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DECRETO Nº.  043/2019 DE 14 DE MARÇO DE 2019. 

 

“Declara em situação anormal caracterizada como Situação de 

Emergência as áreas do Município de Pacajá, estado do Pará, em 

razão das fortes chuvas ocorridas nos últimos dias, neste Município 

e em Municípios circunvizinhos”. 

 

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pacajá, Estado do Pará, usando 

de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO as fortes chuvas que atingiram o Município de Pacajá, Estado do Pará, bem 

como Municípios circunvizinhos, cujo escoamento de água se dá pelo Rio Pacajá; 

CONSIDERANDO a manifestação do Departamento de Defesa Civil, que relata as necessidades 

da colocação por parte do Poder Público, de pessoal, espaços físicos, materiais, 

equipamentos, veículos e máquinas para atender, emergencialmente, a população do 

Município, atingida pela cheia e que necessitam ser retiradas de suas moradias e abrigadas 

em espaços disponíveis e adequados;  

CONSIDERANDO, as fortes chuvas também atingiram a zona rural do município, causando 

enormes estragos em pontes e estradas vicinais, dificultando e/ou inviabilizando a locomoção 

e o acesso dos moradores aos serviços públicos essenciais, sobretudo saúde e educação; 

CONSIDERANDO que os meios disponíveis e as estruturas existentes, assim como, os recursos 

do Município são insuficientes para reconduzir à situação a normalidade, dentro de um prazo 

razoável;  

CONSIDERANDO que a manifestação do Departamento de Defesa Civil, relatando a ocorrência 

desse desastre é favorável à declaração de situação de emergência, 

DECRETA 

Art. 1º. Fica declarada a situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência no 

Município Pacajá, Estado do Pará, em razão as fortes chuvas que atingiram o Município Pacajá, 
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Estado do Pará, bem como Municípios circunvizinhos, cujo escoamento de água se dá pelo Rio 

Pacajá. 

Art. 2º. Autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação 

do Departamento de Defesa Civil, nas ações de atendimento e socorro a população atingida 

pela enchente, bem como para retirada de suas moradias e abrigamento em espaços 

disponíveis e adequados, ou em local seguro por elas indicado.  

§1°. A Administração disponibilizará o acolhimento, transporte e abrigamento da população 

que eventualmente poderá ser atingida por esta situação emergencial e ainda, promover 

alterações no trânsito de veículos, evitando maiores riscos à população em geral.  

§2°. Os munícipes que se recusarem a atender orientação do Departamento de Defesa Civil 

para desocupação das áreas de risco se responsabilizarão pelas consequências e danos 

sofridos, sejam eles de ordem material ou moral, nos moldes do Anexo I do presente Decreto.  

§3°. Em caso de recusa do munícipe em assinar o Termo de Responsabilidade, o agente 

administrativo responsável certificará a recusa, com data, colhendo assinatura de duas 

testemunhas.  

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 comunidade com o 

objetivo de facilitar as ações de assistência à população que poderá ser atingida pela situação 

de emergência.  

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV, do artigo 5º, da Constituição 

Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de Defesa Civil, diretamente 

responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a: 

I. penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 

mesmas;  

II. usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou 

prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 

GABINETE DO PREFEITO 
ADMINISTRAÇAO 2017/2020 

=========================================================================== 

================================================================ 

Avenida João Miranda dos Santos, 67. Pacajá/PA. CEP: 68485-000 
CNPJ: 22.981.427/0001-50 

públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da 

propriedade provoque danos à mesma.  

Art. 5º. De acordo com o inciso IV, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, sem prejuízo 

das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), em razão da presente Situação 

de Emergência, se necessário, ficam dispensados de Licitação os contratos de aquisição de 

bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras 

relacionadas com a prestação de socorro e retirada da população das áreas de risco, bem 

como para eventual necessidade de reabilitação dos cenários dos desastres tanto na zona 

urbana quanto na zona rural.  

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor nesta data, produzindo efeitos até a cessação da 

situação de emergência.  

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

PACAJÁ, PARÁ, EM 14 DE MARÇO DE 2019. 

Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal de Pacajá, Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março de 2019.  

 

 

 

 

_____________________________________ 
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Prefeito do Município de Pacajá 
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ANEXO I 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, ________________________________________________________________________, 

RG n°. _____________________________; CPF n°. _________________________________, 

residente e domiciliado na Rua ________________________________________________, 

nº. ________, Bairro _______________________, na cidade de Pacajá, Pará, declaro para os 

devidos fins que estou ciente do risco de enchente, de ter minha residência atingida pelas 

águas de transbordo do rio, bem como me responsabilizo por quaisquer danos ocorridos a 

mim e minha família, sejam eles de ordem material ou moral. 

Declaro ainda, ter sido devidamente orientado pelos agentes municipais a deixar minha 

residência, sendo-me oferecido pela administração municipal auxílio e suporte para retirada 

e transporte de bens e pessoas da minha residência, os quais não aceitei. 

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE. 

Pacajá, Pará, 14 de março de 2019. 

 

_________________________________________ 
Munícipe acima identificado 

 


