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Município de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

DECRETO N°. 5169 
DE 30 DE MAIO DE 2017. 

Declara situação de emergência em ponte 
afetada por enxurradas, localizada na divisa 
entre os Municípios de Tupanciretã e Joia 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO a enorme precipitação pluviométrica ocorrida na segunda 
quinzena do mês de maio de 2017; 

CONSIDERANDO a necessidade de grande fluxo de veículos, leves e pesados 
(motos, carros, caminhões, tratores, etc.), para escoamento de produção agrícola, 
de animais, leite e cereais; 

CONSIDERANDO que as intempéries deslocaram a estrutura da ponte localizada 
na divisa entre os Municípios de Tupanciretã e Joia; 

CONSIDERANDO que a situação da ponte está intransitável; 

CONSIDERANDO que o trafego de veículo ou pessoas representa grave risco de 
queda da ponte: 

CONSIDERANDO que a grande necessidade da utilização da via onde se localiza a 
ponte descrita; 

CONSIDERANDO o laudo técnico produzido pelo engenheiro da Prefeitura, 
detalhando exaustivamente as condições da ponte e concluindo pela 
impossibilidade de ela ser reparada; 

CONSIDERANDO a proteção da vida e da saúde dos munícipes, bem maior a ser 
tutelado; 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica declarada situação de emergência na estrada vicinal que liga os 
Municípios de Tupanciretã e Joia, em razão de deslocamento da estrutura da ponte 
localizada na divisa entre os Assentamentos Cachoeira e Tarumã. 

Art. 2°. Decreta a interdição total da referida ponte, não podendo por ali ocorrer 
tráfego de qualquer espécie. 

Art. 3°. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 21.06.1993, sem 
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 
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Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tup4f iretã, 30 de maio de 2017. 

-Gjovãni a s 
Secretátio 	ip—ar~nistração. 

Certifico que este Decreto foi publicado no átrio da 
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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços necessários 
às atividades de resposta à situação emergencial, de prestação de serviços e de 
obras relacionadas com a construção de nova ponte, desde que possam ser 
concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, 
contados a partir da caracterização da situação de emergência, vedada a 
prorrogação dos contratos. 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 30 (trinta) dias do mês de 
maio de 2017. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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