
Prefeitura Municipal de Parnamirim

Decreto n° 5,340, de 07 de junho de 2005.

Declara em situação anormal, caracterizada como 
estado de emerqência, no Município de Parnamirim e 
determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Orqânica do Município e o art, 12 do Decreto Federal n° 895, de 
16 de agosto de 1993, com quem se harmoniza a Resolução n° 03 do Conselho Nacional 
de Defesa Civil.

Considerando que os altos índices de precipitação pluviométrica 
reqistrados nos últimos dias de maio e início deste mês de junho provocou inundações, 
buracos, estragos e alagamentos que vêm afetando e transtornando a vida da população 
deste Município;

Considerando que, em consequência desse quadro de anormalidade 
pluviométrica, tem-se identificado danos ambientais que desáquam em prejuízos 
económicos e sociais que precisam ser enfrentados com a participação objetiva do 
poder público municipal;

Considerando que a intensidade das chuvas, e suas consequências para a 
população, permite dimensionar o estado de emerqência de que tratam os arts. 3o, III, 
e 23, §§ Io e 2o, do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil e o Conselho Nacional de Defesa Civil:

Considerando, finalmente, a gravidade do quadro exposto, agravado com 
as informações da meteorologia que prevê a continuidade chuvas até aqora reqistradas,

DFCRFTA:

Art. Io. Fica declarado, pelo prazo de noventa dias, o estado de 
emerqência no Município de Parnamirim, para fins de adoção de medidas atinentes à 
defesa civil
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Art, 2o. Os órgãos competentes do Poder Executivo adotem as 
providências imediatas para o enfrentamento dos danos cGusodos pelas fortes chuvas 
caídas sobre o Município, em articulação com a Comissão Estadual de Defesa Civil.

Art. 3o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o. Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim, 07 de junho de 2005.
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