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Dom Eliseu - PA, de 19 dejaneiro de 2022.

Declara SFTUAqÅo DE EMERG邑NCRA na

ir。a Rural 。 U正)ana, do MUNICfpIO DE

DOM ELISEU - RA, afetado por Tempestade

LocaVConvectiva　-　CImva.s Intensas.

(COBRADE - 13214).

O Senhor GERSII」ON DA SnVA GAMA, Prefeito do Municipio de Dom H臆eu,

1ocalizado IIO Estado do Par4 no uso de suas atribuic6es legrLIS, COnferidas pela Lei Organica do

MuIlicipio e demais normas correlatadas e pelo inciso VI do artigo 8Q da Lei Federa.l nQ. 12.608,

de lO de abril de 2012, InstmeaO Normativa nQ. 36/2020, de O4 de dezcmbro dc 2020.

CONSIDERANDO que as iIltenSaS Chuvas que ocorrem na regiわSudeste do Estado e que

iIriciaran no m台s de novembro de 2021 devido o INVERNO AMAZONICO e com agravante no

mes de jaIleiro de　2022, COntribu王ram de sobremaIleira para afetar frfuas residentes

Pri11Cipalmente na irea r皿al do l丁mnicfpio devido sua extensa malha vi誼a, que 6 interligado por

POnteS aO Iongo das estradas vicinais;

CONSIDERANDO qtle a Secretaria Murricipal de II血uestru血ra tem uma demanda maior nessa

6poca do ano, POis neccssita reabhitar trechos das eshadas vicinais para dar trafegabiIidade aos

municipes. A缶ea n∬al foi a mais afinda pois o acesso 6 atrav6s de pontes, COIfrome danos

relatados, asSim descritos: 06 Pontes em es心血m de madein destnlidas, 1 1 po皿teS em e§tn血阻

de madeira danj脆cads, 19 Bueiros destn正dos, 24 Eheiros dan過cados e 283 KM de estledas

vicinals int隠feg乳癌s, COnfome detalhamentO nO FIDE (Fomulえrio de Infomac6es sobre

Desastres), PrQjudicando ainda o escoamento da produQaO agricola e de pecu壷a que 6

COmerCiali2nda na sede e mumcIPIOS ClrCしmvizi血os;

CONSIDERANDO que o municipio de Dom Eliseu - PA esta as margens da BR - O10, Sendo

assim um municipio quc tcm o com6rcio dqueCido com os produtos comerCializados Ila Sede do

municipio oriundos da zona rural e nessa 6poca do ano fica compromedda a. comercializa車O

devido a intrafegabilidade das estradas vicina上s, devido as intensas chしIVaS na reglaO;
◆　-●

Avenida Juscelino Kubitschek de Oiivei「a, nO O2, ∞nt「O, Dom副Seu/PA - CEP: 68.633-000 - Fone: (94) 3335-2210



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EI.ISEU

CN町: 22.953.68 1/0001-`鯨

CARⅢ昭二TE DO PREⅢⅡTO

CONSIDERÅNDO quc a Sccrctaria Municipal dc Assist念ncia Social cm parcccria com a

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC fez o levan血mento das f壷nilias afetadas,

idendficando os segumteS danos humanos: total de 3.947 pessoas afe血das, asSin sendo

discriminadas: 993 pessoas desalQiadas e 2.954 pessoas em condic6es de out|OS afetndos. As

PeSSOaS afetadas em sua. maioria sわas pessoas que residem na irea rural do munlCIPIO;

CONSIDERANDO que o custo para reconsmir as drcas afetadas e alto e o mumcIPIO naO

disponibiliza de recursos financeiros esI)eC範cos em ac6es de defesa ci品Assim, faz-Se IleCeSS含rio

em caral℃r de urgencia apoio financeiro dos Govemos Federal e/ou Estadual para ap6es de

respostas e restabelecimento, bem comO a realizapao de obras estmturais para evitar danos mais

graves, Visando a seguranca dobal da I)OPしIlacあ;

CONSIDERANDO que o parecer da Coordenadoria Mしmicipal de Defesa Civil - COMDEC,

responsivel pelas ac6es de def料a civil no Mllhicipio, relataLndo a ocorrencia 〔leste desastre 6

最rvorふ7el a declaracao de Si血a車O de EmengenCia.

D ECRETA:

ArL IQ. Fica declarada SITILJAqÅo DE EMERG宜NCRA na irea Rural e Uhaa do municipio

COndda no Fomulまrio de Infomlap6es do Desastre - FIDE e demals documentos anexos a este

Decreto, em Vir血de do desastre classificado c cod臆cado como Tempestade Local/Convccdva -

Chuvas IIltenSaS (COBRADE - 13214), COnforme IN/MDR rf. 3fy2020, de O4 de dezembro de

2020.

ArL 2Q. Autoriza-Se a mObilizacao 〔1e todos os 6重唾OS rmmCIPalS Para atllarem SOb a coordena車o

da Coordcnadorial Municipal de Defesa Civil - COMDEC) naS ap6es de resposta ao dcsastre c

reabhita車o do cen毛rio e recons肌ICdo.

Art. 3Q. Autoriza置Se a COnVOCa担O de voluntirios para refo埠ar as ac6es de resposta ao desastre e

realiza直n de∴CamPaI山as dc arrecadaea。 de recursos JuntO i comuIlidade, COm O Ot壷dvo de

fachitar as ap6es de assist合ncia. a popula卒O afetada pelo desastre, SOb a coordena碕O da

Coordenadoria MuIlicipal de Defesa Civil - COMDEC.

Art. 4Q. De acordo com o estal)elecido nos incisos XI e XXV do a正go 5Q da Constitl可ao Federal,

autoriza-Se aS autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsまveis

Pelas ap6es de resposta aos desastres, em CaSO de risco iminente, a:

I - Penetrar na.S CaSaS, Para PreStar SOCOFTO Ou Para deteminar a pronta evacua碕O;
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II - uSar de propriedade pardcular, nO CaSO de iminente perigo pdblico, aSSegura(la ao proprie蜜rio

indeniza車O ulterior, Se houver da重IO.

Par細vfo血ico: Ser至responsabilizado o agente da defesa ciul ou autoridade adninstradva que

Se Omitir de suas obrigac6es, relacionadas com a seguranca dobal da populacao.

Art. 5Q. De acordo com o estabeleci(lo no Art. 5Q do Decreto-Lei nQ 3.365, de 21 dejunho de

1 941 , autOriza-Se O inicio de processos de desapropna9aO, POr udlidade phblica, de propriedades

Pardculares comprovadanente localizadas e重n areaS de risco intensificado de desastre.

§ lQ・ No processo de desapropria卒O, deverわser considera.das a depreciapao e a desvalorizapわ

que ocorrem em propriedades Iocaliza(las em areas insegrlraS.

§ 2Q. Sempre que possivel essas proprieda〔les ser九〇 trocadas por outras s血adas em areas seguras,

e o processo de desmontagem e de reco11Stru車o das edificap6es, em locais segrlrOS, Sefa apoiado

pela comunidade.

ArL 6Q. Este Decreto entra em vigor na data de sua pub血oa碕O, devendo viger por um prazo

m急ximo de 180 (cento e oitenfa) dias.

Art. 7Q. Re奮stra-Se, Publique-Se e Cumpra-Se.

Gabinete do Prefeito de Dom Eliseu - PA, 19 dejaneiro de 2022.

SⅡ」VA皿

PREFErro MUNICIPÅL
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