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DECRETO NO  37 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013. 

 

Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas do 
Município afetadas por SECA 1.4.1.2.0 

 

O Senhor RAMON FERRAZ MIRANDA, Prefeito do MUNICÍPIO DE 
NANUQUE, localizado no estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 60 e incisos da LOM e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de 
abril de 2012, 

CONSIDERANDO:  

I – considerando que há ausência de chuvas por que passa o Município de 
Nanuque – MG, por um período de 200 dias aproximados, provocando com isso o esgotamento 
dos mananciais existentes; 

II – considerando que o grave reflexo da estiagem redundou na redução dos 
rebanhos pecuários, provocando a falta d’água, pasto para os animais e o temor de uma reação 
social devido a situação de estiagem; 

III – considerando que em virtude da estiagem agricultores estão impedidos de 
efetuar plantio ou replantio das culturas afetadas; 

IV – considerando que em decorrência da seca diversos danos são daí advindos, 
influenciando sobremaneira de forma negativa na economia local, vida social do município onde 
prepondera a atividade agrícola e o fator climático é de substancial importância; 

V – considerando o Ofício de número 028/2013 da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o relatório emitido pela EMATER/MG, onde se estima 
uma perda substancial da produtividade agropecuária; o relatório do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Nanuque;  

VI – considerando que há recomendação do COMDEC – Conselho Municipal de 
Defesa Civil de Nanuque - MG, relatando a ocorrência deste desastre e é favorável à declaração 
de Situação de Emergência. 
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DECRETA: 

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município contidas 
no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, 
em virtude do desastre classificado e codificado como SECA 1.4.1.2.0. 

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem 
sob a coordenação do COMDEC – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, nas ações 
de resposta ao desastre e reabilitação do cenário em virtude da seca.  

Art. 3º. Autoriza-se 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 
coordenação do COMDEC – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL . 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger 
por um prazo de 90 (noventa) dias. 
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