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A MUDANf A SE FAZ COM Ft 

DECRETO N.0 021/2013 

Declara situa9ao anormal, caracterizada como 
Estado de Calamidade Piiblica a area do 
Municipio de lati, afetada pela seca - Codigo 
NE SES. 12.402 e da outras providencias. 

O PREFETIO DO MUNICIPIO DE IATI, Estado de 
Pemambuco, no uso das atribui^oes legais conferidas pelo Art. 79, Inciso XLII, da Lei 
Organica Municipal, pelo Art. 17 do Decreto Federal n0 5.376, de 17 de fevereiro de 2005 e 
pela resolu5ao n0 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil. 

CONSIDERANDO que com o longo periodo de estiagem as 
fontes e reservat6rios que abastecem a zona rural e todas as reservas de dgua e todas as 
localidades estSo com o nlvel muito baixo e outros vazios; 

CONSIDERANDO que a falta d'agua, em razSo da estiagem, 
deixa sem condi95es de consumo pelos seres humanos e pelos animais em razSo da precaria 
qualidade das aguas; 

CONSIDERANDO que as consequencias desse desastre, 
resultaram em danos ambientais e humanos, e prejulzos economicos e sociais, constantes no 
Formulario de Avalia9ao de danos, anexo a este Decreto; 

CONSIDERANDO que a prolongada estiagem e a falta d'agua 
para consumo animal resultou em alto Indice de mortandade animal provocando a quase 
extin9ao do rebanho bo vino, base da economia local; 

CONSIDERANDO que as dificuldades por que passam os 
criadores, tanto em rela9ao aos prejulzos financeiros quanto ambientais provocadas pela falta 
de pastagem, agua e recursos financeiros para manute^ao do rebanho; 

CONSIDERANDO que a situa9ao provocada pela atual seca, 
considerada uma das maiores dos ultimos cinquenta anos, deixa a popula9ao em estado de 
vulnerabilidade afetando a estrutura familiar, pela falta de condi9oes mlnimas de 
sobrevivencia, principalmente do homem do campo; 
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CONSIDERANDO que, de acordo com a Resolugao n0 03 do 
Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, a intensidade deste desastre foi 
dimensionada como de nivel II; 

DECRETA: 

Art. 1° - Pica declarada a existencia de situa9ao anormal 
provocada por longo periodo de estiagem, caracterizada como situa9ao de calamidade piiblica 
a partir desta data em todo territorio do Municipio de lati - PE. 

PARAGRAFO UNICO - A situa9ao de anormalidade e vdlida 
para as areas comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme o contido no 
Requerimento/FIDE anexo a este Decreto. 

Art. 2° - Autoriza-se a convoca9ao de voluntarios, para refor9ar 
as a9oes de respostas aos desastres e a realiza9ao de campanhas de esfor90 como o objetivo de 
facilitar as a98es de assistencia a popula9ao afetada pelo desastre. 

PARAGRAFO UNICO - As atividades de apoio ii popula9ao 
serSo coordenadas pela Coordena9ao Municipal de Defesa Civil - COMDEC. 

Art. 3° - Ficam todas as Secretarias autorizadas a desenvolverem 
39668 de apoio A comunidade visando amenizar os efeitos da seca junto a popula9ao do 
Municipio. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica9ao, 
devendo viger por um prazo de 180 (cento e oitenta dias). 

GABINETE DO PREFEITO, em 02 de abril de 2013. 

RGE DE MELO ELIAS 
- PREFEITO - 
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