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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 003, DE 10 DE JANEIRO DE 2022

Declara Situação de Emergência nas áreas 
do Município afetadas por Estiagem (14110).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-
gais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Inciso 
IV do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 
2012,

CONSIDERANDO que a média histórica de chuvas 
para o período de outubro a dezembro no Município de Ouro 
Verde do Oeste é de 210mm. No entanto, no mesmo período 
no ano de 2021 houve precipitação de aproximadamente 
80mm. O evento se intensificou no último trimestre de 
2021, onde foi identificada a perca da produção; dificuldade 
na dessedentação de animais; baixa do nível de água 
dos poços artesianos e dos rios presentes no município, 
causando, entre outros impactos, a mortandade de peixes; 
afetando as áreas descritas no Formulário de Informações 
do Desastre (FIDE) anexo ao presente Decreto;

CONSIDERANDO que, como consequência desse 
desastre, resultaram os danos e prejuízos constantes do 
descritos no formulário FIDE anexo a este Decreto;

CONSIDERANDO que o parecer da COMDEC Mu-
nicipal relatando a ocorrência desse desastre é favorável à 
declaração de Situação de Emergência,

D E C R E T A

Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência nas 
áreas do município contidas no Formulário de Informações 
de Desastre (FIDE) e demais documentos anexos a este 
Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado 
como Estiagem (14110).

Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos 
municipais para atuarem sob a coordenação da COMDEC 
Municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação 
do cenário e reconstrução.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários para 
reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de 
campanhas de arrecadação de recursos junto à comuni-
dade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência 
à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da 
COMDEC Municipal.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI 
e XXV do artigo nº 5 da Constituição Federal, autoriza-se as 
autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil, 

diretamente responsáveis pelas ações de resposta ao de-
sastre e em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para 
determinar a pronta evacuação;

II - usar de propriedade particular, no caso de iminen-
te perigo público, assegurada ao proprietário indenização 
posterior se houver dano.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da 
Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de 
suas obrigações, relacionadas com a segurança global da 
população.

Art. 5º De acordo com o estabelecido no artigo 5º do 
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o 
início dos processos de desapropriação, por utilidade públi-
ca, de propriedades particulares comprovadamente locali-
zadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º No processo de desapropriação, deverão ser 
consideradas a depreciação e a desvalorização que ocor-
rem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º Sempre que possível essas propriedades serão 
trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o pro-
cesso de desmontagem e reconstrução das edificações, em 
locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das restrições 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dis-
pensados de licitação os contratos de aquisição de bens 
necessários às atividades de resposta ao desastre, de pres-
tação de serviços e obras relacionadas com a reabilitação 
do cenário de desastre, desde que possam ser concluídas 
no prazo máximo de cento e oitenta dias (180) consecutivos 
e ininterruptos, contados à partir da caracterização do de-
sastre e sendo vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, devendo vigorar por 180 dias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 10 de 
janeiro de 2022.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR
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SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

Formulário de Informações de Desastre - FIDE

1. Identificação

 Ocorrência nº: 67/2022  Município: Ouro Verde do Oeste  Estado: PR

 População (nº habitantes)
5.692

 PIB Anual (R$)
72.690.000,00

 Orçamento Anual (R$)
17.065.580,56

 Arrecadação Anual (R$)
15.182.581,78

 Receita Corrente Líquida (RCL) Anual (R$)
14.973.627,02

 Receita Corrente Líquida (RCL) Mensal média (R$)
1.247.802,25

2. Tipificação

 COBRADE
14110

 Denominação
Estiagem

3. Data da Ocorrência

 Dia
01

 Mês
10

 Ano
2021

 Horário
10:30

4. Área afetada

Tipo de Ocupação
Não existe/não

afetada
Urbana Rural Urbana e Rural

Residencial

Comercial

Industrial

Agrícola

Pecuária

Extrativismo vegetal

Reserva florestal ou APA

Mineração

Turismo e outras

Descrição das áreas afetadas

Todas a área rural do Município. Distrito de São Sebastião; Linhas Taquaruçú, Maripá, João Cruz, João Gomes, Baixadão,
Cerâmica, Gozzi, Casa Grande, Buracão, Jamaica, Três Marcos, Viola, Mandaguari, Brasiliano de Campos, Brandão, Adamazuck,
Sanga Funda, Alves, Sol de Maio, I-Riedi, Sadia, Reolon, Muraro, Gustavo, Santa Quitéria, Aparado e Dois Ipês.

5. Causas e efeitos do desastre

Descrição do evento e das suas características

A média histórica de chuvas para o período de outubro a dezembro no Município de Ouro Verde do Oeste é de 210mm. No
entanto, no mesmo período no ano de 2021 houve precipitação de aproximadamente 80mm. O evento se intensificou no último
trimestre de 2021, onde foi identificada a perca da produção; dificuldade na dessedentação de animais; baixa do nível de água
dos poços artesianos e dos rios presentes no município, causando, entre outros impactos, a mortandade de peixes.
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6. Danos humanos, materiais e ambientais

6.1 Danos Humanos

Tipo Nº de pessoas

Mortos 0

Feridos 0

Enfermos 0

Desabrigados 0

Desalojados 0

Desaparecidos 0

Outros (descritos abaixo) 1.064

Total de afetados 1.064

Descrição dos danos humanos

Nos atendimentos realizados no Centro de Saúde de Ouro Verde do Oeste constatou-se no último trimestre de 2021 diversos
atendimentos relacionados a doenças respiratórias, novas ou em controle, que foram intensificadas diante da redução da umidade
do ar e dispersão de poeiras. Além disso, evidenciou que os 1064 produtores de, aproximadamente 429 propriedades foram
afetadas com perdas. Ressalta-se que nenhuma família é de vulnerabilidade social e que, até o momento, não foram realizados
atendimentos pela Secretaria Social do Município. Os dados sobre as perdas são da Secretaria Estadual de Agricultura e
Abastecimento; Secretaria de Saúde e de Assistência Social de Ouro Verde do Oeste.

6.2 Danos Materiais

Tipo Destruídas Danificadas Valor (R$)

Instalações públicas de saúde 0 0 0,00

Instalações públicas de ensino 0 0 0,00

Instalações públicas prestadoras de outros serviços 0 0 0,00

Instalações públicas de uso comunitário 0 0 0,00

Unidades habitacionais 0 0 0,00

Obras de infra-estrutura pública 0 0 0,00

Descrição dos danos materiais

Não houveram danos materiais.

6.3 Danos Ambientais

Tipo
População / Área do município

atingida

Contaminação da água 10% a 20%

Contaminação do solo Não afetada

Contaminação do ar Não afetada

Diminuição ou exaurimento sazonal e temporário da água Mais de 20%

Incêndios em parques, APAs ou APPs Não afetada

Descrição dos danos ambientais

Redução significativa do nível de água de rios e córregos, e consequentemente mortandade de peixes e aumento da carga
orgânica do rio, possibilitando o aumento da contaminação da água e prejudicando também a dessedentação de animais e, em
alguns casos a irrigação de produtos da agricultura familiar. Além disso, redução do nível de água dos poços artesianos,
prejudicando o abastecimento humano.
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7. Prejuízos econômicos públicos e privados

7.1 Prejuízos econômicos públicos

Serviços essenciais prejudicados
Valor para restabelecimento

(R$)

Assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas 0,00

Abastecimento de água potável 7.270,00

Esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários 0,00

Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo 0,00

Sistema de desinfestação e desinfecção do habitat e de controle de pragas e vetores 0,00

Geração e distribuição de energia elétrica 0,00

Telecomunicações 0,00

Transportes locais, regionais e de longo curso 0,00

Distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico 0,00

Segurança pública 0,00

Ensino 0,00

Valor total dos prejuízos públicos 7.270,00

Descrição dos prejuízos econômicos públicos

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças foram gastos R$ 6.020,00 com abertura de bebedouros para animais e R$
1.250,00 com fornecimento e transporte de água potável para animais e residências na área rural do município. Pela Secretaria
Rodoviário Municipal foram realizadas aberturas de bebedouros e fornecimento de água para as comunidades rurais. Informamos
também que não foram realizados os registros fotográficos das ações de abastecimento.

7.2 Prejuízos econômicos privados

Setores da economia Valor (R$)

Agricultura 112.866.150,00

Pecuária 0,00

Indústria 0,00

Comércio 0,00

Serviços 0,00

Valor total dos prejuízos privados 112.866.150,00

Descrição dos prejuízos econômicos privados

Cerca de 1064 produtores, distribuídos em aproximadamente 429 propriedades rurais localizadas no Distrito de São Sebastião;
Linhas Taquaruçú, Maripá, João Cruz, João Gomes, Baixadão, Cerâmica, Gozzi, Casa Grande, Buracão, Jamaica, Três Marcos,
Viola, Mandaguari, Brasiliano de Campos, Brandão, Adamazuck, Sanga Funda, Alves, Sol de Maio, I-Riedi, Sadia, Reolon, Muraro,
Gustavo, Santa Quitéria, Aparado e Dois Ipês. foram afetados significativamente com prejuízos na lavoura que variou de 75% a
80% nas culturas de milho e soja e na produção de silagem, de acordo com a SEAB.

8. Instituição informante

 Nome da instituição:
COMPDEC - OURO VERDE DO OESTE

 Endereço:
Rua Curitiba

 E-mail:
planejamento@ouroverdedooeste.pr.gov.br

 Telefones:
Celular Pessoal: (45) 9975-3324; Fixo Comercial: (45) 3251-8000;

Dados do responsável pelo preenchimento do formulário

 Nome:
Diogo Franco de Souza �

 Cargo:
Diretor Municipal

 Telefones:
Celular Pessoal: (45)
99975-3324
Fixo Comercial: (45) 3251-8000

Assinatura do Coordenador Municipal
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 002/2022 – MODALIDADE PRESENCIAL

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, torna público que estará realizando a abertura do certame 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios, itens de panificação, materiais de higiene, limpeza e descartáveis, afim de atender as demandas 
das Secretarias da Administração e seus setores. O valor máximo total do objeto para contratação é de R$992.784,29 
(novecentos e noventa e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Abertura, avaliação 
das propostas e disputa, no dia 26 de janeiro de 2022, às 08h30min, na sala de reuniões do Paço Municipal estabelecido 
à Rua Curitiba, n.º 657, Centro, CEP 85933-000, Munícipio de Ouro Verde do Oeste/PR.

- O edital completo encontra-se disponível no departamento de licitação no endereço supracitado, das 08h00min 
às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, ou através do site https://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/. Maiores 
informações pelo telefone (45) 3251-8000, ramais: 8074, 8079 e 8080.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO N° 003/2022 – MODALIDADE ELETRÔNICO

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, torna público que estará realizando a abertura do cer-
tame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
materiais de consumo, de expediente e pedagógicos, afim de atender as demandas das Secretarias da Administração e 
seus setores. O valor máximo total do objeto para contratação é de R$186.589,21 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos 
e oitenta e nove reais e vinte e um centavos). Abertura, avaliação das propostas e disputa, no dia 28 de janeiro de 2022, 
a partir das 08h31min na plataforma da “bll.org.br”. 

- O edital completo encontra-se disponível no site https://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/ ou por meio do 
site https://www.bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

Lucian Aluísio Dierings Diogo Franco de Souza
Prefeito Municipal Secretário Interino de Administração

E-mail: documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br
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A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura 
Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo assim, são considerados 
legalmente validos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais 
é possível anexar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.
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