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DECRETO NO.5.705, DE í9 DE MAIO DE2022.

Declara situagão de emergência nas áreas do MunicÍpio de Brumado
afetadas por Estiagem codificaçáo no 1.4.1.1.0, conforme Portaria
260t2022.

O Prefeito do MunicÍpio de Brumado, estado da Bahia, no uso de suas atribuiçÕes legais
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo lnciso Vl do artigo 8o da Lei Federal no12.608, de í0
de abril de 2012.

CONSIDERANDO que desde o mês de janeiro do ano de 2021, o MunicÍpio de Brumado está
passando por perÍodo de estiagem;

CONSIDERANDO que a escassez de chuva na região tem provocado o desabastecimento de
água em várias comunidades da cidade de Brumado, conforme amostragens realizadas pelo
Departamento de Recursos HÍdricos, que constatou inclusive, a ausência de potabilidade das
aguadas nestas localidades;

CONSIDERANDO que as previsôes meteorológicas indicam a continuidade do perÍodo de
estiagem no MunicÍpio de Brumado pelos próximos meses;

CONSIDERANDO que para firmar convênio com o Ministério da lntegraçâo Nacional e da
Defesa, através do Exército - Operação Carro Pipa - é necessário a decretaçâo do estado de
emergência por estiagem;

CONSIDERANDO que por meio da Operaçâo Carro Pipa será possível atender 302
comunidades do MunicÍpio de Brumado, equivalente a cerca de 16.000 (dezesseis mil) pessoas.

DEGRETA:

Art. ío- Fica declarada a existência de situaçâo anormal caracterizada como SITUAÇÃO DE
EMERGÊNClA, decorrente de perÍodo de estiagem no Município de Brumado.

Art. 20- A situação de anormalidade é válida apenas para as áreas do MunicÍpio de Brumado,
que, comprovadamente, foram afetas pela estiagem.

Art. 30- Ficam as Secretarias Municipais encarregadas de agir conjunta e articuladamente,
adotando açÕes imediatas para solucionar os impactos decorrentes do baixo Índíce pluviométrico e
prejuÍzos sofridos pela populaçâo.

Art.40- Este Decreto terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
sua publicaçáo.
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