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Prefeitura Municipal de Cândido Godói
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Liberàto Salzano. 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO NA 087/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 20I7.

DECLARA SITUAÇÂO DE EMERGÊNCIA EM
PONTE AFETADA POR ENXURRÁDAS,
LOCALZIADA NA LINHA ACRE, INTERIOR DO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI.

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT, Preleito do Município de Cândido Godói,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, nos temos da legislação
municipal aplicável de acordo com o § 1" do art. 7 do Decreto Federal no 7 .25'1 , de 04 de agosto
de 2010, de acordo com a Lei Federal no 12.34012010, de 0l de dezembro de 2010, e pelo Inciso
VI do artigo 8' da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, e pela resolução no 3 do
Conselho Nacional da Defesa Civil, em conformidade com a Lei Municipal n" 1 .389/2001, de 05
de julho de 2001,

CONSIDERANDO a enorme precipitação pluviométrica ocorrida no dia 3 1 de
dezembro de 2016;

êr
CONSIDERANDO a necessidade de grande fluxo de veículos, leves e pesados

(motos, carros, caminhões, tratores, etc), para escoamento de produção agrícola, de animais, leite
e cereais;

CONSIDERANDO que as intempéries debilitaram a estrutura da ponte
localizada na Linha Acre no sentido Linha Acre Liúa Natal Sul:

CONSIDERANDO que a ponte mencionada é de estrutura de madeira e está
intransitável;

CONSIDERANDO que nem veículos de pequeno, muito menos de gralrde
pofie podem tralegar sobre a ponte;

CONSIDERANDO que a ponte descrita apresenta iminente risco de queda;

CONSIDERANDO que a referida ponte representa grave risco aos munícipes e

às demais pessoas que por Iá podem circular;

CONSIDERANDO que a grande necessidade da utilização da via onde se

localiza a ponte descrita;
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CONSIDERANDO o laudo técnico produzido pelo engenheiro da Prefeitura,
detalhando exaustivamente as condições da ponte e concluindo pela irnpossibilidade de ela ser
reparada;

CONSIDERANDO que o engenheiro, cm seu laudo técnico, concluiu pela
interdição imediata da ponte e proibição de todo e qualquer tipo de tráfego sobre a estrutura
daniÍicada;

CONSIDERANDO, poÍanto, a recomendação do profissional técnico,
constante do laudo, de construção de ponte nova no local;

CONSIDERANDO a proteção da vida dos munícipes, bem maior a ser
tutelado;

DECRETA:
Art. l'. Fica declarada situação de emergência na estrada vicinal que liga a

Linha Acre à Liúa Natal Sul, zona rural do Município.

AÉ. 2'. Decreta a interdição total da reÍ-erida estrada, no local da ponte da Linha
Acre, no sentido l.inha Acre - Linha Natal Sul, por ela não podendo oconer tráfego algum, de
qualquer espécie.

Art.3". 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 e serviços necessários às atividades de resposta à

situação emergencial, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a construção de nova
ponte, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e

inintemuptos, contados a paÍir da caracterização da situação de emergência, vedada a

prorrogação dos contratos.

Art. 4o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

abinete do Prefeito de Cândido Godói/RS, em 2 de janeiro de 2017

gistre-se e publique-se
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