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DECRETO Nº 19, DE 20 DE MAIO DE 2022 
 

DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS 
DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO-PB AFETADAS POR 
ESTIAGEM, CONFORME IN/MI Nº 02/2016 E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO, Estado da Paraíba, 
no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica, e tendo em vista o 
que dispõe a Lei Nº 12.608, de 10 de abril de 2012 e a Instrução Normativa Nº 02, de 20 de 
dezembro de 2016, 

 

Considerando que o município encontra-se encravado na região do semiárido da 
Paraíba e que as chuvas até a presente data não foram suficientes para alimentarem os mananciais 
que abastecem a rede de abastecimento da Cidade de Damião; 

 

Considerando que o município encontra-se com seu abastecimento de água da 
barragem de Canafístula prejudicado devido a estiagem; 

 

Considerando, a necessidade de continuar o atendimento à população quanto a 
complementação de abastecimentos de água através de carros pipas, especialmente na cidade, 
onde não há abastecimento por parte do Exército;  

 

Considerando que a população carente do município vem procurando o Poder 
Público Municipal, em busca de soluções para a manutenção da alimentação básica cotidiana das 
famílias e de água; 

 

Considerando ser da alçada dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar 
os efeitos desse fenômeno natural, provendo a população com água potável e alimentação para o 
consumo humano; 

 

Considerando que o Poder Público Municipal não dispõe de recursos para enfrentar 
a crise que assola o município, especialmente no sentido de assegurar à população às condições 
necessárias para o atendimento de suas necessidades básicas; 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica decretada situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA, na área urbana e rural do Município de Damião - PB, por um período de 180 (cento 
e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias. 

 
Art. 2⁰ Fica declarada Situação de Emergência na demanda de abastecimento de 

água nas propriedades da área rural e urbana do município de Damião-PB. 
 
Art. 3º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais, para atuarem sob 

a Coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil juntamente com a Diretoria Municipal 
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de Agricultura, nas ações necessárias ao transporte e abastecimento de água nas propriedades 
rurais e urbanas do município, que devem valer-se dos recursos materiais e humanos do município 
e/ou terceirizados.  

 
Art. 4º Autoriza-se a mobilização e utilização dos recursos materiais e humanos do 

Poder Público municipal visando a abertura de fontes e bebedouros em propriedades rurais do 
município, assim como a intervenção em redes de distribuição de água nas comunidades visando 
o alcance ao maior número possível de pessoas.  

 
Art. 5º De acordo com o artigo 167, § 3º da CF/88, é admitida ao Poder Público em 

SE ou ECP a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes.  
 
Art. 6⁰ De acordo com a Lei n° 101, de 04 de maio de 2000, ao estabelecer normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, permite abrandamento de 
prazos ou de limites por ela fixados, conforme art. 65, se reconhecida a SE ou o ECP.  

 
Art. 7⁰ De acordo com o art. 4º, § 3º, inciso I, da Resolução 369, de 28 de março de 

2006, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que dispõe sobre os casos 
excepcionais, tem-se uma exceção para a solicitação de autorização de licenciamento ambiental 
em áreas de APP, nos casos de atividades de Defesa Civil, de caráter emergencial;  

 
Art. 8⁰ - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 

disposições em contrário. 
 

Publique-se. 
 

Damião - PB, 20 de maio de 2022. 

 
________________________________________ 

SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO 
Prefeita Constitucional 

 

mailto:damiaoprefeitura@gmail.com
http://www.damião.pb.gov.br/

