
DECRETO Nº 142/2015

Decreta  estado  de  alerta  no  Município

de Olinda e dá outras providências.  

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  OLINDA ,  no  uso  das  atr ibuições

que lhe são confer idas pelo art.  66, VI da Lei  Orgânica do Município de Olinda, e

CONSIDERANDO  o  disposto  na  Lei  Federal  nº  12.608/2012,  que

inst i tu iu a Pol í t ica Nacional de Proteção e Defesa Civ i l  - PNPDEC; 

CONSIDERANDO  o  grande  acúmulo  de  chuvas  observado  na  Região

Metropol i tana  do  Recife  nos  últ imos  10  dias,  com grande  impacto  sobre  o  terr i tór io

do Município de Olinda e de sua população;

CONSIDERANDO  os  transtornos  que  vêm  sendo  observados  em

consequência do grande volume de chuvas;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  organizar  serviços  adic ionais  aos

já  existentes,  para  enfretamento  dos  refer idos  transtornos  e,  sobretudo,  para

prevenir acidentes e preservar a v ida,  a saúde e a integr idade f ís ica das pessoas,   

DECRETA:

Art.  1º  F ica  decretado  estado  de  alerta  no  Município  de  Ol inda,  por

força do grande volume de chuvas acumulado nos últ imos dias. 

Art.  2º  Todas  as  Secretar ias  Municipais  deverão  permanecer

mobi l izadas  para  o  atendimento  de  s i tuações  emergenciais  que  venham  a

eventualmente ocorrer. 



Art.  3º  As  Secretar ias  de  Obras,  de  Serviços  Públ icos,  de

Planejamento  e  Controle  Urbano,  de  Meio  Ambiente,  de  Transportes,  de  Saúde,  de

Desenvolv imento  Social ,  bem como  a  Guarda  Municipal ,  deverão  colocar  servidores

nelas lotados à disposição da Defesa Civ i l  do Município,  para auxi l iar  esta últ ima na

execução das ações necessár ias à garantia da vida,  da saúde e da integr idade f ís ica

dos munícipes em situação de r isco em decorrência das chuvas.  

Parágrafo  único.  Os  servidores  de  que  trata  o  caput  f icarão  à

disposição  da  Defesa  Civi l  em  quantidade  e  pelo  período  necessár io  ao

enfretamento das si tuações de r isco.  

Art.  4º  A  Defesa  Civ i l  do  Município,  em  conjunto  com  os  demais

órgãos da Administração Municipal ,  deverá adotar medidas dest inadas à garantia da

vida,  da  saúde  e  da  integr idade  f ís ica  dos  munícipes  em  situação  de  r isco  em

decorrência das chuvas.

Art.  5º  A  Administração  deverá  buscar,  através  de  meios  de

publ ic idade  próprios,  bem  como  através  de  contatos  com  os  veículos  de

comunicação,  a  colaboração da população com as  medidas  dest inadas  à  consecução

dos  objet ivos  previstos  no  presente  Decreto,  em  especial  sobre  a  necessidade  das

pessoas  que  se  encontram  em  imóveis  em  situação  de  r isco  de  desocuparem-nos

imediatamente.   

Art.  6º  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publ icação,  com

efeitos a contar da data de sua expedição.

PALÁCIO DOS GOVERNADORES, Gabinete do Prefeito, 04 de julho de 2015.
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PREFEITO


