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aumento de gastos públicos e o estabelecimento das
medidas  de  enfrentamento  da  emergência  de  saúde
pública  de  importância  internacional  decorrente  da
aludida pandemia;

 

CONSIDERANDO  todas  as  medidas  até  aqui
adotadas e os esforços de reprogramação financeiros já
empreendidos  por  este  município  para  ajustar  suas
contas, em virtude de se manter a prestação de serviços
públicos,  sobretudo  para  o  enfrentamento  da  grave
situação de saúde pública;

 

CONSIDERANDO  ainda o presente cenário de
pandemia  provocada  pelo  Sars-Cov-2  (novo
Coronavírus),  conforme  declarado  pela  Organização
Mundial da Saúde, cujos efeitos ainda são contabilizados
em números expressivos no Tocantins;

 

CONSIDERANDO  as  disposições  do  Decreto
Estadual n° 6.072, de 21 de março de 2020, “Declara
Estado de Calamidade pública em todo o território do
Estado  do  Tocantins  afetado  pela  COVID-19  (novo
Coronavírus)  -  Codificação  Brasileira  de  Desastre
1.5.1.1.0 e, posteriormente prorrogado com o Decreto
Estadual n° 6.156, de 18 de Setembro de 2020, até 31
de  dezembro  de  2020,  a  declaração  de  estado  de
calamidade pública de que trata o art. 1º do Decreto
6.072 de 21.03.2020;

 

CONSIDERANDO  as  disposições  do  Decreto
Estadual n° 6.274, de 29 de Junho de 2021, “Prorroga
até 27 de Dezembro de 2021, a declaração de estado de
calamidade pública de que trata o art. 1º do Decreto
6.072, de 21.03.2020, alterado pelo Decreto 6.156, de
18 de setembro de 2020;

 

CONSIDERANDO  as  disposições  do  Decreto
Estadual  n°  6.381,  de  27  de  Dezembro  de  2021,
“Prorroga até 30 de Junho de 2022, a declaração de
estado de calamidade pública de que trata o art. 1º do
Decreto  6.072,  de  21.03.2020,  alterado pelo  Decreto
6.156, de 18 de setembro de 2020, observando-se o
teor dos Decretos nº 6.202, de 22 de dezembro de 2020,
e 6.274, de junho de 2021.

 

DECRETA:

 

Art. 1º  -  Fica PRORROGADO até o dia 30 de
Junho de 2022 o ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO/TO, em
razão  da  pandemia  por  Doenças  Infecciosas  Virais  –

COVID  –  19  (Classificação  e  Codificação  Brasileira  de
desastres  –  COBRADE  1.5.1.1.0),  causada  pelo
Coronavírus  (COVID-19),  que  gera  doença  infecciosa
viral  respiratória aguda grave,  bem como pelo alerta
quanto  à  confirmação  de  casos  da  nova  variante  do
Coronavírus, a “Ômicron”, no Brasil e no Tocantins, para
que possamos dar uma rápida e energética atuação no
controle  epidemiológico,  prevenção,  bem  como  para
enfrentar e mitigar as emergências de saúde pública
decorrentes deste vírus.

 

Art.  2º  -  O  Município  de  Carrasco  Bonito/TO
solicitará  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do
Tocantins o necessário reconhecimento de prorrogação
do  estado  de  calamidade  pública  (ECP)  para  fins  do
disposto no art. 65, constante da Lei Complementar n.º
101 – de 04.05.2000,  Lei  de Responsabilidade Fiscal,
que,  enquanto  perdurar  a  calamitosa  situação,
estabelece  a  suspensão  de  prazos  e  dispensa  o
atingimento  de  resultados  fiscais  e  a  limitação  de
empenho.

 

Art.  3°  -  Ficam  convalidadas  e  mantidas  as
medidas já adotadas neste município porquanto durar a
situação atual, ou até que sejam editados e publicados
atos revogados.

 

Art. 4° - As autoridades públicas competentes
ficam  autorizadas  a  adotar  providências  excepcionais
necessárias  para  fins  de  prevenção  e  enfrentamento  a
epidemia causada pelo Coronavírus, em todo o território
do município, observando o disposto neste Decreto e,
naquilo  que  não  conflitar,  o  estabelecido  nos  Decretos
Município em vigor.

 

Art.  5°  -  Revogadas  as  disposições  em
contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE

 

          GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CARRASCO BONITO, ESTADO DO TOCANTINS,  aos
03 dias do mês de Janeiro do ano de 2022.

 

GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 003/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
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“NOMEIA A COMISSÃO MUNICIPAL DE
AVALIAÇÃO  IMOBILIÁRIA  PARA
COMPRAS, LOCAÇÃO E INVESTIMENTOS
D O  M U N I C Í P I O  D E  C A R R A S C O
B O N I T O / T O  E  D Á  O U T R A S
PROVIDÊNCIAS”.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO,
Estado do Tocantins, no exercício das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em
seu artigo  62,  inciso  VI,  Seção  II  das  Atribuições  do
Prefeito.

 

                        DECRETA:

 

Art. 1° - Fica nomeada a Comissão Municipal de
Avaliação Imobiliária de Imóveis para Compras, Locação
e  Investimentos  do  Município  de  Carrasco  Bonito/TO,
para o exercício de 2022.

 

Parágrafo  único  –  Ficam  nomeados  os
membros abaixo, para comporem a referida comissão:

 

PRESIDENTE: ANTONIO TEIXEIRA OLIVEIRA

 

MEMBRO: JOCIVALDO DA COSTA OLIVEIRA

 

MEMBRO: EDUARDO MENDES DOS SANTOS

 

MEMBRO: JOÃO PEREIRA DA SILVA

 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

 

Art. 3° - Revoga-se as disposições em contrário,
em especial o Decreto n° 020/2021, de 10 de fevereiro
de 2021.

 

PUBLIQUE-SE,  REGISTRE-SE,  COMUNIQUE-
SE E CUMPRA-SE.

 

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE

CARRASCO BONITO, ESTADO DO TOCANTINS,  aos
03 dias do mês de Janeiro do ano de 2022.

 

GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

DECRETO N° 004/2022, DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

 

“Declara Situação de Emergência nas áreas do
Município  de  Carrasco  Bonito,  Estado  do
Tocantins,  em  decorrência  das  chuvas
registradas  e  a  elevação  do  nível  do  Rio
Tocantins, e dá outras providências”.

 

O  Prefeito  do  Município  de  Carrasco  Bonito,  Estado  do
Tocantins,  Senhor GILVAN BANDEIRA DA SILVA  no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial pelo Art. 62,
inciso VI da Lei Orgânica do Município.

 

CONSIDERANDO o alto índice pluviométrico na bacia do Rio
Tocantins a montante e a jusante das UHES Luis Eduardo Magalhães e
Estreito registrado nos últimos dias, provocando grande aumento do
fluxo de vazão da barragem e, consequentemente, o aumento do nível
do  Rio  Tocantins,  que  atingem  diretamente  as  comunidades
ribeirinhas situadas na Zona Rural do Município de Carrasco Bonito/TO;
 

 

CONSIDERANDO  que  a  intensificação  das  chuvas  nos
últimos dias tem gerado grandes transtornos, desabrigando famílias,
danificando moradias, plantações, inclusive, atingindo criações;

 

CONSIDERANDO que além do aumento do nível dos rios, a
intensificação  das  chuvas  tem  causado  danos  em  estradas  vicinais
entre  outros  na  zona  rural,  que  atendem às  comunidades  rurais,
dificultando  o  acesso  aos  povoados,  além  do  deslocamento  das
pessoas, mais ainda o atendimento das famílias que necessitam serem
resgatadas de suas residências em razão das cheias;

 

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  enfrentamento  da
situação de crise gerada pelas chuvas, causando a quebra da situação
de  normalidade  e  da  rotina  de  inúmeras  famílias  atingidas,
impactando diretamente nos serviços públicos em geral;  

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.340, de 1°
de dezembro de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos
da  União  aos  órgãos  e  entidades  dos  Estados,  Distrito  Federal  e
Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco
de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por
desastres  e  sobre  o  Fundo  Nacional  para  Calamidades  Públicas,
Proteção e Defesa Civil;  

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso VI, do Art. 8º, da Lei
Federal  n°  12.608,  de  10  de  abril  de  2012,  que institui  a  Polícia
Nacional de Proteção e Defesa Civil — PNPDEC; dispõe sobre o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil — SINPDEC e o Conselho Nacional
de Proteção e Defesa civil — CONPDEC;  
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