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GABINETE DO PREFEITO 
 

 
 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 545/2013. 
 

     
 

SUMULA: “DECLARA EM SITUAÇÃO 
ANORMAL, CARACTERÍSTICA COMO 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA 
TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE 
PARANAÍTA,/MT E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.” 

 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO, Prefeito 
Municipal de Paranaita, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições e 
deveres legais, especificamente de que a 
Saúde, Educação, Saneamento Básico, 
Assistência Social, Habitação Popular, Bem-
Estar Social e Mobilidade Urbana são 
direitos de todos e dever do Estado: 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

• Que a população do Município de Paranaíta/MT, segundo dados oficiais do 

IBGE, no ano de 2010 era de 10.684 (dez mil, seiscentos e oitenta e quatro) 

habitantes;  

• Que na data de 19/08/2011 foi outorgada Licença de Instalação nº 818/2011 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA em favor da Empresa Companhia Hidrelétrica Teles Pires S. A.- CHTP relativa 

à UHE Teles Pires, usina hidrelétrica com potência instalada de 1.820 MW e 890,7 

MW médios de energia firme, eixo do barramento entre os Municípios de 

Paranaíta/MT e Jacareacanga/PA; 
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• Que em relação à demanda de mão-de-obra do empreendimento, conforme 

Tabela 4.b apresentada pela CHTP, qual seja, o histograma de distribuição temporal 

dos empregados, o número inicial em julho/2011 seria de 361 (trezentos e sessenta e 

uma) contratações e no pico da construção no ano de 2013 chegaria a 7.073 (sete 

mil e setenta e três) empregados, demonstrando um aumento direto de mais de 70% 

(setenta por cento) da população de Paranaíta/MT; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, conforme os dados oficiais do Sistema de 

Informação do Ministério da Saúde – SIAB, verifica-se que no comparativo entre o 

ano de 2009 e 2012 houve aumento significativo no que se refere aos serviços 

realizados na Atenção Básica do Município, quais sejam: aumento de 16% 

(dezesseis por cento) no número de famílias cadastradas pela Estratégia de Saúde 

da Família; aumento de 13,6% (treze vírgula seis por cento), de pessoas 

cadastradas; aumento de 20% (vinte por cento) no número de consultas médicas na 

atenção básica realizada; aumento em todos os procedimentos realizados, 

destacando-se o aumento de 136% (cento e trinta e seis por cento) na administração 

de medicamentos e 142% (cento e quarenta e dois por cento) no procedimento 

curativo; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, o Laboratório Municipal demonstrou um aumento de 

mais de 38% no número de exames realizados na comparação entre o ano de 2010 a 

2012, e que os dados do ano de 2013 até o mês de outubro demonstram que os 

índices passarão de 50% (cinqüenta por cento) de aumento com o fechamento do 

ano; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, a Farmácia Básica Municipal passou a estar 

informatizada a partir do ano de 2012 e considerando o número de atendimentos 

realizados em 2012 que somaram 2004 atendimentos e comparando com os dez 

primeiros meses de 2013 que já somaram 4.417 (quatro mil, quatrocentos e 

dezessete) atendimentos, temos um aumento de mais de 45% (quarenta e cinco por 

cento); 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 
Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos. 

  
 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, o Hospital Municipal tem aumentado 

significativamente a produção e para tanto o Município tem investido em 

profissionais para atender a toda a demanda existente e a partir do ano de 2012 

passou-se a ter informações sobre a produção hospitalar, e os dados demonstram 

que em maio de 2012 o Hospital realizava em média 1.000 (mil) procedimentos 

mensais e a partir do ano de 2013 estes números aumentaram passando de 2000 

procedimentos mês, demonstrando um aumento de 100% (cem por cento); 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, o número de casos registrado de acidente de 

trabalho aumentou mais de 6.000% (seis mil por cento) passando de 1 (um) caso em 

2010 para 61 (sessenta e um) casos até outubro de 2013; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, em 2010 foram realizados 35 (trinta e cinco) exames 

de gota espessa (exame para diagnostico de malária), passando para 547 

(quinhentos e quarenta e sete) exames em 2012, e já realizamos 482 até o mês de 

outubro de 2013;  

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, houve um aumento de 51,6% (cinqüenta e um vírgula 

seis por cento) em relação ao número de óbitos ocorridos em Paranaíta nos anos de 

2009 a 2012, e poderá ser ainda maior considerando-se que o número de óbitos 

ocorridos até o mês de outubro de 2013 já é igual ao número total de óbitos do ano 

anterior; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, outro fator agravante é o aumento do número de 

óbitos por causas externas passando de 5 (cinco) óbitos em 2009 para 16 

(dezesseis) óbitos já nos primeiros 10 meses de 2013, sendo que desses destaca-se 

os óbitos por agressões que foi 1 (um) em 2009 passando para 8 (oito) em 2013; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, no ano de 2009 havia 47 (quarenta e sete) famílias na 

espera por uma moradia, em 2010 foram 39 (trinta e nove) famílias, em 2011 foram 11 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 
Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos. 

  
 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

(onze), no ano de 2012 foram 273 (duzentas e setenta e três) famílias no ano de 2013 

já somaram 261 (duzentas e sessenta e um) famílias, sendo que no total Paranaíta 

possui hoje 631 (seiscentos e trinta e uma) famílias a espera de moradia, 

demonstrando um aumento de mais de 1.000% (mil por cento) nessa demanda; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, até o ano de 2010 não havia fila de espera na Escola 

de Educação Infantil do Município e em 2011 houve 21 (vinte e uma) crianças 

aguardando vaga, em 2012 foram 20 (vinte) crianças e em 2013 esse número subiu 

para 145 (cento e quarenta e cinco) crianças. gerando a necessidade imediata de 

mais uma Escola de Educação Infantil; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, o fornecimento de água tratada em m3 aumentou 

entre o ano de 2009 para o ano de 2013 em 170% (cento e setenta por cento), 

passando de 173.505 m3 para 295.068 m3; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população e de veículos em Paranaíta/MT, a Secretaria Municipal de Obras tem 

enfrentado muitas dificuldades para garantir a trafegabilidade de suas vicinais em 

função do aumento do tráfego de veículos pesados a serviço direto ou indireto da 

construção da Usina Teles Pires, tendo-se constatado que a deteriorização das 

estradas, pontes e bueiros tem ocorrido com maior freqüência do que ocorria nos 

anos anteriores, bem como a extração de areia no Teles Pires é um dos causadores 

em função do alto trânsito nas vicinais com o tráfego de caminhões caçamba aliado 

ao transporte de cimento a granel para a construção da Usina, ocorrendo a 

destruição de mais de 30 (trinta) pontes e bueiros no período de seca, o que se 

agravam ainda mais com o período chuvoso que já iniciou em nosso Município; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires que ensejou o aumento 

da população de Paranaíta/MT, o Poder Executivo Municipal não dispõe com 

recursos próprios de infra estrutura suficiente  de pessoal, material, equipamentos, 

medicamentos e demais recursos necessários para correção de causas 

determinantes com a urgência que o caso requer e que ao mesmo tempo não pode 
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ser omisso quanto às providências imediatas ao seu alcance e formalização para 

providências de todos os órgãos estaduais e federais correlatos; 

• Que em razão do empreendimento da UHE Teles Pires, ou seja, a causa 

determinante dos problemas gravíssimos e irremediáveis que dará ensejo à 

paralisação e a ineficiência dos serviços públicos essenciais prestados à população 

de Paranaíta/MT; 

• Que o Município de Paranaíta/MT ajuizou juntamente com o Ministério Público 

Estadual e o Município de Alta Floresta/MT Ação Civil Pública com pedido de tutela 

antecipada em desfavor da empreendedora da UHE Teles Pires em razão de ser esta 

a causadora de todo dano ao interesse público comprovados, bem como por estar a 

mesma obrigada legalmente e contratualmente a executar compensações 

econômicas e ambientais nos Municípios impactados; 

• Que em razão da gravidade e urgência o pleito liminar foi parcialmente 

concedido, contudo, foi posteriormente revogado pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso; 

• Que, muito embora o Município recorrerá oportunamente na tentativa de 

reverter a citada Decisão, os serviços públicos e o atendimento ao interesse público 

encontram-se flagrantemente violados.  

 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º - Fica declarada em toda a extensão territorial do Município de 

Paranaíta/MT, a existência de SITUAÇÃO ANORMAL provocada por motivo de força 
maior, a qual é caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA para que produza 
todos os devidos e legais efeitos, em função dos fatos acima narrados. 

 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

devendo vigorar até por prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo este prazo ser 
alterado conforme situação fático\técnica. 

 
Art. 3º - Publique-se no Diário Oficial do Estado, da União e da 

Associação dos Municípios Matogrossense, encaminhando-se imediatamente cópias à 
Secretaria de Estado de Saúde, Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta/MT, 
Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, Gabinete do Governo do Estado de Mato Grosso, 
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Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério das Cidades, Fundação 
Nacional de Saúde - Funasa, Funai, Ibama, Gabinete da Presidência da República, 
BNDS, Ministério Público Estadual da comarca de Paranaíta/MT e Ministério Público 
Federal.  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA-MT 

Em, 22 de novembro de 2013. 
 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO 
Prefeito Municipal 


