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DECRETO Nº. 044/2015, de 21 de Outubro de 2015 

 
“Declara em situação anormal, caracterizada como 
situação de emergência parte do território do 
município de Canápolis afetado por estiagem” 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, pelo art. 7 do Decreto 
Federal nº. 7.257, de 04 de agosto de 2010 e, pela Resolução nº. 3 do Conselho Nacional 
de Defesa Civil. 
 
Considerando que: 
 
A longa estiagem que assola todo o território do município de Canápolis o que resultou na 
diminuição da capacidade dos reservatórios de água, principalmente das nascentes, 
gerando desabastecimento de água potável em várias comunidades da zona rural, em 
especial nas comunidades de Umbaúba, Jurema, Ponta D’água, Picadas e Pinhengo, 
causando inúmeros transtornos à população; 
 
Como conseqüência deste desastre, resultaram os danos humanos, materiais e ambientais e 
os prejuízos econômicos e sociais; 
 
De acordo com a Resolução nº. 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC, a 
intensidade deste desastre foi dimensionada como de nível III 
 
Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade as previsões 
metereológicas dos mais diversos institutos de pesquisas climáticas que afirmam que o 
índice pluviométrico, no Oeste da Bahia, no segundo semestre de 2015 ficará muito abaixo 
da média. 
 
DECRETA, 
 
Art. 1º - Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e 
caracterizada como situação de emergência em virtude da longa estiagem que vem 
assolando o município de Canápolis e a tendência de prolongamento da estiagem. 
 
Parágrafo Único – Essa situação de anormalidade é válida para parte do território do 
município de Canápolis, em especial as comunidades de Umbaúba, Jurema, Ponta D’água, 
Picadas e Pinhengo. 
 
Art. 2º - Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do 
município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC e 
autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após 
adaptado à situação real desse desastre. 
 
Art. 7º - Este decreto terá vigência por um prazo de 90 (noventa) dias. 
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Parágrafo Único – O prazo de vigência deste Decreto poderá ser prorrogado até completar 
um máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
Art. 8º - Fica revogado o decreto nº 041/2015 de 17 de Setembro de 2015. 
 
Art. 9º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Canápolis – Bahia, 21 de Outubro de 2015. 
 
 
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 


