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                                                       DECRETO Nº 01, de 02 de janeiro de 2017 
 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE 
DESABAMENTO EM PONTO DA AVENIDA SANTA MATILDE COM 
ROMPIMENTO DE PARTE ESTRUTURAL DE GALERIA, ENTUPIMENTO 
DE MANILHAS DE ESGOTAMENTOS PLUVIAIS E DE ESGOTO, 
FORMAÇÃO DE CRATERA QUE ACABOU POR ENGOLIR TRECHO DA 
REFERIDA AVENIDA EM TODA A SUA LARGURA, RISCO DE 
ROMPIMENTO DE ADUTORA DA COPASA, INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO, 
DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS VIZINHOS PELA DEFESA CIVIL FACE 
IMINENTES RISCOS DE DESABAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.  
 
O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições que lhe confere 

o disposto no art.90, XXXVII da Lei Orgânica Municipal e,  
CONSIDERANDO – que ao assumir a Administração Municipal já tinha ciência da 

formação da cratera com riscos iminentes de seu aumento, danos aos imóveis vizinhos, 
interrupção do tráfego em avenida de principal acesso daqueles que chegam à Conselheiro 
Lafaiete pelo Bairro Santa Matilde sentido São João/Centro; 

CONSIDERANDO – que é obrigação do gestor ser ágil nas soluções; de imediato 
determinou ao Sr. Secretário de Obras diligências no local para providências ao retorno da 
normalidade; 

CONSIDERANDO – que a situação anormal, causando danos e prejuízos 
comprometem parcialmente capacidade de resposta do poder público do ente atingido, exigindo 
a declaração emergencial para o mais rápido possível resposta; 

CONSIDERANDO – que conforme noticiado pela imprensa local, não só a cratera que 
engoliu parte da Av. Santa Matilde interrompendo o trânsito, como buracos e outras crateras de 
menor porte espalhadas por todas as regiões da cidade, estão a caracterizar estado de 
calamidade, revoltando moradores e motoristas face os riscos de acidentes e danos; 

CONSIDERANDO – que em cumprimento de diligência do Sr. Secretário de Obras, 
Engenheiro, Paulo Ênio de Siqueira Filho, vieram as seguintes informações: ” A Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, representada na pessoa de seu secretário de Obras e 

Serviços Urbanos, vem respeitosamente, comunicar a situação de emergência para que se inicie 

a obra na Avenida Santa Matilde, em frente à quadra onde ocorreu o desmoronamento de uma 

galeria pluvial que provocou a abertura de um buraco ocupando toda a largura da rua 

colocando em risco uma casa, um comércio, a quadra, o vestiário e a sede da associação de 

moradores. Outra destruição relevante que pode ocorrer é o rompimento de uma adutora da 

Copasa. A avenida está totalmente obstruída e é uma das vias principais do bairro, com isso o 

trânsito está sendo desviado causando engarrafamento. Os moradores das casas que podem ser 

atingidas com o aumento do buraco foram retirados pela defesa civil em caráter de urgência 

devido ao risco constatado no local. Com as chuvas a terra está sendo carreada e o buraco está 

aumentando rapidamente, colocando em risco as construções ao redor que ainda estão intactas. 

Há a necessidade de se fazer com urgência a reconstrução da referida galeria para evitar 

danos maiores na região. Para isso precisa de contratação de uma Escavadeira, 2 caminhões, 

ferragem, cimento, brita e areia. Porque o Município não tem tais equipamentos disponíveis no 

momento e material suficiente para executar a obra. Sem mais para o momento.”  Documento 
que fica fazendo parte  integrante do presente Decreto, bem como exemplares das publicidades 
dos fatos no Jornal Correio da Cidade, da semana de 17/12/2016 a 23/12/2016; 
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CONSIDERANDO – que a Empresa Tecnologia Global, responsável pelo Software de 
gestão pública que deveria ter sido implantado até 31/12/2016, e não foi; 

CONSIDERANDO – que o sistema anterior, para atualização de dados e conversões ao 
novo sistema da Tecnologia Global, foram encerrados em 28/12/2016, com previsão de 
conclusão de todas as conversões e disponibilidades do novo sistema a partir de 09/01/2017, o 
que não se sabe se assim se dará; 

CONSIDERANDO – que por força do art.51, da LC 101/2000, impõe-se uniformização 
dos procedimentos de execução orçamentária no âmbito da União, Estado Distrito Federal e 
Municípios; 

CONSIDERANDO – que sequer Sistema de Registro de Preço e outros, imprescindíveis 
a obtenções de informações necessárias ao curso normal até mesmo de procedimentos de 
Dispensa de Licitação, encontram-se indisponíveis, prejudicando a agilidade nas soluções; 

Decreta; 
Art.1º - Fica declarada situação de emergência no Município de Conselheiro Lafaiete, 

restrita às atipicidades aqui reconhecidas, pelo prazo de 60(sessenta) dias ou o necessário ao 
retorno da normalidade do trânsito pela Av. Santa Matilde, principal via de acesso BR 040 
sentido Bairro Santa Matilde, via São João/Centro e demais regiões da cidade, através da 
reconstrução da galeria destruída, reconstruções das pistas com restabelecimento do fluxo 
normal dos esgotamentos pluviais e outros afetados e interrompidos pela cratera impondo 
desvios do trânsito para vias não preparadas àquele intenso e pesado, ameaças a imóveis 
vizinhos, a rompimento de adutora da Copasa, riscos das mais diversas naturezas, prejuízos ao 
erário e a terceiros conforme atestado pelo Sr. Secretário Municipal de Obras e meio Ambiente, 
mediante execuções de todas as ações necessárias ao restabelecimento da normalidade e 
segurança. 

Art.2º - para as aquisições que se darão na Modalidade Dispensa, responsável pelo 
Departamento de Compras deverá fazer imediato contato com pelo menos 03 fornecedores 
daquilo que vier a ser requisitado, valendo-se ainda de orçamento da própria Secretaria, para 
obtenção do preço. 

Art.3º - para a hipótese da contratação de máquinas ou quaisquer outros equipamentos 
com fornecedor exclusivo na praça ou em número inferior a 03(três), necessária a justificativa, 
pois, deverá ser observada em tudo aquisição pelo menor preço por item. 

Art.4º - que a Comissão de Licitações urgentemente viabilize o processo de Dispensa, 
sua conclusão, em termos formais da legislação para que possam ser implementadas 
aquisições/contratações necessárias a satisfação do objeto, com amparo neste Decreto e   no 
art.24, IV da LL.   

Art.5º - Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser publicado com sua afixação 
no quadro de divulgações dos atos da Administração Municipal, e no Órgão local ou Regional e 
vigorará por um prazo de 60 (dias), podendo ser prorrogado no limite legal. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução deste 
Decreto pertencer, que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se contém. 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 02 de Janeiro de 2017. 
 
                                      Mário Marcus Leão Dutra 
                                               Prefeito Municipal 
 
                                      Jose Antônio dos Reis Chagas 
                                            Procurador Municipal    


