GOVERNO MUNICIPAL DE

OROS

,

Gabinete do Prefeito

DECRETO N° 74/2018, DE 10 DE AGOSTO DE 2018
DEC LARA A PRORROGA<;:AO DA SITUA<;:AO
DE

EMERGENCIA

MUNICiPIO

DE

NAS

OROS

AREAS

DO

AFETADAS

POR

ESTIAGEM E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, Prefeito do Municfpio de Oros,
localizado no estado do Ceara, no uso de suas atribulcoes legais conferidas pela
conferidas pelo art. 88, inciso IX, da Lei Orqanica do Municipio.
CONSIDERANDO a continuacao da Situacao de Emergencia na qual se

encontra as areas afetadas do municlpio de Oros pela estiagem.
CONSIDERANDO que o desastre em questao tern afetado de forma significativa

as localidades, do Oistrito de lgaro1. Distrito de Guassusse, Distrito de Santarern,
Drstrlto de Palestina, Distrito Sede,

CONSIDERANDO que concorrem como criterlos agravantes para continuidade

da sltuacao de anormalldade o grau de vulnerabilidade de econorrua local ao
evento, que esta relacionado a fatores naturars, como a escassez de chuvas, e
fatores antrcpicos relacionados com o rnanejo aqropecuarto e com a intensidade
da

exploracao dos recursos

hfdricos,

que apresentam capacidade de

armazenamento consideravelmente reduzida;
CONSIDERANDO

o

registro

de

elevadas

temperaturas

que

vern

comprometendo o armazenamento de agua no Mun1cfpio de Oros. causando
series problemas no abastecimento para o consumo humane e animal,
ocasionando

perdas

das

pastagens

e

lavouras,

contribumdo

para

cornprornenmento do padrao de qualidade de vida da populacao.
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DEC RETA:
Art. 1° - Fica decretada a prorrogado do Decreto Municipal n° 33/2017, que
Declarou a Situacao de Emerqencia no Municlplo de Oros, devido

a continuacao

da existencia de situacao anormal provocada por Estiagem.
Paraqrafo Unico - Fica prorrogado o presente Decreto Municipal, a partir do
onrneiro dia posterior ao Iirn do prazo estabelecido no Decreto Municipal n°
33/2017 e do seu Decrelo Estadual n°. 32. 715 , 13 de jun ho de 2018, conforme
exposto em seu art. 3°.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua prorroqacao, devendo viger
por um prazo de 180 (cento e oltenta) dias. nos moldes do paraqrafo unlco art.
1 ° deste Decreto Municipal.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
PASSO MUNICIPAL. GABINETE DO PREFEITO. EM 10 DE AGOSTO DE 2018

Simao Pedro Alves Pequeno
Prefeito Municipal de Oros
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