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DECRETO Nº 004, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 
“Declara em situação anormal, caracterizada como situação de 

emergência, as áreas do Município de Olho d’Água das Flores - 

Alagoas afetadas pela seca e dá outras providências.” 

 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES – AL, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com a Lei Orgânica Municipal e  
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que trata dos procedimentos e critérios 
para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública; 
CONSIDERANDO a continuidade da situação de emergência decorrente do desastre seca declarada 
através deste Decreto; 
CONSIDERANDO a irregularidade significativa na quantidade e na distribuição temporal e espacial das 
chuvas no território do MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES – AL, ocasionando insuficiência na 
recarga dos mananciais e açudes públicos, que vêm comprometendo o armazenamento de água, 
causando sérios problemas no abastecimento para o consumo humano e animal; 
CONSIDERANDO que ainda não houve plantio, acarretando na falta de colheita das culturas no Município, 
contribuindo para intensificar as dificuldades econômicas e comprometendo o padrão de qualidade de 
vida da população e que o plantio depende da manutenção dos índices pluviométricos observados no 
Município;  
CONSIDERANDO competir ao Município à preservação do bem estar da população, bem como a 
implementação de atividades socioeconômicas nas regiões atingidas por eventos adversos causadores de 
desastres, para, em regime de cooperação, combater e minimizar os efeitos das situações emergenciais;  
DECRETA: 
   Art.1º - Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre crônico, gradual e 

previsível, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, no Município de Olho d’Água das Flores – AL, conforme 

Anexo Único deste Decreto; 

   Parágrafo Único - Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas do Município 

conforme Anexo Único deste Decreto, comprovadamente afetadas pelo desastre, segundo Formulário de 

Informações sobre Desastres – FIDE, integrante do processo de declaração de Situação de Emergência do Município. 

 

   Art.2º - Confirma-se a mobilização da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil – 

COMPDEC, no âmbito do Município, para prestar apoio complementar as localidades atingidas, mediante articulação 

com todas as secretarias municipais e órgãos adjacentes. 

 

   Art.3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

CARLOS ANDRÉ PAES BARRETO DOS ANJOS 

Prefeito 

  

Este Decreto foi publicado no quadro de avisos desta Prefeitura e registrada na Secretaria Municipal de 
Administração e do Planejamento no dia 16/02/2017. 

 

GUSTAVO QUINTELA WANDERLEY 

Secretário Municipal de Administração 
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