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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 08/2018, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

 
DECLARA SITUAÇÃO DE
EMERGENCIA/ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA, A ORLA DA BARRA DE
CAMARATUBA EM FUNÇÃO DA AÇÃO DAS
ELEVADAS MARÉS, DO MUNICIPIO DE
MATARACA, ESTADO DA PARAÍBA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O Prefeito Constitucional do Município de Mataraca, Estado da
Paraíba, no uso da atribuição que lhe confere o artigo nº 46, inciso V,
da Lei Orgânica do Município, e do art. 2º do Decreto Federal 7257,
de 04 de agosto de 2010,

 
Considerando os danos causados pelas recentes marés do litoral,
especificamente na orla do Distrito de Barra do Camaratuba,
prejudicando o acesso à praia pela comunidade e atingindo as
unidades habitacionais e instrumentos de hotelaria, com evidente
reflexo no turismo local, e que se constituem em infortúnio público,
Considerando que as recentes e repetidas altas marés se revelam
situações anormais, que estão provocando desastres ambientais,
causando danos e prejuízos que implicam o comprometimento
substancial da capacidade de resposta do poder público municipal,
Considerando o crescente interesse pela Barra de Camaratuba, que se
constitui em nosso Cartão Postal principal, em face de seus recursos e
belezas naturais que a credenciam à pratica de esportes náuticos, se vê
ameaçado face a esses eventos da natureza;
Considerando a situação é alarmante em que a comunidade encontra-
se assustada e reclama providencias urgentes do poder público,
 
DECRETA:

 
Art. 1° Fica DECLARADO SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA/ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, na orla
do Distrito Barra de Camaratuba, deste Município, em razão da ação
nefasta das marés altas, também denominadas de marés de tempestade
(ressaca) que trouxeram, e ainda podem continuar a trazer, danos ao
meio ambiente da localidade, especialmente ao acesso à boca da
Barra, e aos munícipes que se instalaram na faixa litorânea.
Art. 2º Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar as
medidas excepcionais necessárias à realizadas de todos atos, obras e
serviços públicos e utilizar dos equipamentos e recursos oferecidos
por terceiros e entes públicos ou privados, visando a enfrentar,
minimizar e sanar os danos provocados pela ação das marés altas na
orla do distrito Barra de Camaratuba.
Art. 3°- Este Decreto tem duração de 180 (cento e oitenta) dias,
podendo ser renovado, e entra em vigor na data de sua publicação,
 
Mataraca, 07 de março de 2018.
 
EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional
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