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DECRETO No 011/2016

EMENTAI Prorroga o Decreto n" 04 de 15 de fevereiro de
2016. de dr.larrrsio de siluaqeo a,rormal, caracterizada como
SITUACAO DE EMERGi'.NCIA. em loda a zona rural do
municipio dc Vcnentes al-etada por estiagem.

ALLAN KAROEC BEZERRA OA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE
VERTENTES, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das airibuig6es legais, conleridas pelo
Art. 60, lnciso lV, Lei Organica Municipal, pelo Art 7 do Decreto Federal n'7.257, de 04 de
agosto de 20'10 e pela Resolugeo no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.
CONSIDERANDO QUE:
A redu9ao das precipitaqoes pluviom6tricas que assolam toda a zona
ruraldo 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 econ6micos e sociais constantes no Formul6rio de lnformaQ6es de Desastre,
anexo a este Decreto;
Com o fulcro na ResoluQao no 3, do Conselho Nacional de Defesa Civil
- CONDEC, a intensidade desse desastre foi dimensionada como de nivel I m6dio;

DECRETA:
no_04 de 15 de fevereiro de 2016
declarada situaQso anormal, caracterizada corno SITUACAO DE EMERGENCIA, em toda
zona rural do munrcipio de Vertentes em face da permanencia da estaagem.
Par6graIo Unaco - Esta srtuaqao de anormalidade 6 valida apenas para
as,reas deste Municipio, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova
documental estabelecida pelo Formulerio de lnformagdes de Desastre - FIDE e pelo Croqui
da 6rea afetada anexos a este Decreto.

Art. lo Fica prorrogado o Decreto

Art.2'Este

Decreto entra em vigor na data de sua publica€o,

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

Art, 30 Revogam-se as disposiq6es em contrario.
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