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Decreto n o 022, de 19 de Setembro de 2011. 
 

Declara intervenção no Ribeirão Vermelho como obra de 
utilidade pública e de interesse coletivo , caracterizada 
pela Situação de Emergência   

 
Sebastião Mendes Pinto Neto,  Prefeito Municipal de Alagoa/MG, no uso das 

atribuições legais 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 a enchente e inundações bruscas no Ribeirão Vermelho, que 
ultrapassaram o nível normal em cerca de 8 (oito) metros, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2011, 
e provocaram a inundação dos quarteirões situados abaixo deste nível no Centro da Cidade e 
em bairros rurais; 

 
Considerando que os fundos das casas da Rua Nhá Chica, Bairro Centro, estão 

correndo risco de serem atingidas por novas enxurradas e inundações bruscas;  
 
Considerando que o único Estádio Municipal de Alagoa, situado no Centro da 

Cidade, às margens do Ribeirão Vermelho, foi destruído pelas enxurradas e inundações 
bruscas; 

 
Considerando a necessidade de uma obra de intervenção no curso do Ribeirão 

Vermelho, apenas no contorno do Estádio Municipal de Alagoa, em caráter preventivo; 
 
Considerando o apoio do Governo Estadual, através da Rural Minas, responsável 

pelo desassoreamento do Ribeirão Vermelho, que contratou a Construtora DRB para esse fim; 
 
Considerando a Situação de Emergência oficializada pelo Decreto 001/2011; 

 

DECRETA: 

Artigo 1 o – Fica declarado como UTILIDADE PÚBLICA e de INTERESSE 
COLETIVO a obra de limpeza e desassoreamento do desvio que circunda o Estádio Municipal. 

 
Artigo 2 o – Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no 

âmbito do Município, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil — 
COMDEC e autoriza-se o início da intervenção, após parecer do CODEMA e comunicação ao 
IEF. 

 
Artigo 3 o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Alagoa – MG, 19 de Setembro de 2011. 
 

Sebastião Mendes Pinto Neto  
Prefeito do Município de Alagoa - MG 

  


