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DECRETO EXECUTIVO Nº 023/2019, de 01 de agosto de 2019. 
 

 

“DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DA 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ESTRADAS E 

PONTES QUE COMPÕEM A MALHA VIÁRIA 

DO MUNICÍPIO DE MOJU E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS” 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOJU, no uso de suas atribuições e 

competências previstas na Lei Orgânica Municipal, Art. 76, inciso VI, e   

Considerando o desastre ocorrido com a queda da ponte sobre o Rio 

Moju, parte integrante do Complexo da Alça Viária, que interliga a capital paraense à 

diversasregiões do interior do Estado; 

Considerando que o ocorrido interrompeu o tráfego naquela 

importante e movimentada Rodovia Estadual, que motivou o Governo do Estado do 

Pará a reconhecer a situação de emergência, através do Decreto nº 054 de 06 de 

abril de 2019, publicado em 07.04.2019 no DOE; 

 Considerando que a partir da ocorrência do desastre referido, o 

tráfego de deslocamento pela Alça Viária tem sido deslocado, principalmente para o 

Município de Moju, tanto através da Rodovia PA 140, como também na Rodovia dos 

Quilombolas, bem assim como em todas as ruas e estradas vicinais no âmbito desta 

Cidade, com aumento expressivo no trafego de automóveis com cargas pesadas; 

Considerando que este aumento no trafego de veículos de grande 

porte vem ocasionando quebra de pontes e desgaste das estradas vicinais; 

Considerando que a recuperação e construções pontes e a 

recuperação, manutenção e abertura de estradas vicinais, são serviços correlatos; 

Considerando que é competência do Município a realização dos 

reparos e a manutenção das estradas, ruas, logradouros, pontes, meio fio, enfim 

toda malha viária municipal; 
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Considerando que na região norte, especialmente no Estado do Pará, 

o período compreendido entre os meses de junho a novembro, é o menos chuvoso, 

conhecido como verão amazônico, período que possibilita a realização dos serviços 

de recuperação e construção de pontes e estradas; 

Considerando que a obra de reconstrução da Ponte sobre Rio Moju 

ainda esta em andamento, o que manterá o fluxo intenso nas vias alternativas do 

Município de Moju; 

Considerando que após a queda da ponte da alça viária, o Município 

de Moju já executou reforma e ampliação de pontes, em determinadas ocasiões, a 

mesma ponte por mais de uma vez, o que denota a situação atípica enfrentada pelo 

Município; 

Considerando que manutenção da boa trafegabilidade nas estradas 

vicinais do Município de Moju configura interesse público notório, que demanda 

ação rápida e eficaz da Administração Pública Municipal;  

Considerando que a Licitação de Pregão Presencial – Registro de 

Preço nº 2019062040030, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 

locação de maquinários e veículos pesados, restou fracassada, impondo a 

necessidade de reabertura do certame, que deverá respeitar os prazos previstos na 

Lei de Licitações; 

Considerando por fim, o caráter a natureza essencial do serviço de 

construção e manutenção de pontes e vias, aliados ao caráter excepcional do 

episódio ocorrido;  

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica Decretada Situação de Emergência nas estradas e pontes 

que compõe a malha viária do Município de Moju. 

Art. 2º - Fica autorizada a administração pública municipal, em 

caráter excepcional, a realizar contratação de serviços; aquisição de materiais; ou 

qualquer outra despesa que tenha por objeto à viabilização da execução dos serviços 

de construção e manutenção de pontes, bem como construção, manutenção e 
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abertura de estradas vicinais, através de processo administrativo de dispensa de 

licitação, na forma prevista no art. 24, inciso IV, da Lei 8666/93. 

§ 1º - Fica vedada a aquisição de matérias e a contratação de 

serviços,que já estejam previstos ou contemplados em outros contratos 

administrativos vigentes no âmbito da administração pública municipal, desde que, 

possua quantitativo suficiente para atender a demanda ordinária e a excepcional.  

§ 2º - Para a locação de maquinários e veículos pesados, além das 

exigências previstas no inciso IV, do Art. 24, a administração pública municipal 

deverá utilizar como parâmetro a pesquisa de preço formalizada nos autos do 

Pregão Presencial – Registro de Preço nº 2019062040030. 

Art. 3º -O presente decreto terá vigência de 180 (cento e oitenta) 

dias, contado a partir de 01 de julho 2019. 

Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Moju em 01 de agosto de 2019. 

 

 

MARIA NILMA SILVA DE LIMA 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

CNPJ n° 05.105.135/0001-35 

GABINETE DA PREFEITA 
 

 

Praça Jarbas Passarinho, 100 – CEP 68.450-000 - Moju-PA 

E-mail: gabinete.pmm@hotmail.com 

Telefones: (91) 3756-1214 

 


