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DECRETO MUNICIPAL N° 143, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

“DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

NO LOCAL DA “PONTE SOBRE RIO 

TUPINAMBÁ”, SITUADA NA COMUNIDADE 

DE SANTO ANTONIO DE COLARES/PA, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

MARIA LUCIMAR BARATA, Prefeita Municipal de Colares/PA, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo art. 93, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,  

CONSIDERANDO o parecer de vistoria técnica nº. 005/2021 do Corpo de Bombeiros do 

Estado do Pará, em vistoria ao local, recomenda a reconstrução em caráter de urgência da Ponte sobre o 

Rio Tupinambá, para que sejam anulados os riscos da passagem de pessoas e veículos, respeitando o 

direito e ir e vir; 

CONSIDERANDO a estrutura deteriorada e madeirame apodrecidos da Ponte construída 

sobre o Rio Tupinambá, local de intenso trânsito rural na localidade denominada Santo Antônio de 

Colares/PA, que liga também outras comunidades, de forma a comprometer a passagem de veículos e 

transeuntes;  

CONSIDERANDO o avanço da água, erosão, assim como a ação das intempéries, há a 

necessidade urgente de reconstrução da referida Ponte, pois além do comprometer o trânsito, também 

segue prejudicando o transporte de alunos da rede pública estadual e consequentemente prejudicará os 

alunos municipais em eminente retorno as aulas. 

DECRETA: 

Art.1º - Fica decretada Situação de Emergência no local da “Ponte sobre o Rio Tupinambá”, situada na 

localidade denominada Santo Antônio de Colares/PA, em decorrência dos sérios riscos encontrados na 

passagem de veículos e pessoas.  

Art. 2º - Autoriza-se a mobilização das Secretarias Municipais de Administração, Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo, bem como Secretaria Municipal de Planejamento, para atuarem nas ações da 

reconstrução da Ponte desmoronada. 

Art. 3º - Autoriza-se a convocação de voluntários junto à comunidade, inclusive associações de 

moradores e demais organizações de proteção e defesa civil, para reforçar as ações de reconstrução da 
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Ponte. 

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

ficam os órgãos mencionados no art. 2º deste Decreto autorizados, em caso de necessidade para 

depósito de materiais de construção, a usar de propriedade particular, situada às margens do local onde 

ocorreu o desmoronamento, assegurada aos proprietários indenização ulterior, se houver dano. 

Art. 5º - Com base no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666 de 21, de junho de 1993, sem 

prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº. 101/2000), 

ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários à reconstrução da Ponte, de 

prestação de serviços e de obras relacionadas com a reconstrução, desde que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da publicação 

deste Decreto, vedadas a prorrogação dos contratos. 

Art. 6º - Compõem os anexos deste Decreto o parecer de vistoria técnica nº. 005/2021 do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Pará com Relatório Fotográfico; 

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Colares/PA, em 25 de novembro de 2021. 

 
 

MARIA LUCIMAR BARATA 

PREFEITA MUNICIPAL DE COLARES 
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