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DECRETO N°068 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017. 

"Decreta 	situação 	anormal 
caracterizada como situação de 
emergência em decorrência das 
fortes chuvas e inundações em parte 
do município de Malhada - Bahia e 
dá outras providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MALHADA, ESTADO DA BANIA, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

do Município e em conformidade com a Lei n° 12.340 de 01 de 

dezembro de 2010, com o art. 7 do Decreto Federal n° 7.527 de 04 

de agosto de 2010, e pela Resolução n° 3 do Conselho Nacional de 
Defesa Civil e demais disposições legais vigentes e, 

CONSIDERANDO que com a ocorrência da forte chuva que caiu no 

município de Malhada e região, entre os dias 31 de Outubro à 1° de 

Novembro de 2017 de aproximadamente 120 milímetros de volume de 

chuva, provocando destruição e prejuízos no município de Malhada, 

principalmente na localidade de Canto do Riacho, Ressaca e 

adjacências, interditando estradas municipais devido a grande 

quantidade de lama e água, causando destruição de estradas, pontes 

e córregos, provocando alagamento, causando sérios transtornos e 
colocando à população em risco e isolada; 

DECRETA: 

Art. 1 - Fica Decretada a existência de situação anormal 

caracterizada como situação de emergência em decorrência das 

fortes chuvas e inundações em parte do município de Malhada - 
Bahia. 

Art. 2°  - O poder Executivo Municipal encaminhará cópias desse 

Decreto a todos os órgãos pertinentes, para as devidas finalidades 
legais. 
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Art. 30  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao dia 1°  de Novembro de 2017, devendo 
vigorar pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. 

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE MALHADA 

- SABIA, aos 07 dias do mês de Novembro do ano de 2017. 

Valdemar L rda Da Silva Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 

José Cast 
SECRETÁRIO DE AGRICU TURA E MEIO AMBIENTE 

Viviane Fra naco. da Silva 
COORDENADORA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
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