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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DA PREFEITA 
DECRETO Nº 017, DE 11 DE MARÇO DE 2018.

 
DECRETO Nº 017, DE 11 DE MARÇO DE 2018.
 

Fica prorrogada a SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA no Distrito de Barra do Cunhaú
no Município de Canguaretama, Estado do Rio
Grande do Norte nos termos do Decreto nº
036/2018 e dá outras providências.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, a Sr.ª Maria de
Fátima Borges Marinho, no uso das atribuições que lhes são
conferidas especificamente pelo disposto no artigo 11, inciso III, e 74,
Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Canguaretama, e o
disposto no Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, e na
Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Defesa Civil,
 
CONSIDERANDO a erosão costeira marítima que causou o avanço
de mais de 100 (cem) metros da linha de preamar na região conhecida
como Pontal, no Distrito de Barra do Cunhaú;
 
CONSIDERANDOque a erosão causou o avanço do mar e vem
destruindo imóveis localizados na área afetada, bem como destruiu,
em 21 de dezembro de 2018, parcialmente, a Rodovia Estadual RN-
269 que corta o Município de Canguaretama, causando danos à
locomoção dos moradores e frequentadores da praia de Barra do
Cunhaú, sendo classificado como dano material de prioridade I;
 
CONSIDERANDO as área afetada pela erosão e as consequências
desse desastre no âmbito do Distrito de Barra do Cunhaú e que o
desastre natural não tem duração nem extensão calculável, tendo em
vista que o mar continua avançando sobre o continente em diferentes
localidades;
 
CONSIDERANDOos danos ambientais causados através da
degradação do solo, ainda incalculáveis;
 
CONSIDERANDOtoda a conjuntura dos trabalhos e dispêndios
realizados pela Administração Pública Municipal de
Canguaretama/RN, tanto com seus recursos próprios, quanto com as
parcerias com os Ministérios do Governo Federal para realizações de
projetos e reparações dos danos:
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D E C R E T A:
 
Art. 1º. Fica decretado a prorrogação da SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA (sendo classificada como dano material de prioridade
I) na área do Distrito de Barra do Cunhaú localizado no município de
Canguaretama/RN, pelas motivações fáticas anteriormente expostas
pelo período compreendido no ordenamento jurídico vigente.
 
Art. 2º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 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 necessários às atividades de resposta ao desastre, de
prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos
cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo
máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados
a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos
contratos.

 
Art. 3º.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos ao dia 21 de fevereiro de 2019.
 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
 
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN em 11 de março de 2019.
 
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita 
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