
V[RIENTT,5 NAO PODE PARAR

DECRETO N。 011ノ2018

EMENTA: Prorroga o decreto no 02 de 09 de janeiro de 201g de
declaragSo de situagfio anormal, caracterizada como SITUAQAO DE
EMERGENCIA, em toda zona rural do municlpio de Vertentes afetada
por estiagem.

Romero Leal Ferreira, Prefeito Municipal de Vertentes, Estado de Pernambuco, no
uso das atribuig6es legais, conferidas pelo Art. 60, lnciso lV, da Lei Org6nica Municipal pelo Art. 7 do
Decreto Federal no 7.257, de 04 de agosto de 2010 e pela ResolugSo no 3 do Conselho Nacional de
Defesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:
A substancial redugSo das precipitag6es pluviometricas que assolaram todo nosso

municlpio para niveis sensivelmente inferiores aos da m6dia climatologica ocasionada pela historica e
centen6ria estiagem, mesmo sabendo que houve uma leve melhora nos ultimos dias,

Os nossos principais mananciais continuam em nlveis assustadores;
As poucas 6guas que cairam sio improprias para o consumo humano;
De acordo com a portaria MS 291412011 6 de responsabilidade do municlpio o

controle na distribuigSo de dgua pot6vel para consumo humano;
Como consequOncias desse desastre resultaram os danos humanos e os prejuizos

econOmicos e sociais constantes no Formul6rio de lnformag6es de Desastres, anexa a este Decreto;

DECRETA:
Art. 1o Prorroga o decreto no 02 de 09 de janeiro de 2018 de declaragSo de situagSo

anormal, caracterizada como SITUA9AO DE EMERGENCIA, em toda zona rural do municipio de
Vertentes afetada por estiagem.

Par6grafo Unico - Essa situagSo de anormalidade e v6lida apenas para as 6reas
desse Municipio comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida
pelo Formu16rio de lnformagOes de Desastres FIDE, pela DeclaragSo Municipal de Atuag6o
Emergencial - DMATE, pela NotificagSo Preliminar de Desastres - NOPRED e pelo Croqui da 6rea
afetada, anexos a este Decreto.

Att.20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagSo, devendo viger por
um prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 30 Revogam-se as disposig6es em contr6rio.

Prefeito

■m10 de ab百 lde 2018 as 12:20hs.
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