PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO
Av. Júlio Campos, 172 – Centro – Novo Cruzeiro/MG - CEP 39820-000
Telefones (0xx) 33 3533-1200 e CNPJ nº 18.404.889/0001-38

DECRETO MUNICIPAL N.°: 174, DE 10 (DEZ) DE DEZEMBRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE NOVO
CRUZEIRO (MG) AFETADAS POR CHUVAS INTENSAS –
COBRADE, 1.3.2.1.4.”
O Prefeito do Município de Novo Cruzeiro (MG), no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei
Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, e,
Considerando

as

anormais

e

fortes

precipitações

pulvriométricas

ocorridas no âmbito do Município de Novo Cruzeiro, incorrendo em movimentação de
terras e afetando a vida cotidiana dos cidadãos;
Considerando que compete ao Município a preservação do bem-estar
da população em decorrência de eventos adversos causadores de desastres, para,
em regime de cooperação com os demais entes, combater e minimizar os efeitos das
situações de anormalidade;
Considerando a necessidade da atuação de todos os integrantes do
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil em resposta ao desastre;
Considerando, por fim, que o Governo do Estado de Minas Gerais, por
intermédio do Decreto Estadual n.°: 513, de 09 de dezembro de 2021, declarou a
situação de emergência no âmbito do Município de Novo Cruzeiro;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência no âmbito do Município
de Novo Cruzeiro (MG) em virtude de evento denominado e codificado como
CHUVAS INTENSAS – COBRADE, 1.3.2.1.4, devendo o mesmo tomar as medidas
necessárias para mitigar os impactos já ocasionados e prevenir à ocorrência de
incidentes futuros.
Art. 2º. Fica os Órgãos Municipais autorizados a promover as ações
públicas devidas, sob a orientação da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO
Av. Júlio Campos, 172 – Centro – Novo Cruzeiro/MG - CEP 39820-000
Telefones (0xx) 33 3533-1200 e CNPJ nº 18.404.889/0001-38

Civil, buscando como finalidade a mitigação e/ou erradicação dos danos
ocasionados à população e visando a prevenção de prejuízos que possam vir a ser
ocasionados, bem como solicitar cooperação técnica e financeira aos demais Entes
Federativos.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Novo Cruzeiro (MG), 10 (dez) de Dezembro de 2021.

Milton Coelho de Oliveira
Prefeito Municipal de Novo Cruzeiro (MG)
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