOque o parecer da Comissão Municipal de Defesa Civil do
Município de Envira, relatando as ocorrências deste desastre é favorável à
declaração deSITUAÇÃO DE CALAMIDADE.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica declarada situação anormal, caracterizada como “ESTADO DE
EMERGÊNCIA” em todo território municipal, em decorrência do
transbordamento do rio Tarauacá.

Art. 2º.Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais e voluntários
para atuarem sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil -
COMDEC de Envira, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário.

Parágrafo único.Deverá ser providenciado, conforme a real necessidade, o
fornecimento de água potável e alimentação, distribuição de produtos de higiene
e higienização, bem como a aquisição e distribuição de lonas, colchonetes, sob a
supervisão da Secretaria de Assistência Social, mantendo-se rigoroso controle dos
indivíduos atendidos.

Art. 3º.Conforme o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os Agentes de
Defesa Civil, em caso de risco iminente, a:

I - Penetrar nas casas, prestar socorro ou 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 da
população.
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Art. 4º.Com base no inciso IV do artigo 24 da lei 8.666 de 21.06.1993, sem
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC101/2000), 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 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a
prorrogação dos contratos.

Art. 5º.As medidas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer tempo.

Art. 6º.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação pelo prazo de 60
(sessenta) dias, podendo ser prorrogado, se comprovada necessidade.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, aos 23 dias do mês de
fevereiro do ano de 2021.

PAULO RUAN PORTELA MATTOS

Prefeito Municipal

MARIA SÂNIA DE OLIVEIRA FRANÇA

Secretária Chefe da Casa Civil

FÁBIO DE FRANÇA PINHEIRO

Secretário Municipal de Administração
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