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DECRETO Nº 850, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2005. 

 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO 

TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO 

 

 

O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições, com fulcro no artigo 5º da  Lei Orgânica do Município e em conformidade com os 

artigos: 23, inciso II e arts. 196 e 197 da Constituição Federal, c/c as disposições do art. 11, inciso 

II e artigos 169 e 170, inciso VI da Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 24, inciso IV da 

Lei 8.666/93 de 21.06.1993, art. 41, inciso III c/c art. 44 da Lei. 4.360/64 de 17.03.1964,  

 

Considerando as violentas chuvas que tem assolado o município desde Dezembro/2004, 

provocando inúmeros danos nas vias públicas, estradas vicinais, pontes e pontilhões; 

 

Considerando que a intensidade e constância das chuvas colocam em risco a normalidade do 

transito e tráfego de veículos nas estradas que dão acesso aos núcleos urbanos, comprometendo a 

segurança de pessoas e bens, tanto quanto o escoamento da safra em fase de colheita; 

 

Considerando ser dever dos agentes públicos prestar socorro imediato à população, sendo de 

competência das autoridades locais agir de modo a evitar ou minimizar os efeitos de calamidade 

durante a ocorrência de eventos naturais adversos e imprevistos, incumbindo-lhes tomar as medidas 

preventivas adequadas; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em todo o território do Município 

de Cabeceira Grande, Estado de Minas Gerais. 

 

Art. 2º - O prazo de vigência desta situação é de 90 dias ou enquanto durar a situação de 

calamidade, a contar da data de publicação deste decreto. 

 

Art. 3º - Neste período, estando caracterizada a urgência no atendimento de situação que 

coloque em risco a segurança de pessoas ou bens, as autoridades municipais estão autorizadas a 

tomar as providências necessárias e adequadas para restabelecer a normalidade dos serviços 

essenciais. 

 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande (MG), 02 de Fevereiro de 2005. 

 

 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 

 

 


