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DECRETO Nº. 102/2017 – GAB/PMA  
 

Declara situação anormal, caracterizada como 
“SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA”, ocasionada por 
CHUVAS INTENSAS, conforme Código COBRADE Nº 
1.3.2.1.4 nas estradas públicas de responsabilidade do 
Município de Aveiro. 

O Prefeito de Aveiro, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica 
Municipal, e CONSIDERANDO que existem problemas 
críticos de (in)trafegabilidade nas estradas de 
responsabilidade do Município de Aveiro, pondo em risco a 
integridade física de toda a comunidade de Aveiro que 
depende das estradas do interior do Município para 
escoamento da safra, acesso digno na área de saúde, 
acesso digno ao ensino e ao comércio local, escoamento 
diário da produção de frutas e leiteira; 

CONSIDERANDO que a situação atual das estradas, 
agravada pelo excesso de chuvas que atingem atualmente 
o Município de Aveiro e região, estão colocando em risco 
os seus usuários; 

CONSIDERANDO que a estrada é vital ao trânsito de 
pessoas, de veículos automotores leves e pesados e de 
tração animal, bem como são essenciais ao escoamento 
da produção agropecuária e ao transporte de alunos 
residentes na área rural do Município; 

CONSIDERANDO que a situação atual resulta em danos 
humanos, materiais, além de prejuízos econômicos e 
sociais; 

CONSIDERANDO a extensão de mais de 500 km de 
estradas de responsabilidade do Município de Aveiro; 

CONSIDERANDO a perspectiva meteorológica de um 
período intenso de chuvas; 

CONSIDERANDO a necessidade do restabelecimento da 
normalidade de segurança pública; 

CONSIDERANDO o Parecer Favorável da Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil de Aveiro, acompanhado do 
Laudo de Vistoria Técnica da Secretaria Municipal de 
Mineração e Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de 
Agricultura do Município de Aveiro; 
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DECRETA: 

Art. 1°- Fica decretada a existência de SITUAÇÃO ANORMAL nas estradas públicas de 
responsabilidade do Município de Aveiro em razão dos problemas críticos de 
(in)trafegabilidade, caracterizada como “situação de emergência”, provocada 
concomitantemente por CHUVAS INTENSAS, conforme Código COBRADE Nº 1.3.2.1.4, 
que atingem atualmente o Município de Aveiro e região, pela extensão de mais de 500 Km 
de estradas, pondo em risco a integridade física dos usuários das estradas, em especial 
dos alunos, professores e serventuários da rede pública de ensino que dependem do 
transporte escolar no interior do Município, bem como de todo o comércio da região – 
preservação do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

Art. 2º - Ficam suspensas as atividades letivas nos educandários localizados na área rural 
do Município, bem como o serviço de transporte escolar, pelo período em que perdurar a 
situação de emergência. 

Parágrafo Único - A carga horária escolar será recuperada após a normalização da 
situação, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência enquanto 
perdurar a situação de emergência, até sua revogação expressa. 

Registra-se, publica-se e cumpra-se.  

GABINETE DO PREFEITO DE AVEIRO, aos 29 dias do mês de novembro de 
2017. 

 

 

 

 
VILSON GONÇALVES 

Prefeito de Aveiro 
 

 


