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DECRETO Nº 037/2015, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 
Declara Situação de Emergência, conforme 
definido no inciso III, do art. 2º, do Decreto 
Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, a 
situação anormal, provocada pela falta de 
chuvas na zona urbana e rural do Município de 
Parelhas/RN 

  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, FRANCISCO ASSIS DE 
MEDEIROS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal e o Decreto Federal n°. 7.257/2010; 
  
Considerando a não ocorrência ou reduzida ocorrência de chuvas no território 
deste Município no período compreendido entre Janeiro de 2013 e Março de 
2014, ficando claramente cristalizado do ponto de vista climático um quadro de 
“SECA SEVERA”; 
  
Considerando que a Zona Urbana e Rural do Município já se encontra afetadas 
com a escassez dos recursos hídricos utilizados na produção agrícola e 
pecuária, bem como, no consumo humano e animal; 
  
Considerando que para o restabelecimento da situação de normalidade há 
necessidade de reforço ou suplementação dos recursos do Município pelos 
Governos Estadual e Federal; 
  
Considerando o desastre socioeconômico da população atingida pela seca, 
bem como a dificuldade, por parte da Administração Pública local de adotar 
medidas emergenciais que minimizem a situação de anormalidade; 
  
Considerando os boletins pluviométricos apurados pela Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN. 
   
Considerando, finalmente, o disposto no Decreto Estadual de n°. 25.051, de 27 
de Março de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado do RN em 07/04/2015; 
  
DECRETA: 
  

Art. 1º. Fica decretada “Situação de Emergência por Seca” no 
Município de Parelhas/RN, conforme definido no inciso III, do art. 2º, do 
Decreto Federal nº 7.257, de 04 de Agosto de 2010, afetado por desastre 

mailto:prefeituradeparelhas@bol.com.br


 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS 

Palácio Severino da Silva Oliveira 
GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ 08.087.561/0001-81 – AV. MAURO MEDEIROS, 97 – CEP 59.360-000 
E-mail: prefeituradeparelhas@bol.com.br - site: www.prefeituraparelhas..com.br TELEFAX (0xx84) 3471.2540 – 
3471.2532 
 
 

natural climatológico, provocado pela intensa redução das precipitações 
hídricas em decorrência da Estiagem. 
  
Parágrafo Único - A situação de emergência declarada no caput do art. 1°.: 
I - abrange toda a zona urbana e rural do Município; 
II - tem vigência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de 
publicação deste Decreto, podendo ser prorrogado por iguais períodos, se 
persistirem as consequências. 
  

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Art.3º. Revogam-se todas as disposições em contrário. 
 

Publique-se,  

Registre-se,  

Cumpra-se. 

 

 
Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas, Estado do Rio Grande do 
Norte, em 04 de novembro de 2015. 
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