ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE NOVA ROSALÂNDIA

DECRETO Nº.030, DE 21 DE MARÇO DE 2016 .

Declara Situação de Emergência Climática
no Município de Nova Rosalândia – TO, e
adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS,
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 91, VI da Lei Orgânica, e

Considerando que em todo o território municipal ocorreu estiagem de
grandes proporções jamais vista antes;

Considerando as informações do Instituto Nacional de Meteorologia
sobre as chuvas no período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016,
ficando abaixo da média histórica para a nossa micro região;

Considerando o Laudo Técnico com ART emitido pelo o Engenheiro
Agrônomo Fábio Luiz Fonseca Ribeiro (CREA/TO nº. 123747D), anexo a este
Decreto, relatando todo o período de estiagem bem como seus efeitos
nefastos às plantações agrícolas em nossa micro região;

Considerando que o município de Nova Rosalândia – TO se tornou um
importante pólo agrícola do Estado do Tocantins, estando em pleno
desenvolvimento e expansão;

Considerando finalmente que devido as adversidades climáticas
observadas nesta micro região desde novembro de 2015 até o presente

momento, provocou e ainda provoca danos irreparáveis a produção
agrícola, base da economia local.

D E C R E T A:

Art. 1º.

Fica declarada situação de emergência climática no

município de Nova Rosalândia – TO, em virtude do desastre climático
caracterizado pela estiagem prolongada e chuvas abaixo dos índices
esperados, conforme Laudo Técnico com ART emitido pelo o Engenheiro
Agrônomo Fábio Luiz Fonseca Ribeiro (CREA/TO nº. 123747D), anexo a este
Decreto.

Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de novembro de 2015.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, em Nova
Rosalândia, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de março do ano de
2016.

Enoque Portilio Cardoso
Prefeito Municipal

