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DECRETO No 12 t2A22

EiIIENTA: Declara situação anormal
caracterizada cornê SITUAÇÂO DE
EMERGENCIA, em toda zona rural do município
de TEREZINFIA-PE, afetada por estiagern.

Mateus Emídio de Barros Calado, prefeito do ltlUNlCÍPlO DE TEREZINHA-FE, no uso
das suas atribuiçÕes legais conferldas pela Lei orgânica tvlunicipal, pela Lei Feder"al no 12.340,
de 01 de Dezenrbro ele 2010, e pelo Decreto Feder"al 7.?57, de 04 de Agosto de 2010, que dispÕe
sotrre o Sistema Nacionalde Defesa Civil ("SINDEC)

CONSIDERÂNDO que compete ao Município a preservâgão do benn estar da populaçáo
e das atividades socioeconômicas das regiÕes atingidas por eventos diversos, bem como
adoção imediata das mediclas que se fizerem necessárias para, em regime cle cooperaçáo,
combater situaçÕes emergenciars:

CONSIDERANIIO a redução das precipitaçÕes pluviornétricas quê assolarn o nosso
Município para níveis sensiveirnente inferiores ao da normal climatclogica;

CONSIDÊRÂND0 a queda intensificada das reservas irÍdricas de superficie provocada
pela má distribuição pluviométrica na região;

CONSIDERA.ND0 qr"re. coÍric ccílscqr,iências rJr: desastre resr:itarn danos hurnanos e
prejuízos econômicos e sociais, comc a falta d'água para consumo humano;

DECRETA:
AÉ. Ío - Fica deciarada siiuaçáo aÍioríÍiai, caracierizada üorir SITUAÇÃO t)Ê EMÊRGÊttCn,
em todo o Município de TEREZINHA-PE, afetada pela estiagem.

Farágrafo único; Esta situaçãc, de anormalidade é válida âBênãs parâ ê área rural deste
municÍpio.

Art" ?ô - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçáo, devendo viger por uÍTi prazo
de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Terezinha - PE, 02 de MarÇo de 2A22

Barros Calado
Prefeito do Município de Terezinha-PE
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