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DECRETO N
O 

002/2016.                                Riachão/PB, 13 de setembro de 2016. 
 

 

“Declara situção anormal, 

caracterizada como situção de 

Emergência no município de Riachão -

PB, por ESTIAGENS, e dá outras 

Providências correlata.” 
 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica, Constituições Federal, Estadual e legislação pertinente: 
 

  CONSIDERANDO que o município se encontra escravado na região 

semiárida do curimataú Oriental da Paraiba, estando desde o mês de agosto 

enfrentando os efeitos da estiagem, a qual tem acarretado falta d’água, tanto 

para o consumo humano quanto para o consumo animal; 

 

  CONSIDERANDO que a documentação apresentada pela Comissão 

Municipal de Defesa Civil consernente aos danos causados pela estiagem 

demonstra a imprecindível necessidade de se promover o atendimento à 

população através do transporte de água potável em carros pipas para sede do 

município e para zona rural; 

 

  CONSIDERANDO que é de responsabilidade dos Poderes Públicos 

buscarem soluções para minimizar os efeitos desse fenômeno natural; 

 

  Finalmente considerando que o Poder Público Municipal não dispõe 

de recusos suficientes para enfrentar a situação do período de estiagem que 

assiola este município, especialmente às comunidades rurais. 

 

  DECRETA:  
     

Art. 1
O
 – Fica prorrogada a situação anormal caracterizada como 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, no município de Riachão em decorrência de 
estiagens, por um período de 180 (cento e oitenta) dias como definida no Decreto 
Estadual nº 36.633 de 08 de abril de 2016, publicado na edição do Diário Oficial do 
Estado do dia 10 de abril de 2016. 
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Art. 2
O
 –     Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 

Extraordinário para fazer face aos dispêndios decorrentes da situação existente. 
 

Parágrafo único – A tomada de decisão contida no caput desse artigo, 
de imediato será comunicada ao Poder Legislativo, em obediência à legislação em 
vigor. 

 

Art. 3
O
 – Fica autorixada a convocação de voluntários para reforço das 

ações de combate à situação emergencial instaurada no município. 
 

Art. 4
O
 – Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 

8.666/93e, considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de 
licitações ou contratos de aquisição de bens e serviços, especificamente relativos às 
atividades de prestação de serviços e de obras pertinentes, desde que possam ser 
concluídas no prazo estipulado em lei. 

 

Art. 5
O
 – Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas às disposições em contário. 
 

Publique-se.  
 

 
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Riachão/PB, em 13 

de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 

FÁBIO MOURA DE MOURA 

  Prefeito 
 


