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DECRETO Nº 020/2013, DE 19 DE JUNHO DE 2013.  
 

Abre Crédito adicional ao vigente orçamento da 
Prefeitura Municipal de Parelhas, o crédito 
suplementar no valor de R$ 46.100,00( quarenta e 
seis mil e cem reais) para reforço de dotações 
orçamentárias. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Gra nde do Norte , 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município e de acordo com a autorização contida na lei n° 02272/12; 

 

DECRETA: 

 

Art 1° - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente 

Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 46.100,00(quarenta e seis mil e 

cem reais) para reforço de dotações orçamentárias. 

Art 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no 

artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do art. 43 da Lei n° 

4.320, de 17 de março de 1964, sendo: 

 I - R$ 46.100,00( quarenta e seis mil e cem reais), através de 

anulação de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da 

Lei Federal n° 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é 

parte integrante do presente Decreto. 

 Art 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas/RN, 19 de junho de 2013. 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS 

Palácio Severino da Silva Oliveira 
                                        GABINETE DO PREFEITO 
 

CNPJ 08.087.561/0001-81 – AV. MAURO MEDEIROS, 97 – CEP 59.360-000 
E-mail:prefeituradeparelhas@bol.com.br  site: www.prefeituradeparelhas.net TELEFAX  (0xx84) 3471.2540 – 

3471.2522 

 

 

DECRETO Nº 020-A/2013, DE 26 DE JULHO DE 2013.  
 

Declara em situação anormal, caracterizada como                                                                            
situação de Emergência a área do Município afetada por 
estiagens.  

 
      FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS Prefeito Municipal de Parelhas, Estado 

do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 64, inciso 
VIII  da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7 do Decreto Federal no 7.257, de 04 de 
agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto 
Estadual Nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução No 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil. 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
- A irregular e pouca ocorrência de chuvas nos meses de janeiro/2013 a 

junho/2013.  
 
 - Como conseqüências deste desastre, resultaram prejuízos econômicos na 

produção agrícola e pecuária, acarretando outros problemas no comércio e no 
abastecimento humano e animal constante do Formulário de Avaliação de Danos, 
também anexos a este Decreto. 

 
- A recomendação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que avaliou e 

quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de 
Defesa Civil – CONDEC;  

 
- Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: 

armazenamento de água insuficiente, limitação de mananciais e poços.  
 
DECRETA: 
 
Art. 1o Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e 

caracterizada como situação de Emergência.  
 
Parágrafo único.  Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas 

deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental 
estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, 
anexos a este Decreto. 

 
Art. 2o Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no 

âmbito do Município, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - 
COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos 
Desastres, após adaptado à situação real desse desastre. 
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Art. 3o Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta 
aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à 
comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo 
desastre. 

 
Parágrafo único.  Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da 

COMDEC. 
 
Art. 4o De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5o 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. 5o De acordo com o estabelecido no artigo 5o do  Decreto-lei no 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. 

§ 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 das edificações e de reconstrução das 
mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por 

um prazo de 90 (noventa) dias. 
 
Parágrafo único.  O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até 

completar um máximo de 180 dias. 
 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 26 de julho de 2013. 
 
 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 


