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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO VERDE DE MINAS 
Diário Oficial Eletrônico 

Municipal 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 063 /2022. 

 

“Ratifica Situação de Emergência nas áreas do 

Município de Ouro Verde de Minas, afetadas por 

CHUVAS INTENSAS - 1.3.2.1.4 (COBRADE), na forma 

do que dispõe Decreto Municipal 057/2022.” 

 

O Prefeito do Município de Ouro Verde de Minas/MG, no uso de suas Atribuições Legais 

previstas no Artigo 67, Inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e pelo inciso VI do artigo 8° da Lei Federal 

12.608, de 10 de Abril de 2012 e Portaria nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 do Ministério do Desenvolvimento 

Regional, mediante as considerações abaixo: 

CONSIDERANDO as fortes e intensas chuvas que vem assolando o Município de Ouro Verde de 

Minas durante o mês novembro e dezembro e com o solo encharcado inúmeros prejuízos materiais; 

CONSIDERANDO que em decorrência das chuvas, diversas famílias tiveram suas casas 

invadidas pela água na zona urbana e rural, famílias desalojadas, estradas interditadas por queda de 

barrancos e encostas na zona rural e urbana, necessitando assim de intervenção do Município a fim de 

amparar os atingidos; 

CONSIDERANDO que a situação do município se encontra em alta vulnerabilidade decorrente 

do impacto contínuo das fortes chuvas, e expôs as famílias atingidas ao risco de doenças, além do forte 

transtorno psicológico; 

CONSIDERANDO que as intempéries acarretaram uma série de deslizamentos em área Urbana 

e Rural, com casas invadidas pela água, além de agravamento da situação pela continuidade das chuvas, e 

consequentemente elevando o risco com a previsão de chuvas intensas; 

DECRETO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO VERDE DE MINAS 
Diário Oficial Eletrônico 

Municipal 

 

CONSIDERANDO que o parecer da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Municipal de 

Ouro Verde de Minas e Defesa Civil Regional, favorável à manutenção do Decreto de Situação de 

Emergência 057/2022; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica mantido a declaração da SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA na forma do que dispõem 

Decreto Municipal 057/2022, em razão das fortes e intensas chuvas que estão se abatendo sobre diversas 

áreas do Município de Ouro Verde de Minas/MG. 

Art. 2º - Fica classificado e codificado as CHUVAS INTENSAS ocorrida neste município com 

código de nº 1.3.2.1.4 do COBRADE, conforme se extrai das informações contidas no Boletim de Ocorrência 

de nº REDS: 2022-055760544-001 e demais documentos anexos a este decreto, além das informações do 

órgão de Defesa Civil local, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Agricultura. 

Art. 3º - Fica autorizado a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem junto à 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do 

cenário atingido, limpezas de vias públicas e desobstrução de estradas vicinais.  

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, tendo sua vigência pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, revogadas as disposições em contrário. 

Ouro Verde de Minas, em 23 de dezembro de 2022. 

 

 

MARCELO ADRIANO XAVIER DE VASCONCELOS 

Prefeito Municipal 
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