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DECRETO N° 11.985, DE 09 DE JANEIRO DE 2022.

"Declara Situação de Emergência no 

Municipio de Nova Lima em razão do 
deslizamento e movimentações de terra e 
alagamentos provocados pelas fortes 
chuvas ocorridas em janeiro de 2022". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LIMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso 
suas atribuições legais a que conferem o artigo 87, incisos VIIL, XI e XX\VII

da Lei Orgänica Municipal, concorde, ainda, com o artigo 8°, da Lei 

12.608/2012, considerando as fortes e constantes chuvas vivenciadas no 
Município, causando deslizamentos, movimentações de terras, alagamentos e 
necessidade de evacuamento de moradores, observando-se, também, parecer 
favorável da Coordenadoria de Defesa Civil (CODEC); 

DECRETA:

Art. 1° Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do Municipio de Nova 
Lima afetadas por deslizamentos e movimentações de terra e inundação, 
conforme descrição contida no Formulário de Informações de Desastres 
FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, elaborados pela 
Coordenadoria de Defesa Civil (cODEC). 

Art. 20 Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para 
atuarem sob a direção da Coordenadoria de Defesa Civil (CODEC), nas ações 
de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução ou 
desobstrução dos locais e áreas atingidas.

Art. 30 Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de 
resposta ao desastre com o objetivo de facilitar as ações de assistência àà 
população afetada. 

Art. 40 De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 50 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.
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Art. 5° Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei n° 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 necessárioss
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 a 
prorrogação dos contratos. 

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo 
efeitos desde o dia 08 de janeirode 2022.

Nova Lima,09 de janeiro de 2022. 

JOÃO MARCEIO DIEGUEZ PEREIRA
PREFEIT MUNICIPAL 
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