
DECRETO Nº 139, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022.

Decreta situação de emergência no
Município de Caruaru, Estado de
Pernambuco e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso
dos poderes conferidos pelo artigo 55, IV, da Lei Orgânica Município, e

CONSIDERANDO o art. 8º, VI, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que
preconiza a competência dos Municípios para declarar situação de emergência e estado de
calamidade pública;

CONSIDERANDO a redução das precipitações pluviométricas que assolam a Região
do Agreste do Estado para níveis sensivelmente inferiores aos da normal climatológica e a
queda intensificada das reservas hídricas de superfície provocada pela má distribuição
pluviométrica na região;

CONSIDERANDO que embora tenham ocorrido poucas chuvas em alguns locais
não foi o suficiente para armazenar, nem suprir as necessidades do período de longa estiagem,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a situação de emergência por estiagem, caracterizada como
“Período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade em que a perda da umidade do solo é
superior a sua reposição - Código COBRADE 1.4.1.1.0”, pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias.

Parágrafo único. Essa situação de anormalidade é válida apenas para as áreas rurais
deste Município.

Art. 2° Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a
coordenação da Defesa Civil, para realização de ações de manutenção das atividades
administrativas, prestação de serviços, articulação com outras esferas de governo e a
sociedade em geral.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 03 de setembro de 2022.

Palácio Jaime Nejaim, 02 de setembro de 2022; 201º aniversário da Independência;
134º aniversário da República.

RODRIGO PINHEIRO
Prefeito

ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Procurador Geral do Município
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