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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

DECRETO n° 017, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

Decreta situacdo de emergencia no Municipio de
Caruaru, Estado de Pernambuco e da outras
providencias.

, 0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no usa de
suas atribuicoes legais que Ihes sao conferidas pela Lei Organica Municipal, pelo artigo 7° do Decreto
Federal n° 7.257, de 04 de agosto de 2010, pela Resolucao n" 03 do Conselho Nacional de Defesa
Civil, e pelo Decreto Estadual n° 41.473, de 06 de fevereiro de 2015,

CONSIDERANDO que nos ultimos meses 0 indice pluviornetrico verificado no nosso municipio
nao foi suficiente para 0 preparo do solo e acurnulacao de agua nos mananciais;

CONSIDERANDO que estas comunidades necessitam cia inrerferencia direta do Pocler Publico de
forma a proporcionar uma melhoria das condicoes de fornecimento de agua para minimizar os efeitos da
seca;

DECRETA:
Art. 1° Fica declarada a existencia de situacao de emergencia caracterizada como "Desastres

Naturals Relacionados com a Intensa Reducao das Precipitacoes Hidricas" - CODAR-NE.SES! CODAR-
NE.SSC."

Paragrafo unico. Essa situacao de anormalidade e valida apenas para as areas cleste Municipio,
cornprovadamente afetadas pelo clesastre.

Art. ZO Confirma-se a mobilizacao do Sistema Nacional de Defesa Civil, no ambito do Municipio,
sob a coordenacao cia Comissao Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se 0 desencadeamento
clo Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, ap6s adaptado a situacao real desse desastre. .

Art. 3° Autoriza-se a convocacao de voluntaries, para reforcar as acoes cle res posta aos desastres e,
a realizacao de campanhas de arrecadacao de recursos, junto a comunidacle, com 0 objetivo de facilitar as
acoes cle assistencia a populacao afetada pelo desastre.

Paragrafo unico. Essas ativiclacles serao coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

Art. 4° De acordo com 0 estabelecido nos incisos X[ e XXV do artigo 5° cia Constituicao da
Republica Federativa do Brasil cle 1988, autoriza-se as autoridades adrninistrativas e os agentes de defesa
civil, direrarnente responsaveis pelas acoes e resposta aos desastres, em caso de risco eminente:

1- penetrar nas casas, a qualquer hora clo dia ou da noite, mesmo sem consentimento clo morador,
para prestar socorro ou para cleterminar a pronta evacuacao das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstancias que possam provocar danos ou
prejuizos ou cornprorneter a seguranca cle pessoas, instalacoes, services e outros bens publicos ou
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particulares, assegurando-se ao proprietario indenizacao ulterior, caso 0 uso da propriedade provoque
danos a mesrna.

Paragrafo unico. Sera responsabilizado 0 agente da defesa civil ou a autoridade admnistrativa que se
ornitir de suas obrigacces, relacionadas com a seguranca global da populacao.

AI"t. 5° De acordo com 0 estabelecido no artigo 50 do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, autoriza-se que se de' inicio a processos de desapropriacao, por utilidade publica, de propriedades
particulares cornprovadamente localizadas em areas de risco intensificado de desastres.

§ 10No processo de desapropriacao, deverao ser consideradas a depreciacao e a desvalorizacao que
ocorrem em propriedades localizadas em areas inseguras.

§ 20 Sempre que possivel essas propriedades serao trocadas por outras situadas em areas seguras e,
o processo de desmontagem das edificacces e de reconstrucao das mesmas, em locais seguros, sera
apoiado pela cornunidade.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publ icacao.

Caruaru, lOde fevereiro de 2015; 1940 da lndependencia; 1270 da Republ ica.

JOSE QUEIROZ D
Prefeito
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