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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO 

DECRETO N° 06, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 

“Declara Situação de calamidade pública no Município de 
Campanário em virtude de deslizamentos, inundações, 
enxurradas, alagamentos ocasionados pelas fortes chuvas.” 

O Prefeito Municipal de Campanário/MG, Fausto Duarte, no uso de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO que as fortes chuvas que assolaram o município de Campanário nos últimos 
dias; 

CONSIDERANDO o padrão evolutivo do desastre ocasionado pelas enchentes, que já 
ocasionou desbarrancamentos, quedas de pontes e obstrução de estradas; 

CONSIDERANDO a intensificação da quebra da situação de normalidade; 

CONSIDERANDO a ampliação dos danos e prejuízos ocasionados pelos referidos desastres; 

CONSIDERANDO a intensificação da quebra da situação de normalidade e da rotina das 
famílias atingidas pela enchente, bem como os impactos negativos causados no sistema de 
transporte, na saúde pública e na segurança global, afetando a integridade e a incolumidade da 
população; 

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

CONSIDERANDO que as fortes chuvas que atingiram o Município na última noite resultaram 
em enchentes, quedas de pontes e deslizamentos em encostas que colocam em risco 
inúmeras habitações, expondo a risco de morte considerado contingente de pessoas, além de 
danos materiais, ambientais e prejuízos econômicos, o que denota situação necessária à 
declaração de Estado de Calamidade Pública; 

CONSIDERANDO que a garantia da vida humana é prioritária em situações como essa, 
somado ao fato de que existem inúmeras famílias já desabrigadas e com perdas consideráveis 
em seu patrimônio pessoal; 

CONSIDERANDO o flagrante interesse público da situação; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica declarada Situação de calamidade pública em todo o território do município de 
Campanário/MG; 

Art. 2º - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 
direção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta ao 
desastre e reabilitação do cenário e reconstrução / desobstrução; 

Art. 3º - Fica autorizada 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 direção 
da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil; 
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Art. 4º - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição 
Federal, fica autorizado às 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. utilizar propriedades particulares, 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 - 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), 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 prorrogação dos 
contratos; 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos 
pelo prazo de 90(noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período.  

FAUSTO DUARTE 
Prefeito Municipal 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANÁRIO-MG, TORNA PÚBLICO aos interessados, que 

a partir de 15/02/2021 às 13h00min, se encontrará aberto o CREDENCIAMENTO DE 

PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA 

CRIANÇA FELIZ - PCF; Inexigibilidade (Chamada Pública) nº 005/2022 – Processo 

Administrativo nº 011/2022. 

Compras e Licitações – (33) 3513-1200 – licitacao@campanario.mg.gov.br 
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