
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 
CNPJ: 07.413.255/0001-25 

DECRETO Nº 120/2020 24 de agosto de 2020. 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR 

COLAPSO DE BARRAGEM - COBRADE Nº 2.4.2.0.0 - 

NAS ÁREAS AFETADAS DO MUNICÍPIO DE JATI E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE JATI, localizado no Estado do Ceará, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais vigentes: 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010; 

CONSIDERANDO a ativação do Plano de Ação e Emergência (PAE) da barragem 

“Engenheiro Hilton Timóteo de Melo Filho”, de Nível II; 

CONSIDERANDO que em decorrência deste evento, aproximadamente duas mil pessoas 

foram evacuadas por intervenção preventiva da Defesa Civil Municipal; 

CONSIDERANDO que o desastre afetou a capacidade de resposta do Poder Público, 

dificultando a identificação precisa dos prejuízos ocasionados pelo evento adverso; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas de prevenção e redução dos 

danos materiais e humanos decorrentes do colapso da barragem; 

CONSIDERANDO que o Parecer Técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, relatando a ocorrência do desastre indica a necessidade de declaração de 

Situação de Emergência; 

DECRETA: 

Art.lº. Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR COLAPSO DE 

BARRAGEM, no município de Jati, em virtude de desastre classificado e codificado 

como situação de emergência por desastre tecnológico, caracterizado pela possibilidade de 

rompimento da barragem (COBRADE/2.4.2.0.0 — Colapso de Barragem, conforme IN/MI 

nº 02/2016)); o , 

RUA CARMELITA GUIMARÃES Nº. 02 CENTRO JATI-CE CEP: 63.275-000 

FONE: (88) 3575-1188 EMAIL: pmjatipmêgmail.com 

 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 
CNPJ: 07.413.255/0001-25 

Art.2º. Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob 

direção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações e respostas ao 

desastre e reabilitação do cenário; 

Art.3º. Fica autorizada a utilização dos prédios públicos para abrigar pessoas; 

Art.4º. Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao 

desastre, 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; 

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

Federal, restam autorizadas 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 determinar a pronta evacuação; 

I — usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público. 

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.6º. Durante o período em que persistir a Situação de Emergência pelos motivos 

declinados no art.1º, o município de Jati poderá contratar, mediante dispensa de licitação, a 

aquisição de bens e necessários às atividade de resposta ao desastre, de prestação de 

serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário de desastre, desde que 

observado os procedimentos previstos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art.7º, Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 24 de agosto de 2020. 

  

Maria dedests Diniz Nogueira 

Prefeita Municipal de Jati-CE 
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