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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO Nº 054/2022 –GAB/PMM, DE 18 DE JULHO DE 2022. 

 

 

Declara situação anormal, 

caracterizada como Situação de Calamidade 

Pública, na área litorânea da Comunidade do 

40 do Mocooca no Município de Maracanã, 

afetada pelo avanço do Oceano Atlântico na 

faixa de terra e forte Erosão. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARACANÃ, no exercício da 

competência que lhe confere o art. 54, inciso XXV da Lei Orgânica Municipal, e 

tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 

10 de abril de 2012, e na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/2016 do Ministério 

da Integração Nacional c/c INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 36/2020 do 

Ministério do Desenvolvimento Nacional. 

Considerando que intensas precipitações hídricas, fortes marés e 

aumento do nível do Oceano Atlântico atingiram a região costeira do Município 

de Maracanã, em especial a Comunidade do 40 do Mocooca, durante todo o 

ano de 2021 e no primeiro semestre de 2022, provocando a diminuição gradual 

e expressiva da faixa costeira desta localidade, e conseqüentemente a 

destruição de ruas, casas e a iminência de destruição de órgãos públicos 

(escola), Rede de Transmissão Elétrica e etc, conforme laudos anexos; 

Considerando o Relatório da Defesa Civil de Maracanã de Agosto 

de 2021 e os 02 Pareceres Técnicos do Corpos de Bombeiros e Coordenadoria 

de Defesa Civil do Estado do Pará de 06 de fevereiro de 2020 e 08 de junho de 

2022 respectivamente, onde todos são conclusivos na necessidade de ação 

urgente por parte do Poder Público (União, Estado e Município), para conter o 

processo de Erosão.   

Considerando que os danos já ocasionados e os que podem 

ocorrer são de grande proporção, com especial atenção a Rede de 

Transmissão de Energia Elétrica, que poderá afetar milhares de pessoas, bens 
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e prédios (8.100 pessoas além de comércios, escola, unidades de saúde e 

secretarias). 

Considerando que concorrem como critérios agravantes da 

situação de anormalidade o crescimento desordenado da cidade nestas últimas 

décadas e a ausência de escoamento pluvial adequado, permitindo a 

construção de numerosas edificações em áreas de risco de erosão; 

Considerando a obra de pavimentação da PA-430 com o iminente 

aumento do fluxo de pessoas, bens e serviços para a Ilha de Maiandeua, cujo o 

acesso se dá pela comunidade do 40 do Mocooca; 

Considerando que as conseqüências desse desastre resultaram 

em danos humanos, materiais e ambientais e em prejuízos econômicos e 

sociais; 

Considerando a necessidade do restabelecimento da 

normalidade, da paz social e da ordem pública, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica declarado a existência de situação anormal, 

provocada por desastre e caracterizado como ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA na área da Comunidade do 40 do Mocooca no Município de 

Maracanã, notadamente na área costeira, com a destruição já ocorrida e 

Relatada nos estudos produzidos pela Defesa Civil do Município de do Estado. 

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é valida apenas 

para a área da Comunidade do 40 do Mocooca no Município de Maracanã, 

comprovadamente afetadas, conforme relatório de desastre e laudos das 

defesas civis anexos. 

 

Art. 2º Este ato oficial de declaração de Estado de Calamidade 

Pública está devidamente fundamentado no Formulário de Informações do 

Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do 

desastre classificado e codificado como 1.1.4.1.0 – COBRADE, conforme 

IN/MDR nº 36/2020. de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho 
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Nacional de Defesa Civil e, em conseqüência desta decretação, passa a 

produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios, no âmbito da jurisdição 

municipal. 

 

Art. 3º. 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. 4º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 

21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 

101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 

necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e 

de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde 

que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias 

consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, 

vedada a prorrogação dos contratos. 

 

Art. 5º Os órgãos componentes da administração direta e indireta 

estadual ficam autorizados a prestar apoio. 

 

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

devendo vigorar por prazo de 60 (sessenta) dias. 
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  Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser 
prorrogado até completar um máximo de 180 dias. 

 

Maracanã/PA, 18 de julho de 2022. 

 
 

__________________________________ 

REGINALDO DE ALCÂNTARA CARRERA 
Prefeito Municipal de Maracanã 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

  

MUNICÍPIO: Maracanã (PA); 

LOCAL: Comunidade 40 do Mocooca 

PERÍODO: De 29 a 31 de janeiro de 2020 

EQUIPE TÉCNICA: Marcio Alberto Carvalho da Silva – S TEN QBM 

             Adalberto Santos da Silva – 2º SGT QBM 

 

 

1. OBJETIVOS: 

Analise e assessoramento ao gestor municipal em áreas afetadas por 

desastre caracterizado como Erosão de Margem Fluvial, ocasionado pelas marés 

altas que atinge a Comunidade 40 do Mocooca. 

2. LOCALIZAÇÃO: 

O município de Maracanã localiza-se na região Nordeste do Pará, na 

microrregião do Salgado, à 164 Km da capital paraense. Limita-se ao norte com o 

oceano atlântico; ao sul com Igarapé-Açu; a oeste com Magalhães Barata e 

Marapanim; e a leste com os municípios de Salinópolis, Santarém Novo e São João 

de Pirabas. O acesso ao município via terrestre, se dá através da capital paraense a 

partir da BR-316 até o município de Castanhal, onde se acessa a PA-320 até 

Iguarapé-Açú. A continuação do trajeto é feito através da PA-127 até o município de 

Maracanã. 

3. INTRODUÇÃO: 

O presente Relatório tem como finalidade orientar o executivo municipal, relativo 

as providências a serem tomadas em função do processo de erosão marítima e 

voçoroca que ocorrem na Orla na localidade 40 do Mocooca no Município de 

Maracanã. 

A equipe da CEDEC reuniu com a Sra. Edivanir Santos, Coordenadora 

Municipal de Defesa Civil – MARACANÃ, relatando que a erosão de margem fluvial 

que ocorre na Orla da Comunidade 40 do Mocooca, e que ao longo dos anos o 

desastre se agrava de forma gradual, mostrando sinais de um quadro erosivo 

progressivo e intenso, o qual vem se acentuando, setor com muito alto risco a 

deslizamento e erosão costeira, pode ser caracterizado como uma área instável, 

devido à ocupação desordenada às margens do rio, toda a rede de esgoto deságua 

no rio pela orla. Imóveis localizados no topo da encosta em situação de risco iminente 

de deslizamento devido aos recorrentes processos erosivos atuantes. 

Pousada, moradia e estabelecimentos comerciais desabaram ao longo dos anos 

devido ao avanço do deslizamento em direção ao continente, que ocorrem nas 

épocas de maré alta e chuvas intensas um avanço acentuado que ocorre por ano. 
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 Trecho da Avenida Beira Mar foi deslocado e afastado da borda da encosta, 

também devido ao processo erosivo. Grande árvore totalmente instável, localizada na 

borda da falésia se encontra descalçada pelos processos erosivos com suas raízes 

expostas, representa um alto risco às suas proximidades devido ao seu tamanho. 

Obra de contenção executada por morador na base de sua pousada não diminuiu o 

impacto das marés nas falésias em épocas de cheia e de chuvas, de maneira que o 

processo erosivo e de deslizamento continua atuante e a obra de contenção teve sua 

estrutura deteriorada.  

A fundação de um poste de concreto armado da concessionária de energia no 

trecho da vila 40 do Mocooca, corre sérios risco de desabar, devido sua localização 

próxima a beira da encosta que se encontra em processo contínuo de erosão, 

podendo causar danos e prejuízos a comunidade local. A pedido da Prefeitura, no 

ano de 2017 a concessionária de energia realizou o remanejamento da fiação elétrica 

para uma torre de ferro distante 15m da orla. Devido o avanço observado pelo 

processo erosivo, o executivo municipal faz o monitoramento da situação através da 

Defesa Civil Municipal que identificou aproximadamente 10 residências com 42 

pessoas que moram em local de risco, além de uma unidade de saúde distante 14m 

da orla e também a única escola na localidade distante cerca de 35m da orla. 

A Prefeitura Municipal de Maracanã, realizou um levantamento e constatou que 

além da localidade 40 do Mocooca, outras como 4 Bocas, Mocooca, Fortalezinha, 

Maiandeuazinha e Algodoal, estão sofrendo com o avanço da erosão de margem 

fluvial, além de uma torre de transmissão de energia que está 15m distante da orla, 

esta torre faz ligação com as localidades em questão e cerca de 1.980 (hum mil 

novecentos e oitenta) famílias com aproximadamente 8.100 (oito mil e cem) 

habitantes ficarão sem energia, além, do comércio, escola, unidades de saúde e 

outras secretarias ficarão sem o serviço. 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Reunião com a Sra. Edivanir Santos, Coordenadora Municipal de 

Defesa Civil – MARACANÃ; 

 Reunião com Liderança Comunitária e moradores durante a visita na 

localidade 40 do Mocooca. 

  

5. ENCAMINHAMENTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ: 

 

 Formalizar, e efetivar a COMPDEC, solicitar junto a CEPDEC/PA, a 

Capacitação da equipe e Secretarias do Município, visando atender metas e 

normas do SINPDEC; 
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 Será necessário fazer de imediato levantamento topográfico da orla as 

proximidades da torre de transmissão de energia, posto de saúde e Escola 

municipal; 

 Fazer contenção de arrimo de forma paliativa, pois a erosão está bastante 

acentuada na orla; 

 Que a Secretaria Municipal de Assistência Social realize o cadastro das 

famílias e caso haja necessidade fazer a retirada dos moradores para local 

seguro. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando que o levantamento da Defesa Civil do Estado foi realizado in 

loco na localidade 40 do Mocooca no Município de Maracanã, abrangendo o seguinte 

aspecto: danos na área da infraestrutura pública e prejuízos sociais, ressaltando que 

os danos e prejuízos visualizados na área serviram de base para a elaboração do 

Presente Parecer. 

Considerando finalmente a lei de causas e efeitos, entendemos que tais 

observações podem ocasionar acidentes mais graves, que por sua vez aumentará o 

custo para o poder público em responder aos efeitos destes. Além disso, tendo em 

vista que todo acidente é resultado de uma determinada vulnerabilidade, entendemos 

que há necessidade de uma obra estruturante com uma intervenção imediata do 

poder público Federal e/ou Estadual no sentido de sanar as vulnerabilidades 

ocasionadas pelas chuvas que ocasionam o processo de erosão de margem fluvial. 

Assim sugerimos em caráter emergencial apoio do Governo Federal, através 

da Secretaria Nacional de Defesa Civil, e do Governo Estadual, através da Secretaria 

de Estado de Transporte - SETRAN e/ou Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 

Obras Públicas – SEDOP, que envie uma Equipe Técnica para fazer um 

levantamento detalhado na área e direcionar para uma alternativa mais viável que 

possa resolver a problemática vivida no local, evitando assim danos mais graves 

envolvendo moradores e patrimônios locais. 

Salvo melhor entendimento, este é o nosso Parecer Técnico, o qual 

encaminhamos para Vossa Senhoria para as providências administrativas que achar 

necessário, visando a segurança global da população.  

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2020.  

 

Adalberto Santos da Silva – 2º SGT BM 

Técnico em Defesa Civil  

mailto:defesacivilpara@gmail.com


 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E 

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

5 
Em um desastre não sobrevivem os mais fortes e sim os mais preparados. 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Fone: (91 ) 98899-6323 e-mail: defesacivilpara@gmail.com 

 

Relatório fotográfico 
LOCAL: COMUNIDADE 40 DO MOCOOCA - MARACANÃ – PARÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Vista geral da comunidade 40 do Mocooca 

 
Coordenadas Geográficas: 
Início (próximo ao bar do final da rua) 
S 0º 38' 23.5" 
O 47º 32' 32.8" 
 
Final (depois da árvore caída - praia) 
S 0º 38' 47.3" 
O 47º 32' 13.8" 
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Foto tirada em abril de 2017-Torre de transmissão de energia da Comunidade 40 do Mocooca  

 

 

Foto tirada em abril 2017, orla e Torre de transmissão de energia da Comunidade 40 do Mocooca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tirada em janeiro 2020, orla e Torre de transmissão de energia da Comunidade 40 do Mocooca. 

Houve avanço progressivo da erosão na orla. 
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Foto em abril de 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tirada em janeiro 2020, Torre de transmissão de energia da Comunidade 40 do Mocooca. Houve 

avanço progressivo da erosão em direção a torre. 
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Erosão próxima as residências na comunidade 40 do Mocooca 
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Erosão acentuada na PA que passa na comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erosão comprometendo pousada na comunidade 

 

 

 
 

mailto:defesacivilpara@gmail.com


 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E 

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

10 
Em um desastre não sobrevivem os mais fortes e sim os mais preparados. 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Fone: (91 ) 98899-6323 e-mail: defesacivilpara@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola da localidade que pode ser comprometida pelo processo da erosão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posto de saúde da comunidade a poucos metros da erosão da encosta 
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 ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
 

Travessa Ernesto Gomes, S/N, Centro, Maracanã-PA, 68710-000, Escola Paraíso infantil 
Bloco administrativo, Sala 4. 

defesacivilmaracana21@gmail.com 

 

NOTA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE MARACANÃ 

 

CONSIDERANDO o processo de erosão marinha e deslizamento de massa que 

vem ocorrendo nas zonas costeiras do município de Maracanã, principalmente a 

comunidade do Quarenta do Mocooca. 

COMUNICAMOS que a Defesa civil Municipal, através do seu coordenador 

elaborou o Relatório de Avaliação Técnica- RAT n.01/2022, que descreve a setorização 

das áreas de risco mapeadas e o Relatório de Avaliação Técnica- RAT n.02/2021, que 

descreve os riscos da erosão marinha e deslizamento de massa na comunidade do 

Quarenta do Mocooca. Em tais documentos técnicos é descrito além dos impactos 

causados, medidas e ações que devem ser tomadas como: ações de prevenção, 

elaboração de plano de contingência e erosão, e obras de contenção e mitigação. Com 

isso, sempre ressaltando que tal problemática é de caráter sistêmica, pois necessita de 

uma visão integrada de demais órgãos competentes. Dessa forma, a defesa civil 

municipal em conjunto com outras secretárias municipais e demais órgãos competentes, 

vem trabalhando em medidas e ações cabíveis em consonância com a realidade do 

município, conforme descrito nos relatórios elaborados pela Defesa Civil Municipal. 

 

Colocamo-nos à disposição para informações complementares que se fizerem 

necessárias. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

LUCAS LIMA RAIOL 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 22/12/2016 | Edição: 245 | Seção: 1 | Página: 60

Órgão: Ministério da Integração Nacional/GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016 (*)

Estabelece procedimentos e critérios para adecretação de situação de

emergência ouestado de calamidade pública pelos Municípios,Estados e

pelo Distrito Federal, epara o reconhecimento federal das situaçõesde

anormalidade decretadas pelos entesfederativos e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,no uso da atribuição que lhe confere o

inciso II do parágrafoúnico do art. 87 da Constituição Federal, e considerando o dispostonos incisos I e X do

artigo 6º da Lei nº 12.608/2012 e sua regulamentação,resolve:

CAPÍTULO I

Dos critérios para subsidiar a decretação de situação deemergência ou estado de calamidade

em caso de desastres

Art. 1º. O Chefe do Poder Executivo Municipal, Estadual oudo Distrito Federal, integrantes do

Sistema Nacional de Proteção eDefesa Civil (SINPDEC), poderá decretar Situação de Emergência(SE) ou

Estado de Calamidade Pública (ECP) quando for necessárioestabelecer uma situação jurídica especial para

execução das ações desocorro e assistência humanitária à população atingida, restabelecimentode

serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas pordesastre.

§ 1º Nos casos em que os desastres forem resultantes domesmo evento adverso e atingirem

mais de um município concomitantemente,o Governador do Estado poderá decretar a situação

deemergência ou o estado de calamidade pública nos municípios atingidos.

§2º O Decreto deverá estar fundamentado em parecer doórgão de Proteção e Defesa Civil do

Município, do Estado ou doDistrito Federal e terá prazo máximo de 180 dias a contar de suapublicação.

§ 3º O Parecer Técnico deverá contemplar os danos decorrentesdo desastre e fundamentar a

necessidade da decretação,baseado nos critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa.

Art. 2º. Quanto à intensidade os desastres são classificadosem três níveis:

a) nível I - desastres de pequena intensidade

b) nível II - desastres de média intensidade

c) nível III - desastres de grande intensidade

§ 1º São desastres de nível I aqueles em que há somentedanos humanos consideráveis e que a

situação de normalidade podeser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local

oucomplementados com o aporte de recursos estaduais e federais.

§ 2º São desastres de nível II aqueles em que os danos eprejuízos são suportáveis e superáveis

pelos governos locais e asituação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizadosem

nível local ou complementados com o aporte de recursosestaduais e federais;

§ 3º São desastres de nível III aqueles em que os danos eprejuízos não são superáveis e

suportáveis pelos governos locais e orestabelecimento da situação de normalidade depende da

mobilizaçãoe da ação coordenada das três esferas de atuação do Sistema Nacionalde Proteção e Defesa

Civil (SINPDEC) e, em alguns casos, de ajudainternacional.

§ 4º Os desastres de nível I e II ensejam a decretação desituação de emergência, enquanto os

desastres de nível III a de estadode calamidade pública.

Art. 3º. Os desastres de nível II são caracterizados pelaocorrência de ao menos dois danos,

sendo um deles obrigatoriamentedanos humanos que importem no prejuízo econômico público ou

noprejuízo econômico privado que afetem a capacidade do poder públicolocal em responder e gerenciar



a crise instalada;

Art. 4º. Os desastres de nível III são caracterizados pelaconcomitância na existência de óbitos,

isolamento de população, interrupçãode serviços essenciais, interdição ou destruição de

unidadeshabitacionais, danificação ou destruição de instalações públicas prestadorasde serviços

essenciais e obras de infraestrutura pública.

CAPÍTULO II

Dos critérios para reconhecimento federal de situação deemergência ou estado de calamidade

pública

Art. 5º. O Poder Executivo Federal poderá reconhecer odecreto do Prefeito, Governador do

Estado ou Distrito Federal quandofor necessário estabelecer uma situação jurídica especial para

execuçãodas ações de socorro e assistência humanitária à populaçãoatingida, restabelecimento de

serviços essenciais e recuperação deáreas atingidas por desastre.

Art. 6º. O reconhecimento federal se dará por meio de portaria,mediante requerimento do Chefe

do Poder Executivo do Município,do Estado ou do Distrito Federal afetado pelo desastre.

§ 1º O requerimento deve explicitar:

I - As razões pelas quais a autoridade do poder executivomunicipal ou estadual deseja o

reconhecimento;

II - Necessidade comprovada de auxílio federal complementar,data e tipo de desastre;

III - Especificação dos benefícios federais a serem pleiteados pa raatendimento às vítimas de

desastres, conforme disposto em legislação;

IV - Deve contemplar a fundamentação legal e estar acompanhadodos seguintes documentos:

a) Decreto da SE ou ECP do ente federado solicitante (originalou cópia autenticada ou carimbo e

assinatura de confere comoriginal);

b) Formulário de Informações do Desastre - FIDE, conformeo estabelecido no anexo I desta

Instrução Normativa;

c) Declaração Municipal de Atuação Emergencial - DMATEe/ou Declaração Estadual de

Atuação Emergencial - DEATE, conformeo estabelecido nos anexos II e III desta Instrução

Normativa,demonstrando as medidas e ações em curso, capacidade de atuação erecursos humanos,

materiais, institucionais e financeiros empregadospelo ente federado afetado para o restabelecimento da

normalidade;

d) Parecer Técnico do Órgão Municipal ou do Distrito Federale, quando solicitado, do Órgão

Estadual de Proteção e DefesaCivil;

e) Relatório Fotográfico, conforme o estabelecido no anexoIV desta Instrução Normativa,

contendo fotos datadas, legendadas,com boa resolução, preferencialmente georreferenciadas e que,

obrigatoriamente,demonstrem a relação direta com os prejuízos econômicose, quando possível, com os

danos declarados;

f) Outros documentos e registros que comprovem as informaçõesdeclaradas e auxiliem na

análise do reconhecimento federal.

§2º Os documentos mencionados neste artigo deverão serenviados ao Ministério da Integração

Nacional, via Sistema Integradode Informações sobre Desastres - S2ID, conforme o estabelecido

naPortaria N. 526, de 06 de setembro de 2012, observados os prazos,procedimentos e critérios

estabelecidos pela legislação pertinente.

I - No caso de desastres súbitos - 15 (quinze) dias da ocorrênciado desastre;

II - No caso dos desastres graduais ou de evolução crônica -20(vinte) dias contados da data do

Decreto do ente federado quedeclara situação anormal.

Art. 7º. Quando flagrante a intensidade do desastre e seuimpacto social, econômico e ambiental

na região afetada, a SecretariaNacional de Proteção e Defesa Civil, poderá reconhecer sumariamentea

situação de emergência ou o estado de calamidade públicacom base apenas no Requerimento e no



Decreto do respectivo entefederado com o objetivo de acelerar as ações federais de resposta

aosdesastres.

Parágrafo Único - Quando o reconhecimento for sumário, adocumentação prevista no § 1º do

artigo 6º deverá ser encaminhadaao Ministério da Integração Nacional no prazo máximo de 15 (quinze)dias

da data de publicação do reconhecimento.

CAPÍTULO III

Dos critérios para análise dos pedidos de reconhecimentofederal

Art. 8º. A análise das solicitações de reconhecimento federalobedecerá aos seguintes critérios:

I - Verificação do cumprimento dos prazos para envio dadocumentação conforme disposto nos

incisos I e II do § 2º do Artigo6º da presente Instrução Normativa;

II - Verificação da documentação encaminhada ao Ministérioda Integração Nacional, por meio

da SEDEC, solicitando o reconhecimentode SE ou ECP, conforme o Artigo 6º da presente

InstruçãoNormativa;

§ 1º A verificação do cumprimento dos critérios e dos documentosenviados para

reconhecimento será executada na Folha deVerificação Documental (FVD) do S2ID, nos campos

destinados àsanotações de cada documento solicitado, conforme se segue:

a) FIDE - será verificado o correto preenchimento dos itens1 a 7 do FIDE, inclusive dos campos

de anotações de cada item comos detalhamentos solicitados, e a correlação dos danos e prejuízoscom o

reconhecimento da situação anormal;

b) DMATE ou DEATE - será verificado o correto preenchimentodos itens do DMATE ou DEATE e a

correlação das medidase ações em curso, capacidade de atuação e recursos humanos,materiais,

institucionais e financeiros empregados pelo município afetadocom a solicitação de reconhecimento da

situação anormal declarada,com o objetivo de averiguar o caráter complementar dosrecursos que

poderão vir a ser disponibilizados pela SEDEC em casode reconhecimento;

c) Relatório Fotográfico - verificação das fotografias do desastre,preferencialmente

georreferenciadas, como forma de auxílio aoentendimento da amplitude e da intensidade do evento

adverso nocenário vulnerável afetado;

d) Parecer do Órgão de Defesa Civil - será analisada afundamentação apresentada pela defesa

civil municipal em relação àdeclaração de situação anormal do município e aos danos e

prejuízosapresentados no FIDE e demais documentos de que trata o Artigo 6ºdesta Instrução Normativa;

e) Decreto Municipal - verificação do decreto municipal conformeparâmetros apresentados no

Artigo 6º desta Instrução Normativa;

f)Ofício de Requerimento - será verificado se o documentocontém as razões pelas quais a

autoridade do poder executivo municipalou estadual deseja o reconhecimento e a indicação do

regulamentoque indica o reconhecimento federal como condição indispensávelde obtenção do recurso

ou benefício social pleiteadocomo medida de resposta, restabelecimento de serviços essenciais

ourecuperação nos casos decorrentes do desastre declarado;

g) Outros - este campo da FVD refere-se aos documentos descritosno Artigo 6º, os quais serão

verificados e analisados em relação aosdados e informações apresentados no FIDE eDMATE ou DEATE,

considerando-seo caráter de esclarecimento e detalhamento que tais documentospodem fornecer para o

dimensionamento do desastre ocorrido.

§ 2º Todos os documentos enviados para análise de reconhecimentofederal por meio do S2ID

devem estar assinados portécnicos habilitados em suas referidas áreas de atuação, a fim desubsidiar a

análise processual.

§ 3º O Ministério da Integração Nacional por meio da SecretariaNacional de Proteção e Defesa

Civil (SEDEC), poderá devolvero processo para ajustes, os quais serão informados na FVD,estipulando o

prazo para o retorno automático do processo e a continuidadeda análise, com ou sem o cumprimento dos

ajustes solicitados.



§4º Quando o Município, o Distrito Federal ou o Estado seequivocarem na codificação do

desastre, o Ministério da IntegraçãoNacional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa

Civil(SEDEC), poderá fazer a devida adequação, reconhecendo a situaçãoanormal com base na codificação

correta e comunicando à autoridadelocal para que realize o ajuste em seu ato original.

Art. 9º. A solicitação de reconhecimento federal em gruposde municípios encaminhados à

SEDEC pelos Órgãos Estaduais deProteção e Defesa Civil, obedecerá aos mesmos critérios e

condiçõespara análise e reconhecimento, de acordo com o disposto no Artigo 8ºdesta Instrução

Normativa, observando o seguinte:

I - Quando da Decretação Estadual por grupo de municípios,caso algum dos municípios do

grupo estiver com FIDE ou a documentaçãoem desacordo com o estabelecido na legislação pertinente,o

mesmo será desagrupado por não cumprimento dos critériose condições para reconhecimento federal,

permanecendo no S2ID,sem prejuízo aos demais.

II - Toda a documentação enviada poderá ser providenciadapelo Órgão Estadual de Proteção e

Defesa Civil ou pelas SecretariasEstaduais, à exceção dos FIDEs municipais agrupados, de

responsabilidademunicipal.

Art. 10. Na fase de análise do reconhecimento o Ministérioda Integração Nacional por meio da

Secretaria Nacional de Proteçãoe Defesa Civil, poderá se utilizar de outros instrumentos oficiais,além da

documentação obrigatória enviada pelo Município ou Estado,com o intuito de comprovar os dados

informados e melhor instruir oprocesso.

CAPÍTULO IV

Do recurso ao indeferimento e disposições Gerais

Art. 11. O ente federado que discordar do indeferimento dopedido de reconhecimento poderá

apresentar recurso administrativo àautoridade que proferiu a decisão, por meio do S2ID, no prazo de

15(quinze) dias do recebimento da notificação oficial.

§ 1º O recurso administrativo do ato de indeferimento deveráser fundamentado, indicando a

legislação, as razões e justificativas,bem como outros documentos comprobatórios do pleito.

§ 2º Da decisão proferida no pedido de reconsideração constantedo § 1º deste artigo, caberá

recurso administrativo em últimograu ao Ministro da Integração Nacional, no prazo de 15 (quinze) diasdo

recebimento da notificação oficial.

Art. 12. Constatada, a qualquer tempo, a presença de víciosnos documentos apresentados, ou a

inexistência da situação de emergênciaou do estado de calamidade pública declarados, a portaria

dereconhecimento será revogada e perderá seus efeitos, assim como oato administrativo que tenha

autorizado as transferências obrigatóriasrealizadas, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os

valoresrepassados, atualizados monetariamente, e sujeito às demais penalidadesprevistas em lei.

Art. 13. O Ministério da Integração Nacional por meio daSecretaria Nacional de Proteção e

Defesa Civil adotará a classificaçãodos desastres constante da Classificação e Codificação Brasileira

deDesastres (COBRADE), conforme o estabelecido no Anexo V destaInstrução Normativa.

Art. 14. O Ministério da Integração Nacional por meio daSecretaria Nacional de Proteção e

Defesa Civil, adotará os conceitosno âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, conformeo

estabelecido no Anexo VI desta Instrução Normativa.

Art. 15. Os casos omissos ou excepcionais serão analisadospela autoridade competente do

Ministério da Integração Nacional.

Art. 16. Os anexos I, II, III, IV, V e VI da presente Instruçãode Normativa, encontram-se

disponibilizados no endereço eletrônico:http://www.mi.gov.br/web/guest/defesacivil/legislacoes.

Art. 17. Fica revogada a Instrução de Normativa Nº 1, de 24de agosto de 2012.

Art. 18. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data desua publicação.

HELDER ZAHLUTH

BARBALHO



(*) Republicada por ter saído, no DOU de 21/12/2016, Seção 1, pág.87., com incorreção no

original.

HELDER ZAHLUTH BARBALHO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



 

CLASSIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE DESASTRES (COBRADE) 

 

 
CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO COBRADE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. NATURAL 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. GEOLÓGICO 

1. Terremoto 1. Tremor de terra 0 1.1.1.1.0 

2. Tsunami 0 1.1.1.2.0 

2. Emanação vulcânica 0 0 1.1.2.0.0 

 

 
 

 
3. Movimento de 

massa 

1. Quedas, Tombamentos e 

rolamentos 

1. Blocos 1.1.3.1.1 

2. Lascas 1.1.3.1.2 

3. Matacões 1.1.3.1.3 

4. Lajes 1.1.3.1.4 

2. Deslizamentos 1. Deslizamentos de 

solo e ou rocha 

1.1.3.2.1 

3. Corridas de Massa 1. Solo/Lama 1.1.3.3.1 

2. Rocha/Detrito 1.1.3.3.2 

4. Subsidências e colapsos 0 1.1.3.4.0 

 

 

4. Erosão 

1. Erosão Costeira/Marinha 0 1.1.4.1.0 

2. Erosão de Margem Fluvial 0 1.1.4.2.0 

3. Erosão Continental 1. Laminar 1.1.4.3.1 

2. Ravinas 1.1.4.3.2 

3. Boçorocas 1.1.4.3.3 

 

2. HIDROLÓGICO 

1. Inundações 0 0 1.2.1.0.0 

2. Enxurradas 0 0 1.2.2.0.0 

3. Alagamentos 0 0 1.2.3.0.0 

 

 

 
 

 

3. METEOROLÓGICO 

1. Sistemas de Grande 

Escala/Escala Regional 

1. Ciclones 1. Ventos Costeiros 

(Mobilidade de 

Dunas) 

1.3.1.1.1 

2. Marés de 
Tempestade 

(Ressacas) 

1.3.1.1.2 

2. Frentes Frias/Zonas de 
Convergência 

0 1.3.1.2.0 

2. Tempestades 1. Tempestade 

Local/Convectiva 

1. Tornados 1.3.2.1.1 

2. Tempestade de 

Raios 

1.3.2.1.2 

3. Granizo 1.3.2.1.3 

4. Chuvas Intensas 1.3.2.1.4 

5. Vendaval 1.3.2.1.5 

3. Temperaturas 

Extremas 

1. Onda de Calor 0 1.3.3.1.0 

2. Onda de Frio 1. Friagem 1.3.3.2.1 

2. Geadas 1.3.3.2.2 

 

 

 
 

 

 
 

 

4. CLIMATOLÓGICO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1. Seca 
 

 

  

1. Estiagem 0 1.4.1.1.0 

2. Seca 0 1.4.1.2.0 

 

 
 

 

 
 

 

3. Incêndio Florestal 

1. Incêndios em 

Parques, Áreas de 
Proteção Ambiental 

e Áreas de 

Preservação 
Permanente 

Nacionais, 

Estaduais ou 
Municipais 

1.4.1.3.1 

2. Incêndios em 

áreas não 

protegidas, com 
reflexos na 

qualidade do ar 

1.4.1.3.2 

4. Baixa Humidade do Ar 0 1.4.1.4.0 

 

 

 
 

5. BIOLÓGICO 

 

 

 
1. Epidemias 

1. Doenças infecciosas virais  0 1.5.1.1.0 

2. Doenças infecciosas 

bacterianas 

0 1.5.1.2.0 

3. Doenças infecciosas 
parasíticas 

0 1.5.1.3.0 

4. Doenças infecciosas fúngicas 0 1.5.1.4.0 

 

 
2. Infestações/Pragas 

1. Infestações de animais 0 1.5.2.1.0 

2. Infestações de algas 1. Marés vermelhas 1.5.2.2.1 

2. Ciano bactérias 
em reservatórios 

1.5.2.2.2 



3. Outras Infestações 0 1.5.2.3.0 

 

CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO COBRADE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
2. TECNOLÓGICO 

 
 

 

 
 

1. Desastres 

Relacionados a 
Substâncias 

radioativas 

 
1. Desastres siderais 

com riscos radioativos 

 
1. Queda de satélite 

(radionuclídeos) 

 
0 

 
 

2.1.1.1.0 

2. Desastres com 

substâncias e 

equipamentos 
radioativos de uso em 

pesquisas, indústrias e 

usinas nucleares 

 

 

1. Fontes radioativas em 
processos de produção 

 

 

0 

 

 

 
2.1.2.1.0 

3. Desastres 

relacionados com 

riscos de intensa 
poluição ambiental 

provocada por resíduos 

radioativos 

1. Outras fontes de 

liberação de 

radionuclídeos para o 
meio ambiente 

0  

 

2.1.3.1.0 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Desastres 

Relacionados a 

Produtos Perigosos 

1. Desastres em plantas 

e distritos industriais, 

parques e 
armazenamentos com 

extravasamento de 

produtos perigosos 

1. Liberação de produtos 

químicos para a 

atmosfera causada por 
explosão ou incêndio 

 

 

0 

 

 

2.2.1.1.0 

 
 

2. Desastres 

relacionados à 
contaminação da água 

 

1. Liberação de produtos 
químicos nos sistemas de 

água potável 

 
0 

 
 

2.2.2.1.0 

2. Derramamento de 
produtos químicos em 

ambiente lacustre, 

fluvial, marinho e 
aquíferos 

 
0 

 
2.2.2.2.0 

3. Desastres 

Relacionados a 

Conflitos Bélicos 

1. Liberação produtos 

químicos e contaminação 

como conseqüência de 
ações militares. 

0  

 

2.2.3.1.0 

4. Desastres 

relacionados a 
transporte de produtos 

perigosos 

1. Transporte rodoviário 0 2.2.4.1.0 

2. Transporte ferroviário 0 2.2.4.2.0 

3. Transporte aéreo 0 2.2.4.3.0 

4. Transporte dutoviário 0 2.2.4.4.0 

5. Transporte marítimo 0 2.2.4.5.0 

6. Transporte aquaviário 0 2.2.4.6.0 

 

3. Desastres 
Relacionados a 

Incêndios Urbanos 

 

 
1. Incêndios urbanos 

1. Incêndios em plantas e 

distritos industriais, 
parques e depósitos. 

 

0 

 

2.3.1.1.0 

2. Incêndios em 

aglomerados residenciais 

0  

2.3.1.2.0 

4. Desastres 
relacionados a obras 

civis 

1. Colapso de 
edificações 

0 0 2.4.1.0.0 

2. Rompimento/colapso de 

barragens 
0 0 2.4.2.0.0 

5. Desastres 

relacionados a 

transporte de 
passageiros e cargas 

não perigosas 

1. Transporte rodoviário 0 0 2.5.1.0.0 

2. Transporte 

ferroviário 

0 0 2.5.2.0.0 

3. Transporte aéreo 0 0 2.5.3.0.0 

4. Transporte marítimo 0 0 2.5.4.0.0 
5. Transporte aquaviário 0 0 2.5.5.0.0 
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