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DECRETO Nº 1296, DE 05 DE JULHO DE 2010. 
 
 
DECLARA COMO SITUAÇÃO DE URGÊNCIA A CIRCUNSTÂNCIA ANORMAL 
DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DA VILA DE PALMITAL DE MINAS, EM FACE DO IMINENTE ROMPIMENTO 
DA REDE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA,  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 

 
O prefeito Municipal de Cabeceira Grande, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições 

legais, especialmente pelos artigos 18, XII,  76, III, 77, XII da Lei Orgânica Municipal, e a resolução nº. 03 
do Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC, e 

 
 

 CONSIDERANDO as informações e o relatório verbal de servidor lotado no SANECAB – 
Serviço Municipal de Saneamento de Cabeceira Grande, dando conta de freqüentes 
rompimentos que vem ocorrendo na adutora de água bruta do sistema público de 
abastecimento de água da Vila de Palmital de Minas; 

 

 Que o relatório enfatiza que a referida adutora, construída há mais de 30 anos, não 
suporta o volume e o peso da água que vem sendo aduzida por recalque, para 
abastecimento diário de água aos três mil (3000) moradores da referida Vila, durante este 
prolongado período de seca; 

 

 Que a situação daquela rede tem se deteriorado rapidamente, prevendo-se seu 
rompimento definitivo se não for adotada uma imediata ação reparadora e preventiva, a 
construção de outra rede ou adoção de medidas tecnológicas emergenciais para reforço e 
descanso da tubulação atual. 

 

 Que esta situação, na atual conjuntura, coloca em risco iminente o total desabastecimento 
de água da população residente na Vila de Palmital de Minas, principalmente pela 
inexistência de outra solução de abastecimento naquela localidade. 

 

 Considerando ainda a necessidade da adoção de medidas inadiáveis e urgentes por parte 
do Poder Público para garantir o abastecimento de água, sob pena de causar sérios 
prejuízos à população e aos bens públicos. 

 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica declarada a existência de situação anormal, caracterizada como “SITUAÇÃO DE 

URGÊNCIA”, os freqüentes vazamentos e o iminente rompimento da adutora de água bruta do Sistema 
de Abastecimento de Água da Vila de Palmital de Minas. 
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Art. 2º - Convoca-se a Comissão Municipal de Defesa Civil, com a cooperação do Diretor Geral 

do SANECAB, visando mobilizar voluntários e equipamentos públicos e privados, autorizando-se o 
desencadeamento de plano emergencial de resposta à desastres, adaptado à situação de emergência 
relatada, tanto para prevenir maiores danos, reparação do sistema ou atendimento emergencial de 
abastecimento da população. 

 
Art. 3º - Autorizar ao Diretor Geral do SANECAB à: 
 
1)  solicitar auxilio imediato aos órgãos governamentais de âmbito estadual e/ou federal, 

visando obter qualquer tipo de ajuda material ou financeira que possibilite solucionar a falhas na adutora; 
2) realizar gastos extraordinários com mão-de-obra que for suficiente e necessária à reparação 

emergencial da rede afetada, inclusive para a construção de uma nova rede adutora em regime de 
urgência, dispensando-se nas aquisições e/ou nas contratações a realização de processos licitatórios, 
obedecidos os termos e as condições impostas pela legislação em vigor, especialmente aquela prevista  
no inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666 de 21/06/1993,  exclusivamente para a aquisição dos bens 
necessários à realização de obras e instalações relacionadas com a reabilitação do sistema público de 
abastecimento de água de Palmital de Minas, bem como a realização de processos seletivos para 
contratação de pessoal técnico e operacional, tudo pelo prazo máximo de 60 dias, contados da data da 
publicação deste decreto.  

 
Art. 4º -  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Cabeceira Grande (MG), 05 de Julho de 2010. 
 
 

Antônio Nazaré Santana Melo 
Prefeito Municipal 


