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DECRETO Nº 13.377 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Declara situação anormal, 

caracterizada como “SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA” em toda extensão do 

Município de Nova Venécia - ES 

afetada por Alagamento: 1.2.3.0.0 

COBRADE (IN/MI nº 01, de 24 de 

agosto de 2012). 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, MÁRIO SÉRGIO LUBIANA, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pelo inc. XXI do art. 64 da Lei Orgânica 

Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal n
o
 

12.608, de 10 de abril de 2012, 

CONSIDERANDO que:  

 I - O município de Nova Venécia – Es, no dia 05 do mês de 

dezembro de 2017 registrou um Alto índice Pluviométrica de 

156mm em torno de duas horas que na história do município 

levantado a mais de   50 anos que nunca ocorreu esse 

fenômeno natural. Com isso o município não suportando esse 

grande volume de chuva em pouco tempo, deixando vários 

bairros alagados no município, 54 (cinquenta e quatro) 

famílias desabrigadas e desalojados, casas destruídas, 

muros destruídos, ruas e bueiros danificadas e destruídos 

pelas enxurradas, 11 (onze) barragens transbordaram vindo a 

se romper no interior, estradas vicinais interditada, 

deslizamento de terra nas rodovias,destruição de uma 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE),bueiro de manilhas de 

concreto de 100 (cem) arrancado pelas enxurradas 

danificando por inteiro uma via (estrada) de acesso ao 

interior, deixando 6 (seis) famílias isoladas,Comércios, 

Industrias paralisaram seus trabalhos e a   Faculdade 

Multivix (as aulas interrompidas) por causa da  inundação 
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das águas da chuva. O município tendo uma estimativa de 

mais R$ 1.000.000,00 de reais em prejuízo.  

II - Que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à 

declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.  

DECRETA: 

Art. 1º. Em razão da anormalidade, 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 1.2.3.0.0 Alagamento. 

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

municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil, 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 respostas 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 Defesa Civil. 

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV 

do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza as 

autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, 

diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos 

desastres, em caso de risco iminente, a: 

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 
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obrigações, relacionadas com a segurança global da 

população. 

Art. 5º. Com base no 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), e considerando a 

urgência da situação vigente, 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. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação e perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias. 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, 08 DE DEZEMBRO DE 

2017. 

 

 

MÁRIO SÉRGIO LUBIANA 

PREFEITO 

 


