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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DA PREFEITA 
DECRETO Nº 36, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

 
Decreto nº 36, de 21 de dezembro de 2018.
 

Declara situação anormal, caracterizada como
situação de emergência área do município afetada por
Erosão Costeira Marinha no Distrito de Barra do
Cunhaú, neste Município de Canguaretama-RN.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, a Sr.ª Maria de
Fátima Borges Marinho, no uso das atribuições que lhes são
conferidas especificamente pelo disposto no artigo 11, inciso III, e 74,
Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Canguaretama, e o
disposto no Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, e na
Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Defesa Civil,
CONSIDERANDOa erosão costeira marítima que causou o avanço
de mais de 100 (cem) metros da linha de preamar na região conhecida
como Pontal, no Distrito de Barra do Cunhaú;
CONSIDERANDO que a erosão causou o avanço do mar e vem
destruindo imóveis localizados na área afetada, bem como destruiu,
em 21 de dezembro de 2018, parcialmente, a Rodovia Estadual RN-
269 que corta o Município de Canguaretama, causando danos à
locomoção dos moradores e frequentadores da praia de Barra do
Cunhaú, sendo classificado como dano material de prioridade I;
CONSIDERANDO a iminência de ocorrência de situação de
Calamidade Pública, tendo em vista a fragilidade do ambiente, bem
como o nível do terreno interior que, em alguns locais, chega a 3 (três)
metros abaixo do mar, o que pode levar ao deslocamento de inúmeras
famílias residentes na área afetada;
CONSIDERANDO que o desastre natural não tem duração nem
extensão calculável, tendo em vista que o mar continua avançando
sobre o continente;
CONSIDERANDO os danos ambientais causados através da
degradação do solo, ainda incalculáveis;
CONSIDERANDO que a região é local de desova de tartarugas
marinhas, bem como local de reprodução de diversas espécies nativas
da fauna brasileira;
CONSIDERANDO que, caso ultrapasse a Rodovia RN-269, serão
atingidas diversas moradias, inclusive de baixa renda;
CONSIDERANDO o crescimento desordenado da cidade nas últimas
décadas, permitindo a construção de numerosas edificações em áreas
de risco de inundações que serão afetadas pelo desastre natural;
DECRETA:
 
Art. 1° Fica declarada a existência de situação anormal provocada por
desastre e caracterizada como situação de emergência.
Parágrafo único. Essa situação de anormalidade é válida apenas para
as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre.
 
Art. 2° Deve ser confirmada a mobilização do Sistema Nacional de
Defesa Civil, no âmbito do Município, através da coordenação da
Defesa Civil Municipal, autorizando-se o desencadeamento do Plano
Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real
desse desastre.
 
Art. 3° Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as
ações de resposta aos desastres e, a realização de campanhas de
arrecadação de recursos e materiais, junto à comunidade, com o
objetivo de facilitar as ações de assistência à população porventura
afetada pelo desastre.
 
Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria
Executiva da Coordenação Municipal da Defesa Civil.
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Art. 4° De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo
5° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil,
diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em
caso de risco iminente:
 
I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem
o consentimento do morador, 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 públicos ou particulares,
assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da
propriedade provoque danos à mesma.
 
Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a
autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações,
relacionadas com a segurança global da população.
 
Art. 5° De acordo com o estabelecido no artigo 5° do Decreto-Lei n°
3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos
de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares
comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de
desastres.
 
§ 1° - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a
depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades
localizadas em áreas inseguras.
 
§ 2° - Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por
outras situadas em áreas seguras e, o processo de desmontagem das
edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será
apoiado pela comunidade.
 
Art.6º Este Decreto entra em vigor em 21 de dezembro de 2018,
devendo ser dada ampla publicidade, devendo vigorar por um prazo
de 60 (sessenta) dias.
 
Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser
prorrogado até completar um máximo de 180 dias.
 
Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN em 21 de dezembro de
2018.
 
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita
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