
 

 

 

 

DECRETO Nº 019 DE 24 DE JANEIRO DE 2022. 

 

“DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

NÍVEL II, NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE 

FORMOSO DO ARAGUAIA, AFETADAS POR 

DESASTRE – COBRADE; CÓDIGOS – 13214 E 

12100, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO 

AFETADA POR CHUVAS INTENSAS E 

INUNDAÇÕES É DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA, Estado do 

Tocantins no uso das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 

 

 CONSIDERANDO que o inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 

de abril de 2012, também estabelece que compete aos Municípios declarar situação de 

emergência e estado de calamidade pública; 

 

 CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016, do 

Ministério da Integração Nacional, que “estabelece procedimentos e critérios para a 

decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, 

Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de 

anormalidade decretadas pelos entes federativos”; 

 

 CONSIDERANDO que o Estado do Tocantins vem sendo assolado por 

sucessivas chuvas intensas, o que ocasionou inundações, alagamentos e aumento do nível 

das águas superficiais; 

 

 CONSIDERANDO que, conforme amplamente divulgado pelos institutos de 

meteorologia e pela imprensa local e até mesmo nacional, o Estado do Tocantins, tem 

suportado nos últimos dias e ainda suportará nos próximos a formação de um sistema 

meteorológico que tem causado as chuvas mais intensas dos últimos anos, sendo um 

volume de chuva muito superior à média considerada normal pelos especialistas; 

 

 CONSIDERANDO que os últimos Boletins Estaduais de Proteção e Defesa Civil 

preveem que “as condições meteorológicas continuam favoráveis ao tempo chuvoso 

sobre boa parte do Estado do Tocantins”; 

 

 CONSIDERANDO que com as chuvas dos últimos dias o Rio Formoso e Rio 

Javaés estão com seus níveis de água bastante elevados em toda sua extensão, deixando 

os córregos afluentes em níveis igualmente elevados; 

 

 CONSIDERANDO, por fim, que a situação emergencial relatada teve como 

causa exclusiva a imprevisibilidade do volume de chuvas e está gerando risco potencial 

à população de Formoso do Araguaia, em especial aos moradores da zona rural e 

assentamentos e aldeias indígenas; 

A Secretária Municipal da Administração no Exercício de suas 
atribuições certifica que a(o): 

 Lei nº de_____/_____/_______ 

X Decreto nº    019   de 24/01/2022 

 Portaria nº              de _____/_____/______ 

 Projeto de lei nº       de_____/_____/_______ 

 Extrato do Contrato nº de_____/_____/_______         

Foi fixado no placar de publicação da Prefeitura Municipal de 
Formoso do Araguaia; TO nesta data. 
         Formoso do Araguaia-TO 24/01/2022 

 
_____________________________________________ 

ASSINATURA 



 

 

 

 

 CONSIDERANDO, a extensão dos prejuízos causados pelas chuvas e 

inundações, principalmente nas atividades agropecuárias  

 

 CONSIDERANDO que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do 

desastre, consta em Parecer Técnico Defesa Civil do município, favorável à declaração 

da situação de anormalidade, conforme disposto no § 2° do Art. 2°, da Instrução 

Normativa MDR n° 36, de 04 de dezembro de 2020. 

 

 

 D E C R E T A: 

 

 

 Art. 1º - Fica declarada situação de emergência – Nível II, por 90 (noventa) 

dias, no Município de Formoso do Araguaia -TO, ocasionada por TEMPESTADES – 

CHUVAS INTENSAS – 1.3.2.1.4 e INUNDAÇÕES – 1.2.1.0.0, m razão de inundação 

gradual, devido as cheias no Rio Formoso e Rio Javaés e afluentes, nos moldes da 

Instrução Normativa MDR nº 36/20. 

 

  

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

sob a coordenação do COMPDEC -Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, 

nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas; 

 

  

 Art. 3° - Autoriza-se a convocação de voluntários e a realização de campanhas de 

arrecadação de recursos para reforçar as ações de resposta ao desastre, com o objetivo de 

assistir à população afetada pelo desastre, sob a coordenação do COMPDEC –

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

  

 Art. 4° - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da 

Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de proteção 

e defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de 

risco iminente, a: 

I - Adentrar em residências 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. 

  

 Art. 5º - Com fulcro no Inciso VIII do Art. 75 da Lei no 14.133, de 1° de abril de 

2021, sem prejuízo das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), é 

dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição 



 

 

 

dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 01 (um) ano, 

contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação 

dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto 

no citado inciso. 

 

Art.6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, aos 24 

dias do mês de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

HENO RODRIGUES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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