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DECRETO N.º 22.327, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018   . 

Dispõe sobre a INTERDIÇÃO TOTAL da Ponte sobre o 
Rio Pancas, localizada entre os bairros Santa Helena e 
Mário Giurizatto, neste Município                                    :                                                                 

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e,  

 
CONSIDERANDO a vistoria realizada pela Equipe da 

Defesa Civil Municipal, onde a ponte encontra-se com diversas patologias ocasionada por 

uma possível sobrecarga de peso e pela ação do intemperismo, que causaram a deterioração  

da estrutura, além do deslocamento e o colapso na estrutura central; 

CONSIDERANDO ser dever da Administração Pública 

Municipal preservar pela segurança e integridade dos munícipes, DECRETA:  

Artigo 1º - Fica INTERDITADA TOTALMENTE, para fins de passagem de pedestres e 

utilização de veículos, a Ponte sobre o Rio Pancas, localizada entre os bairros 

Santa helena e Mário Giurizatto, neste Município. 

 

Parágrafo Único - Oficie-se, imediatamente, as autoridades locais, dentre elas o Comando 

da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar a fim de tomarem ciência e dar 

efetividade a medida. 

 

Artigo 2º - Caberá a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública, 

juntamente com outros órgãos da Administração Municipal, bem assim a Defesa 

Civil Municipal, adotar os procedimentos necessários a fim de impedir o acesso 

e utilização da via, a fim de dar efetividade ao presente Ato.  

 

Artigo 3º – O Poder Público Municipal encaminhará ao Órgão Estadual competente, as 

medidas adotadas a fim de que sejam apurados os fatos e adotadas as 

providências dentro da maior brevidade possível. 
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Artigo 4° - DETERMINO que a presente medida seja divulgada, em caráter emergencial e 

imediato em todos os órgãos de imprensa existentes neste Município, além de 

outros meios disponíveis. 

 
Artigo 5º - A desobediência desse Decreto sujeitará o infrator às penalidades legais. 

Artigo 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e durará enquanto persistir 

a situação considerada de anormalidade e risco na utilização da via a que o 

mesmo se refere. 

            Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.   

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 06 de novembro de 2018. 
    

         ____________________________ 

                                                      Prefeito Municipal  

 

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal 

de Colatina, em 06 de novembro de 2018. 

____________________________________ 

Secretário Municipal de Gabinete. 
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