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Santa Inês

Decretos

DECRETO Nº 023/2020, de 11 de março de 2020.

Decreta situação de calamidade pública no
Município de Santa Inês/BA, comprometido
pelo elevado volume de chuvas e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS – BA, no uso das atribuições legais,
com base no que dispõe a Lei Orgânica do Município e demais dispositivos de
regência e ainda:

CONSIDERANDO que o Município fora atingido por fortes chuvas nos últimos dias,
que resultaram em graves prejuízos à população local, expondo à risco a vida de
pessoas, além de terem sido identificados danos materiais e ambientais;

CONSIDERANDO as fortes e constantes chuvas vivenciadas no Município,
sobretudo a ocorrência de trombas d’água na tarde do dia 06/03/2020;

CONSIDERANDO o enorme volume de água que atingiu o Município, causando
enxurradas e alagamentos responsáveis por danos materiais em residências, vias
públicas e equipamentos públicos diversos;

CONSIDERANDO que o Relatório nº 01/2020 da Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil deste Município, relatando a ocorrência destes desastres naturais;

DECRETA:
Art. 1.º - Fica declarada Situação de Emergência/Estado de Calamidade Pública
nas áreas do Município de Santa Inês/BA afetadas por inundações, enxurradas e
alagamentos demonstradas no Relatório nº 01/2020 da Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil deste Município;
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Art. 2º - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem
sob a direção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao
desastre e reabilitação do cenário e reconstrução/desobstrução;
Art. 3º - Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de
resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à
comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada
pelo desastre, sob a direção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;
Art. 4º - O Poder Executivo encaminhará cópias desse Decreto a todos os Órgãos
municipais, para as devidas finalidades;

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com validade de
90 dias, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito, em 11 de março de 2019.
Hérmeson Novaes Eloi
Prefeito
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