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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº 001/2020 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal a respeito de situação de 
emergência e calamidade pública  

 

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar nº 

255/2018 e o Decreto Municipal n° 437/2018, orienta os Órgãos e Entidades, quanto aos 

procedimentos a serem adotados, em situação de emergência e calamidade pública, 

considerando: 

 a necessidade da manutenção dos serviços públicos essenciais, em função do 
interesse público nos casos de situação de emergência; 

 as orientações dos Órgãos de Controle Externo; 

 o Decreto nº 1.478, de 23 de novembro de 2010 que dispõe sobre processos de 
compras no âmbito da Administração Direta;  

 a importância de propiciar aos gestores públicos, de forma sintetizada e objetiva, 
orientações acerca dos processos de pronto pagamento. 

 

1. DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE 

A situação de emergência é caracterizada pelo reconhecimento de situação anormal, 

provocada por fatores adversos, cujo desastre tenha causado danos superáveis pela 

comunidade afetada. Já o estado de calamidade pública ocorre com o reconhecimento, de 

situação anormal, provocada por fatores adversos, cujo desastre tenha causado sérios danos 

à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes1.  

                                                 
1 http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Emergencia_e_calamidade_publica_0.pdf 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-
900 - Telefone: (31) 3398-2271– E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

O Prefeito deve tornar pública a situação anormal (situação de emergência ou estado de 

calamidade pública), com a publicação de um DECRETO. 

Eventual necessidade de ajuda financeira por parte do Governo Federal deve observar o 

quanto disposto na Lei Federal nº 12.340/20102, que dispõe sobre as transferências de 

recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para 

a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de 

recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades 

Públicas, Proteção e Defesa Civil, bem como a Instrução Normativa nº 02, de 20 de 

dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional3.   

 

2. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Caracterizada a situação de emergência ou o estado de calamidade pública, as contratações 

de serviços e as compras podem ser realizadas mediante dispensa de licitação, com base no 

artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.  

nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas 
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos. 

Cumpre citar a jurisprudência do TCEMG4 relacionada a situação emergencial nos 

municípios: 

                                                 
2 http://www.tce.mg.gov.br/MunicipioEmergencia/guia_basico.pdf 
 
3 http://www.integracao.gov.br/documents/3958478/0/Instru%C3%A7%C3%A3o+Normativa+N+02+-
+VERSAO+PARA+PUBLICA%C3%87%C3%83O-21.12.16.pdf/dfee339a-4aa9-4d39-8220-
a9a9c3434779 
4 http://www.tce.mg.gov.br/MunicipioEmergencia/decisoes2.shtml 
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Representação. Emergência como hipótese de contratação direta. “(...) 
cumpre, primeiramente, destacar o entendimento adotado pelo 
doutrinador Marçal Justen Filho, na 11ª Edição de sua obra ‘Comentários 
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos’, às fls. 238, acerca das 
hipóteses de contratação direta e do conceito de emergência inserido no 
inciso IV, do artigo 24 da Lei de Licitações, in verbis: ‘O dispositivo 
enfocado refere-se aos casos em que o decurso de tempo necessário ao 
procedimento licitatório normal impediria a adoção de medidas 
indispensáveis para evitar danos irreparáveis. Quando fosse concluída a 
licitação, o dano já estaria concretizado. A dispensa de licitação e a 
contratação imediata representam uma modalidade de atividade 
acautelatória dos interesses que estão sob a tutela estatal. (...) No caso 
específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de 
atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação 
produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento 
jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, 
submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a 
concretização do sacrifício a esses valores.’ Assim, deve ser observado se 
a contratação emergencial pleiteada pela Administração reveste-se de 
especificidades que lhe desonerem do dever de ser precedida por toda 
formalidade atrelada ao procedimento licitatório”. (Representações n.ºs 
747109 e 747063. Rel. Conselheiro Antônio Carlos Andrada. Sessão do 
dia 19/02/2008) 

Os materiais adquiridos e os serviços contratados devem ser destinados exclusivamente 

à solução dos problemas causados pela situação emergencial ou calamitosa, sendo que 

em atenção ao disposto no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, as justificavas da dispensa devem 

ser levadas ao conhecimento da autoridade superior no prazo de 3 (três) dias, para 

ratificação e publicação no prazo de 5 (cinco) dias.  

Em suma, o processo de dispensa de licitação será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique 

a dispensa, - razão da escolha do fornecedor ou executante; - justificativa de preço. Para 

tornar mais didática a instrução dos processos de dispensa com fulcro no artigo 24, inciso 

IV, da Lei nº 8.666/93, segue em anexo check list, tendo em vista que a Dispensa de 

licitação não significa ausência de procedimento de contratação. 
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3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, artigo 5º, a situação de emergência ou o 

estado de calamidade autorizam a utilização da reserva de contingência.5 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00) a Reserva 

de Contingência somente poderá ser utilizada para suplementação de dotações 

orçamentárias visando a pagamentos de despesas inesperadas, decorrentes de situações 

imprevisíveis e não sazonais, como calamidades públicas, fatos que provoquem situações 

emergenciais, etc, ou para cobrir passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, 

somente sendo admitida a utilização desses recursos para outra finalidade no final do 

exercício, como dispuser a legislação local (LDO e LOA), desde que atendidos os passivos 

contingentes e não havendo mais o que pagar como riscos ou eventos fiscais imprevistos.  

 

4. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 

Conforme o disposto no artigo 167, § 3º, da Constituição Federal, a abertura de crédito 

extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 

como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. No mesmo sentido 

vai o artigo 41, III, que após o categorizar como espécie de crédito adicional, define o 

crédito extraordinário como aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso 

de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

É notório, contudo, que os prejuízos decorridos das intempéries independentemente de 

juridicamente demandar o enquadramento como situação de emergência ou estado de 

calamidade pública, requer por parte dos agentes públicos a adoção de medidas cujas 

previsões orçamentárias ou provisões financeiras ordinariamente não possam atender.  

                                                 
5 Prejulgado 1147, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
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Esse é, inclusive, o entendimento de José Cretella Júnior, expresso nos termos seguintes: 

Modalidade ou espécie do gênero crédito adicional, o crédito extraordinário é aberto para 

atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as geradas pelas causas enunciadas na 

regra jurídica constitucional, exemplificativamente. Daí se ter como essencial para se 

verificar a possibilidade de abertura de crédito extraordinário os critérios da imprevisão 

e da urgência, agregando em um contexto exemplificativo e não literal o rol apresentado 

tanto na Constituição Federal, quanto na Lei nº 4.320/64. 

Eis as principais características do crédito extraordinário, conforme Sérgio Jund6 : 

Finalidade Atender despesas imprevisíveis e urgentes 

Autorização legislativa Independe de prévia autorização em lei especial 

Forma de Abertura Decreto do Poder Executivo 

Indicação de Recursos Independe de indicação 

Indicação de Limite Obrigatória, devendo constar do decreto de abertura 

Vigência No exercício em que foi aberto 

Prorrogação  Permitida para o exercício seguinte, desde que autorizados 
em um dos últimos quatro meses do exercício financeiro 

Destaca-se que a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 44 determina que “Os créditos 

extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato 

conhecimento ao Poder Legislativo”. 

 

5. PERGUNTAS FREQUENTES 

Como contratar pessoal para trabalhar nas situações de emergência e calamidade 

pública?  

A situação de emergência ou o estado de calamidade pública são motivos de contratação 

temporária de pessoal. Em conformidade com o disposto no artigo 37, IX, da CF, a 

contratação temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público, requer 

                                                 
6 Sérgio Jund. Administração, orçamento e contabilidade pública: teoria e 830 questões. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2006. Pág. 134. 
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lei específica municipal autorizando-a. Portanto, o Município poderá contratar servidores 

temporários, diante de situação de emergência ou estado de calamidade pública, baseado 

em lei que as preveja como situação de excepcional interesse público. 

Em contagem deve-se observar a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre 

a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição da República. 

Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, reconhecida juridicamente a situação 

de emergência ou o estado de calamidade pública, há algum abrandamento de prazos 

ou de limites por ela fixados?  

Sim. O artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000, estabelece que enquanto 

perdurar a situação: - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas 

nos artigos 23 (despesa com pessoal) e 31(dívida consolidada); - serão dispensados o 

atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º. 

Pode o Município em estado de emergência ou de calamidade pública abastecer 

tratores, máquinas, caminhões e outros do gênero, emprestados por particulares, 

órgãos e entes públicos? 

Sim. Contudo, deverá o Município proceder ao cadastramento desses maquinários para 

autorizar o abastecimento e fazer prova de que os mesmos estão a serviço do Município 

para legitimar a despesa, mediante a apresentação de documento formal de seu 

recebimento. 

Pode o Município em situação de emergência ou estado de calamidade custear 

despesas com alimentação de voluntários? 

Sim. Contudo, deverá o Município proceder ao cadastramento dos voluntários para 

autorizar o fornecimento de refeição e fazer prova de que os mesmos estão a serviço do 

município para legitimar a despesa. 
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O Município pode pagar aluguel a um desabrigado? 

Considerando-se o número de desabrigados e desalojados, bem como a necessidade de 

reconstrução de novas residências para os atingidos pelas intempéries, poderá o agente 

público se deparar com necessidades que demandem, por um período considerável de 

tempo, o alojamento provisório de munícipes que perderam sua morada.  

Tal despesa, em regra, soa como estranha aos gastos públicos, contudo, atendidos uma série 

de requisitos, poderá haver a legitimação de dispêndios dessa natureza. Para tanto, será 

necessário se demonstrar: a) que o assistido tinha residência própria no Município que 

pretende subsidiar total ou parcialmente o aluguel; b) que não há condições de alojar o 

necessitado em abrigos coletivos; c) que o assistido não tem como se asilar em casa de 

parentes ou amigos; d) que o assistido não tem condições de arcar com as despesas de 

aluguel, por possuir recursos insuficientes ou estar desempregado.  

Além desses critérios, deverá a Secretaria Municipal afeta à área social, realizar 

cadastramento e seleção dos mais necessitados para apurar aqueles que se enquadram nos 

casos em que se faz imperioso para o Município subsidiar integral ou parcialmente o 

custeio de aluguel para seus desabrigados. 

É a orientação. 

Contagem, 21 de janeiro de 2020.  

 

 

Lílian Maria de Sá Santos André Virgílio Costa Hilário 

Auditora de Controle Interno Auditor Geral 

 
 
 

Weber Dias Oliveira 

Controlador Geral do Município 
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Anexo I – Check list 

 

6) Dispensa    (    )                           

9) Adjudicado

S N NA
Sim Não Não aplicável

Item

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Despacho de abertura do processo (autuação c/ expediente 
adequado, fundamentado).

Formalização por meio de processo administrativo autuado, 
protocolado e numerado (art. 26, § único, e art. 38, caput da Lei 
8.666/93).

2) Número da Licitação 3) Processo Administrativo

            PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
            CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Publicação de decreto de declaração de situação de emergência ou 
de estado de calamidade pública.

Para contratação mediante dispensa de licitação, nos Casos de Emergência ou de Calamidade 
Pública - Lei 8.666/93 Art. 24, IV

4) Unidade / Entidade Lici tante

CHECK-LIST

A) DADOS CADASTRAIS

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos.

5) O bjeto da Licitação

7) O rçamento / Estimativa 8) Limite  para a Modalidade

10) Valor Adjudicado

B) FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

S / N / NA Evidência às fls.; DOC public.Atos Administrativos e documentos a serem verificados:

Solicitação de compra, contendo:
2.1. definição clara do objeto a ser contratado; 
2.2. quantitativos;
2.3. local de entrega;
2.4. prazo de entrega;
2.5. assinatura dos responsáveis;
2.6. justificativa da urgência na aquisição/contratação, nas 
hipóteses do art. 24, IV, Lei 8.666/93;
2.7. documentos (jornais, revistas, fotos e sites) que comprovem a 
situação emergencial.

Previsão dos Recursos.

Autorização para abertura do processo de contratação pela 
autoridade competente.

Autorização CCOAF, se cabivél (carimbo e assinatura).
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Assinatura de contrato ou documento equivalente (art. 54, 55, 62, 
64 da Lei 8666/93).

Empenho.

Publicação do extrato do contrato.

Razões da escolha do executante da obra, do prestador do serviço 
ou do fornecedor do bem (art. 26, § único, II da Lei 8.666/93).

Declaração de Existência de Dotação Orçamentária com indicação 
dos recursos orçamentários que assegurem o pagamento da 
despesa (art. 7º, § 2º, III, c/c § 9º, art. 14, e art. 38 caput, da Lei 
8.666/93).

Elaboração do contrato ou da Autorização para Fornecimento, 
conforme o caso.

Parecer jurídico acerca da dispensa e da minuta do contrato (art. 
38, VI e X da Lei 8.666/93).

Projeto básico para obras e serviços, aprovado pela autoridade 
competente (podendo ser dispensado nos casos de emergência, 
quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos e privados. 
O responsável técnico do órgão contratante deverá justificar a 
urgência para o atendimento dos casos de emergência, referida 
neste artigo, emitindo respectivo laudo técnico com Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART) (art. 7º, § 2º, I da Lei 8.666/93 e 
art. 5º, III e § único da Resolução CONFEA 361/91).

Orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e custos que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários (em 
caso de obras e serviços de engenharia).

Justificativa do preço, considerando a prática de mercado. 
(Estimativa do valor da contratação. Recomendável juntar aos 
autos do processo 3 orçamentos, escolhendo o de menor preço. 
Este procedimento ficará prejudicado quando a gravidade da 
emergência exigir a contratação imediata, a fim de eliminar situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou 
particulares. Quando o órgão dispuser de alguns dias para realizar 
a contratação deve ser assegurada a participação de, pelo menos, 3 
interessados. No entanto, a justificativa do preço deve ser feita em 
qualquer hipótese) (Fontes diversas que poderão ser utilizadas 
para comprovação de preço de mercado: pesquisa na internet, sites 
especializados (ex. mercado mineiro), banco de preços, comércio 
eletronico reconhecido, valores praticados pela administração 
publica em outras contratações) (art. 25, § 2º, e art. 26, caput, e§ 
único, III da Lei n. 8.666/93).

Comunicação à autoridade superior no prazo de três dias para 
ratificação (art. 26, caput, art. 49, § 4º da Lei 8.666/93).

Apresentação dos documentos de regularidade.

Ratificação da autoridade superior e publicação do ato na 
Imprensa Oficial, na forma de extrato, no prazo de cinco dias, a 
contar do recebimento do processo pela autoridade superior com 
as seguintes informações:
17.1. ratificação pela autoridade superior da caracterização da 
situação emergencial (trata-se de um simples despacho, 
desejavelmente sintético, que pode ser publicado na íntegra);
17.2. nome do contratante e do contratado;
17.3. objeto;
17.4. valor;
17.5. prazo de execução, quando não for entrega imediata de 
material.

Publicação da designação da comissão de licitação.


