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DECRETO No 04/2016

EMENTA:

Declara situagao anormal, camcterizada como

SITUAqAO DE EMERGTNCIA, em toda zona rural

do

municipio de Vertenles afetada por estiagem.

Allan Kardec Bezerra da Silva, prefeito Municipal de Vertentes, Estado

de Pernambuco, no uso das atribuig6es legais, conferidas pelo An. 60, lnciso lV, da Lei
Organica Municipal pelo Art. 7 do Decreto Federat no 7.257, de 04 de agosto de 2OlO e pela
ResoluQao no 3 do Conselho Nacional de Delesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:
A redugeo das precipitag6es pluviometricas que assolam todo nosso
municipio para niveis sensivelmente inferiores aos da m6dia climatol6gica;
A queda intensificada das reservas hidricas de superficie;
Como consequCncias desse desastre resultaram os danos humanos e
os prejuizos economicos e sociais constantes no Formul6rao de lnformag6es de Desastres,
anexa a este Decreto:
De acordo com a Resolugao no 3 do Conselho Nacionalde Defesa Civil
- CONDEC, a intensidade desse desastre foi dimensionada como de nivel I m6dio:
DECRETA:

Art. 1o Fica declarada situacao anormal caracterizada

como

SITUA9AO DE EMERGENCTA, em toda zona rural do municipio de Vertentes afetada pela
estiagem.

-

Par6grafo Unico Essa situagao de anormalidade 6 v6lida apenas
para as areas desse l,Iunicipio comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova
documental estabelecida pelo Formul,rio de lnformag6es de Desastres
FIDE, pela
Declaragao Municipal de Atuageo Emergencial - DMATE, pela Notificag6o preliminar de
Desastres - NOPRED e pelo Croqui da irea afetada, anexos a este Decreto.

-

Art.20 Este Decreto entra em vigor na data de sua

devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 30 Revogam-se as disposig6es em contrerio.
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