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DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL nº 021, de 29 de junho de 

2021. 

 

Declara situação de Estado de Calamidade Pública no Município de 

São Rafael/RN comprometido pela estiagem e dá outras providências. 

 

    O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL, no uso das 

atribuições legais conferidas pelo artigo 87, § único, III, da Lei Orgânica do 
Município; 

 

CONSIDERANDO o disposto pelo inciso VI do artigo 8º da 
Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); 

 
 CONSIDERANDO a escassez de chuvas na região geográfica 

em que encontra inserida a Bacia Hidrográfica Piancó – Piranhas – Assú, a 

qual abastece o município de São Rafael/RN; 
 

 CONSIDERANDO a necessidade imediata de políticas públicas 

municipais visando minimizar a problemática de uso, transporte, manejo e 
distribuição de água no município; 

 

 CONSIDERANDO que o município de São Rafael anualmente 
é afetado por desastre natural climatológico por estiagem prolongada que 

provoca a redução sustentada das reservas hídricas existentes 
(COBRADE/1.4.1.1.0 – Estiagem), necessitando, em igual período, de 

políticas públicas para o enfrentamento da situação. 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal em 
virtude da estiagem, a qual é caracterizada como Estado de Calamidade no 

Município de São Rafael/RN, em razão do desastre classificado e 

codificado como Situação de Emergência provocada por desastre natural 
climatológico, configurado por período prolongado de baixa ou nenhuma 

pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição 

e baixos índices pluviométricos registrados no município que provocaram a 
redução sustentada das reservas hídricas existentes (COBRADE/1.4.1.1.0 – 

Estiagem). 

 
 Parágrafo Único: Essa situação de anormalidade é válida para 

todas as áreas deste Município. 

 
 Art. 2º Autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de 

Resposta à situação de abastecimento de água no município. 

 
 Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as 

ações de resposta às situações emergenciais. 

 
 Parágrafo Único – Essas atividades serão coordenadas pela 

Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

 

 Art. 4º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 

21.06.1993, sem prejuízos das restrições da Lei de Responsabilidade 

Fiscal(LC 101/2000), ficam dispensados de licitações os contratos de 
aquisição de bens necessários às atividades de resposta à falta de 

abastecimento de água, de prestação de serviços e de obras relacionadas 

com a reabilitação dos cenários causados pela estiagem, desde que possam 
ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e 

ininterruptos. 

 
 Art. 5º Revoga-se o Decreto Executivo Municipal nº 004 de 10 

de fevereiro de 2021.  

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor nesta data, tendo como vigência um 

prazo de 180 dias. 

 

 Parágrafo Único – O prazo de vigência deste decreto pode ser 

prorrogado até completar um período máximo de 180 dias ou considerado 
nulo quando comprovado o fim do período de situação de anormalidade. 

 

 São Rafael/RN, em 29 de junho de 2021. 
 

RENO MARINHO DE MACEDO SOUZA 

Prefeito Municipal 
 

PORTARIA DE DIÁRIA N° 06.004/2021 – GP 

 

Concede 01 (uma) diária ao servidor para fins que especifica e dá 

outras providências. 

 
                     O Prefeito Municipal de São Rafael/RN, no uso de suas 

atribuições legais, e em conformidade com o Decreto nº. 006/2017-GP de 

17 de abril de 2017. 
 

RESOLVE: 

 
Art.1° – Conceder 01 (uma) diária, para o Sr. MARCOS HOCHARMES 

DIOGENES, Servidor Municipal, Matricula n° 1350, ocupante ao cargo de 

Chefe de Programas Sociais Com o objetivo de custear as despesas 
decorrentes de uma viagem para a cidade do Recife/PE, onde o mesmo fará 

o translado de uma usuária do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) que passará a residir com familiares naquela localidade. O 

deslocamento a cidade de Recife/PE ocorrerá no dia 30 de junho de 2021. 

 
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição; 

 

Art.3º - REVOGAR, as disposições em contrário.  
 

Dê-se ciência. Registre-se. Cumpra-se. Publique-se. 

 
GABINETE DO PREFEITO. 

 

São Rafael/RN, 29 de junho de 2021. 
 

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA 

Prefeito Municipal 
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