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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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CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação
do bem-estar  da população e  das  atividades socioeconômicas  das
regiões atingidas por eventos adversos, bem com 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 de Carrasco Bonito/TO e o Estado do Tocantins nos últimos
dias, causando danos materiais, ambientais e prejuízos econômicos, o
que  demonstra  a  necessidade  de  declaração  de  situação  de
emergência,  possibilitando ao poder  público  a  adoção de medidas
legais de enfrentamento imediato e a busca de apoio junto aos órgãos
estaduais e federal;

 

            CONSIDERANDO  a  necessidade de preservação da
segurança das pessoas e a integridade e a preservação da vida como
condição prioritária de atuação do poder público municipal;

 

CONSIDERANDO  o  elevado  interesse  público  e  o
exaurimento da capacidade do Município de Carrasco Bonito/TO de
enfrentar toda essa situação sem o apoio e a logística dos organismos
estadual e federal.

 

DECRETA:

 

Art.  1º.  Fica  declarada  situação  de  anormalidade  por
intempérie natural causada pelas fortes chuvas registradas, com alto
índice pluviométrico, o que vem afetando as comunidades ribeirinhas
situadas na Zona Rural do Município nos últimos dias, caracterizando
assim situação de Emergência nas áreas do Município de Carrasco
Bonito/TO.  

 

1º. Fica autorizada a mobilização da Coordenadoria
Estadual  de Defesa Civil  e  do Sistema Nacional  de Defesa
Civil,  no  âmbito  do  Município,  sob  a  coordenação  da
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

 

2º.  Ficam mobilizados todos os órgãos municipais
para  atuarem nas  ações  de  respostas  necessárias  para  o
enfrentamento e para minimizar  os  efeitos  causados pelas
chuvas no Município.

 

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência
ora  declarada,  fica  dispensados  procedimentos  licitatórios,  na  forma
preconizada pelo inciso IV, do Art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e inciso VIII, do Art. 5º da Lei Federal n° 14.133, de 01
de  abril  de  2021,  que  regulamentam  o  Art.  37,  inciso  XXI,  da
Constituição Federal,  institui  normas para licitações e contratos da
administração  pública  e  dá  outras  providências,  sem prejuízo  das
restrições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, que
estabelece  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a
responsabilidade  na  gestão  fiscal  e  dá  outras  providências,  os
contratos  de  aquisição  de  bens,  na  contratação  de  serviços,
necessários as atividades de resposta à enchente, bem como obras
relacionadas com a reabilitação dos cenários causados pelas chuvas,
desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta
dias consecutivos e ininterruptos.

 

Art.  3º.  Este  decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus
efeitos pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado para
até  180  (cento  e  oitenta)  dias,  caso  a  situação  de  anormalidade
permaneça.

 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARRASCO
BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 11 dias do mês de Janeiro do
ano de 2022.

 

GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

 

   ATOS DO LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 001/2022

 

“Dispõe  sobre  a  exoneração  de  cargo  em
Comissão e dá outras providências.”

 

 O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRASCO
BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhes
são conferidas e em consonância com a Lei Orgânica do Município;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Fica o Senhor Fagner Batista Galvão exonerado do
cargo em Comissão, Chefe do Controle Interno da Câmara Municipal
de Carrasco Bonito/TO.

 

Art. 2º Revogando-se as disposições em contrário.

 

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

 

Gabinete da Câmara Municipal de Carrasco Bonito/TO, aos
04 de janeiro de 2022.

 

 

Vereador JOHNNATAN RODRIGUES GUIMARÃES

Presidente

 

PORTARIA Nº 002/2022
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