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DECRETO Nº 054/2020, DE 01 DE JULHO DE 2020. 

 

DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL CLASSIFICADA COMO DE 

EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, EM RAZÃO 

DO VENDAVAL/CICLONE, CONFORME INSTRUÇÃO 

NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

02/2016 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Considerando a passagem do “ciclone bomba” ocorrido em 30 de junho de 

2020, o qual assolou a população catarinense, causando significativos danos a 

toda região; 

 

Considerando o anúncio realizado pelo Governo de Santa Catarina acerca da 

decretação de estado de calamidade pública em 02 de julho de 2020; 

 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de Vargem 

Bonita (SC), no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica 

do Município de Vargem Bonita, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º- Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas do 

Município atingidas pelo “Ciclone Bomba”, ocorrido em 30 de junho de 2020, desastre 

classificado e codificado como VENDAVAL – COBRADE, conforme IN/MI N. 02/2016, 

Vendaval 1.3.2.1.5. 

Art. 2º- Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para 

atuarem nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e construção. 

Art. 3º- Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de 

resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à 

comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo 

desastre. 

Art. 4º- Determina-se que a equipe responsável promova levantamento 

detalhado da situação encontrado no Município a fim de verificar a ocorrência de situação 

anormal e de calamidade pública. 

Art. 5º- Em decorrência da situação anormal, autorizam-se todas as medidas 

de contenção e resposta ao desastre, inclusive aquelas previstas na Lei Municipal n. 986/2014. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigendo pelo 

prazo de até 180 (cento e oitenta dias). 

 
   Vargem Bonita, 01 de julho de 2020. 

 

 

 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 

Prefeita Municipal 

 

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 02/07/2020, de 

acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 

 


