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DECRETO Nº 004, DE 04 DE ABRIL DE 2008. 

 

  Declara em situação anormal, caracterizada como 

situação de emergência no Município, afetado por 

inundações graduais, e dá outras providências. 

 

ANTÔNIO PETRONILO DANTAS FILHO, Prefeito Municipal de Parelhas/RN, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 64, inciso VIII da Lei Orgânica 

Municipal, pelo artigo 17 do Decreto Federal de nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e pela 

Resolução de nº 3 do Conselho Nacional de Defesa civil. 

 

CONSIDERADO QUE: 

 

 A alta precipitação pluviométrica de 502,0 mm, registrada no período de 1° de janeiro a 04 

de abril do corrente ano, de forma irregular, provocou inundações  e alagamentos, causando 

danos e prejuízos no Município, conforme declarações, fotografias, mapa e croqui em 

anexo; 

 

 Como conseqüências deste desastre, resultaram os danos humanos e materiais e os 

prejuízos econômicos e sociais constantes do Formulário de Avaliação de Danos, também 

anexo a este Decreto;  

 

 Em acordo com a Resolução nº 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC, a 

intensidade desse desastre foi dimensionada como nível II; 

 

 Concorreu como critérios agravantes da situação de anormalidade: Alta precipitação 

pluviométrica em curto espaço de tempo.  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarada, por prazo de 90 (noventa) dias, a situação de emergência no 

respectivo Município, afetado por inundações graduais.  

 

Art. 2º - O prazo deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.  

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposição em 

contrário. 

Prefeitura Municipal de Parelhas, em 04 de abril de 2008.  

 

 

ANTÔNIO PETRONILO DANTAS FILHO. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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