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DECRETO Nº 018/2010, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010.  

 
Declara em situação anormal, 
caracterizada como situação de 
emergência na área rural do 
Município, afetado pela falta de 
água potável e dá outras 
providências. 

        

              

O Prefeito do Município de Parelhas/RN, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 64, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Parelhas, 
Estado do Rio Grande do Norte;  

 
 
CONSIDERANDO QUE: 

 
- A baixa precipitação pluviométrica de 219,8 mm, registrada no 

período de 01 de fevereiro de 2010 a 30 de abril de 2010 – período este de 
plantio referente ao calendário agrícola da região, definido pelo Ministério da 
Agricultura – provocou a falta de armazenamento de água nos principais 
mananciais e reservatórios, reduzindo a vazão dos poços e gerando a falta de 
água para o gasto, consumo animal e principalmente ao consumo humano da 
população rural do Município, conforme croqui em anexo; 

 
     - a frustração parcial da safra agrícola, de 90 % (noventa por 

cento) na cultura de feijão e 90 % (noventa por cento) no milho, comprometeu a 
armazenagem de grãos e a alimentação das famílias de pequenos produtores 
rurais; 

    
      - como consequências deste desastre resultaram os danos 

ambientais e os prejuízos econômicos e sociais constantes no Formulário de 
Notificação Preliminar de Desastre, também anexo a este Decreto. 
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DECRETA: 

 
 
Art.1º -  Fica declarada, por um prazo de 90 (noventa) dias, a 

situação de emergência na área rural do respectivo Município, afetado pela 
falta de água potável. 
 

   Art. 2º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Parelhas-RN, em 27 de dezembro de 2010. 

 

 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

 

 


