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     DECRETO Nº /2008 
 
 
 
 

Declara em situação anormal, 
caracterizada como SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA a área do Município 
de Nova Monte Verde – MT, e dá 
outras providências. 

 
 
 
  O Prefeito Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, 
Senhor Nelson Lehrbach, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que 
dispõe o art. 18, inciso XVII da Lei Orgânica Municipal, o art. 17 do Decreto Federal 
nº 5.376 de 17 de fevereiro de 2.005 e a Resolução nº 03 do Conselho Nacional da 
Defesa Civil – CONDEC, e 
 
  CONSIDERANDO QUE: 
 
   O Município de Nova Monte Verde obteve um grande aumento de 
trafego de caminhões para atender ao escoamento de gado e madeira; 
 
  O Município de Nova Monte Verde em sua totalidade é composto por 
Distritos, Assentamentos, Comunidades, Fazendas, Sítios e Chácaras que por sua 
vez são interligados entre si por estradas vicinais que possuem de modo geral um 
grande número de pontes; 
 
  As precárias condições de trafegabilidade das vicinais, tendo em vista 
a destruição e danificação de inúmeras pontes que ligam as diversas comunidades 
da região estão a impedir o acesso dos munícipes, transeuntes aos mais variados 
pontos do Município, inclusive ao perímetro urbano. 
 
  Essas mesmas situações estão a provocar impossibilidade de acesso 
de alunos e professores tanto às escolas rurais quantos às escolas urbanas deste 
Município; 
 
  Há o comprometimento do abastecimento de combustível, gêneros 
alimentícios, locomoção de enfermos e remédios no Município;  
 
    Foram despendidos todos os esforços e ações até a presente data 
pela Administração Municipal, no sentido de corrigir a situação, e mesmo assim os 
problemas e as dificuldades persistiram, exaurindo toda a capacidade operativa e 
financeira do Município e ainda trazendo o grande risco de comunidades inteiras 
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ficarem ilhadas e completamente sem possibilidade de locomoção por falta de 
acesso;  
 
  Há necessidade de adoção de medidas urgentes para resolver ou até 
mesmo amenizar as dificuldades de deslocamento e acesso na região afetada; 
 
  Existe a probabilidade de ocorrência de mais e sérios prejuízos a 
população, aos transeuntes e ainda a economia da região. 
 
  DECRETA: 
 
  Art. 1º - Fica declarada a existência de situação anormal no Município 
de Nova Monte Verde - MT, provocada por destruição de pontes, a qual é 
caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 
 
  Parágrafo Único – Esta situação de anormalidade é válida apenas para 
áreas deste Município, comprovadamente afetada pelas circunstâncias 
consideradas, conforme prova documental anexa a este Decreto. 
 
  Art. 2º - Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa 
Civil, no âmbito do município, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil – COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de 
Respostas situações de emergência, após adaptado a essa situação real. 
 
  Art. 3º - Autoriza-se a convocação da população através de voluntários, 
para reforçar as ações de resposta as situações tidas como emergenciais. 
 
  Art. 4º - De acordo com o estabelecido no inciso IV do art. 24 da Lei 
8.666/93, e considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de 
licitação os contratos de aquisição de bens e materiais necessários às atividades de 
resposta a essa situação emergencial, de prestação de serviços de obras 
relacionadas com a reabilitação das pontes desde que possam ser concluídas no 
prazo de 90 (noventa dias) prorrogáveis por igual período consecutivos e 
ininterruptos, contados a partir da caracterização desta situação emergencial, vetada 
a prorrogação de contratos. 
 
  Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
devendo vigorar até a volta da normalidade do trânsito em toda a extensão afetada, 
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a . 
 
 
 

   Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde – MT. 
23 de junho de 2008. 

       
 
     NELSON LEHRBACH 
     Prefeito Municipal 


