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DECRETOS 

 

DECRETO MUNICIPAL NO 045/2023. 

DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, TERRENO 
PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. 
O Prefeito Municipal de Cametá, Estado do Pará, usando de suas 
atribuições legais, e; 
Considerando que é dever do administrador público promover a 

construção de obras públicas e sua manutenção, que beneficiem a 

população do município de Cametá; 

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de 

interesse local, a teor do art. 30, inciso l, da Constituição Federal; 

Considerando que o art. 50 inciso XXIV, da Constituição Federal, prevê 

a "desapropriação por necessidade, utilidade pública, ou por interesse 

social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro"; 

Considerando que o Decreto Lei 3.365 de 21/06/41 que "dispõe sobre 

desapropriação por utilidade pública", considera que "mediante 
Declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser 
desapropriados, pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal 
e Territórios"; 
Considerando que é de competência do Chefe do Poder Executivo 
decretar a desapropriação por necessidade, utilidade pública, ou por 
interesse social, nos termos do art. 83, inciso XXI, da Lei Orgânica 
Municipal; 
Considerando ainda o que consta dos Autos do Processo Administrativo 

n. 0 6329/2022. 

DECRETA: 
Art. 1º Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA para fins de 
DESAPROPRIAÇÃO, cujo croqui segue incluso a este, fazendo parte 
integrante descrita como segue: um lote de terra situado na sede do 
Distrito de Carapajó próximo ao Porto da Balsa. Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice Ponto 01, definido pelas coordenadas E: 
680.030,000 m e N: 9.748.132,000 m; confrontando com terras de 
Terminal Hidroviário da Empresa Boa Esperança, segue por com azimute 
105 0 56' 43,43" e distância de 21 ,84 m até o vértice Ponto 02, definido 
pelas coordenadas E: 680.051 ,000 m e N: 9.748.126,000 m; 
confrontando com terras de Raimundo Nonato de Melo, segue por com 
azimute 16 0 51' 30,24" e distância de 34,48 m até o vértice Ponto 03, 
definido pelas coordenadas E: 680.061,000 m e N: 9.748.159,000 m; 
confrontando com terras de Porto da Balsa, segue por com azimute 282 0 
48' 15,36" e distância de 22,56 m até o vértice Ponto 04, definido pelas 
coordenadas E: 680.039,000 m e N: 9.748.164,000 m; confrontando com 
terras de Rio Tocantins, segue por com azimute 1950 42' 31, 1 0" e 
distância de 33,24 m até o vértice Ponto 01, encerrando este perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 

 

 

UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, fuso 22S, tendo 
como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 
Art. 20 - Ao expropriado será efetuado o pagamento no valor de até R$ 
351.145,07 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Cento e Quarenta e Cinco 
Reais e Sete Centavos), a título de indenização pela desapropriação da 
área, no ato em que o mesmo transferir ao município de Cametá, direito 
de propriedade e posse sobre a referida área. 
Art. 30 - A dotação orçamentária para atender a despesa constante do 

presente Decreto, tem a seguinte na dotação: 

Classificação Institucional: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, 
Classificação Funcional: 04 122 0052 2006 000 - MANUTENÇÃO 
SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO 

Classificação Econômica: 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÖES E 
RESTITUIÇÕES 
Fonte de Recursos: 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - FICHA 073. 
Art. 40 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito, Cametá-PA, 20 de março de 

2023. 

Ênio de Carvalho 
Prefeito Municipal de Cametá em exercício 

Anexos: Mapa e memorial descritivo 

MEMORIAL DESCRITIVO 
Imóvel: TERMINAL HIDROVIÁRIO DE CARAPAJÓ 

Município: Cametá 
Área: 751 ,00 m2 ou 0,0751 ha 

  Perímetro: 112,12 m Proprietário: Prefeitura Municipal de Cametá 
Memorial Descritivo de uma área de terra situado na sede do Distrito de 
Carapajó próximo ao Porto da Balsa. Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice Ponto 0I, definido pelas coordenadas E: 
680.030,000 m e N: 9.748.132,000 m; confrontando com terras de 
Terminal Hidroviário da Empresa Boa Esperança, segue por com 
azimute 1050 56' 43,43" e distância de 21,84 m até o vértice Ponto 02, 
definido pelas coordenadas E: 680.051,000 m e N: 9.748.126,000 m; 
confrontando com terras de Raimundo Nonato de Melo, segue por com 
azimute 160 51' 30,24" e distância de 34,48 m até o vértice Ponto 03, 
definido pelas coordenadas E: 680.061,000 m e N: 9.748.159,000 m; 
confrontando com terras de Porto da Balsa, segue por com azimute 2820 
48' 15,36" e distância de 22,56 m até o vértice Ponto 04, definido pelas 
coordenadas E: 680.039,000 m e N: 9.748.164,000 m; confrontando 
com terras de Rio Tocantins, segue por com azimute 195 0 42' 31,10" e 
distância de 33,24 m até o vértice Ponto 01, encerrando este perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, fuso 22S, 
tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 

Cametá, Sexta-Feira, 02 de Dezembro de 2002 
Anazélio Benedito Moraes Diniz 

ATOS DO EXECUTIVO 
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DECRETO MUNICIPAL nº 048/2023. 

O Sr. ÊNIO DE CARVALHO, Prefeito Municipal em Exercício de Cametá, 
Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais... 
DECRETA: 
Art. 1 0. NOMEAR, 0 (a) Sr. (a) LARISSA TELES VANZELER, portador 
(a) do RG nO 6216317 PC/PA e CPF n O 021693.902-00, no cargo 
em comissão de DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E 
ASSITÊNCIA À SAÚDE, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde. 
Art. 20. Este Decreto entrará ern vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Dê ciência e cumpra-se. 
Cametá/PA, 22 de março de 2023. 

ÊNIO DE CARVALHO 
Prefeito Municipal de Cametá em Exercício 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 50/2023, de 27 de março de 2023 
DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE 
CAMETÁ, AFETADO POR TEMPESTADE LOCAL / CONVECTIVA – 
CHUVAS INTENSAS (COBRADE – 13214), CONFORME AS 
PORTARIAS 260/2022 E 3.646/2022 – MDR. 
O Prefeito do Município de Cametá, Estado do Pará, em exercício, o Sr 
ÊNIO DE CARVALHO, com fundamento nos Arts. 196 e 197 da 
Constituição Federal de 1988 e no uso de suas atribuições legais que lhe 
conferem os arts. 34, I, II e 83 e 84 da Lei Orgânica Municipal, e: 
CONSIDERANDO que Município de Cametá fica localizado no Nordeste 
do Estado do Pará, a uma latitude 02º14'40" sul e longitude 49º29'45" 
Oeste, à margem esquerda do Rio Tocantins, e vem sofrendo com as 
INTENSAS CHUVAS que atingiram a região provocando alagamentos na 
área urbana, vicinais e logradouros públicos, afetando dezenas de 
famílias do município; 
CONSIDERANDO que o Município vem sofrendo desde novembro de 
2022 com as fortes chuvas, sendo esse período considerado como 
“Inverno Amazônico” causando a obstrução de bueiros, alagamentos de 
estradas e vicinais deixando-os intrafegáveis, resultando em grandes 
transtornos para a população; 
CONSIDERANDO que as chuvas ocasionaram ainda danos em obras de 
infraestrutura pública, em unidades administrativas da Prefeitura 
Municipal de Cametá-PA, inclusive com deterioração de equipamentos e 
documentações; 
CONSIDERANDO que o Município de Cametá se encontra sob Alerta 
Amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, que 
indica perigo potencial e possível ameaça à vida ou ao patrimônio, com 
quantidade de chuva de 20 a 30mm por hora ou até 50 mm por dia, com risco 
de alagamentos e pequenos deslizamentos; 
CONSIDERANDO que as previsões meteorológicas que indicam a 
continuidade de chuvas intensas; 
CONSIDERANDO que a Coordenadoria de Defesa Civil Municipal - 
COMPDEC realizou levantamento técnico em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social identificando diversos danos causados 
pelos alagamentos, afetando muitas famílias, bem como causando 
inúmeras perdas materiais; 
CONSIDERANDO que compete ao Município a preservação do bem-
estar da população e das atividades socioeconômicas, bem como a 
adoção imediata das medidas que se fazerem necessárias para, em 
regime de cooperação, combater situações emergenciais; 
CONSIDERANDO que o município não disponibiliza de recursos 
financeiros específicos para ações de defesa civil a fim de conter os danos 
e prejuízos causados pelas chuvas intensas, pois entendemos que o custo 
para recuperação dessas áreas é alto, necessitando, em caráter de 
urgência, de apoio financeiro dos Governos Estadual e Federal para 
ações de respostas e restabelecimento, bem como para realização de 
obras estruturais para evitar danos mais graves envolvendo moradores e 
patrimônios locais; 
CONSIDERANDO que a fundamentação deste ato, com o detalhamento 
do desastre, consta em Parecer Técnico nº 028/2023 da Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil do estado do Pará, favorável à declaração de 
situação de anormalidade, conforme disposto nas Portarias nº 260/2022 e 
3.646/2022 – MDR. 
DECRETA: 

Art. 1º. Fica declarado Situação de Emergência no Município de Cametá 
de acordo com as informações contidas no Formulário de Informações do 
Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em 
virtude do desastre classificado e codificado como Tempestade 
Local/Convectiva – Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 – COBRADE, desastre 
nível II, de forma gradual, conforme Portarias nº 260/2022 e 3.646/2022. 
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Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para 
atuarem sob a Coordenação Municipal de Proteção da Defesa Civil - 
COMPDEC, 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 comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de 
assistência à população afetada pelo desastre, sob a Coordenação 
Municipal de Proteção da Defesa Civil - COMPDEC. 
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; 

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, 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 Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, 
de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de 
desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares 
comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de 
desastre. 

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a 
depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades 
localizadas em áreas inseguras. 
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por 
outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de 
reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela 
comunidade. 

Art. 6º. Com base no inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1996, bem como no inciso VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC 101/2000), é dispensável a licitação nos casos de emergência 
ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para aquisição dos 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 1 (um) ano, 
contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, 
vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de 
empresa já contratada com base no disposto no citado inciso. 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não podendo ser 
prorrogado. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Cametá, em exercício, em 27 de 

março de 2023. 
ENIO DE CARVALHO 

Prefeito do Município de Cametá, em exercício 
 

______________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VICTOR CORREA CASSIANO 
PREFEITO 

 
ÊNIO DE CARVALHO 

VICE-PREFEITO 
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