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BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
 

Nº 42 de 12 de abril de 2016 / Terça-feira 

 
 
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:  
 

 

Áreas de instabilidade avançam do mar durante esta quarta-
feira. Há possibilidade de chuva rápida entre a madrugada e 
manhã na faixa leste do estado, mas o sol aparece. No 
sudoeste do estado, sol pela manhã e pancadas de chuva, a 
partir da tarde. Nas demais áreas capixabas, variação de 
nebulosidade e chuva isolada em diferentes momentos do 
dia. 
 
Fonte: INCAPER. 

 
 
2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 horas: 
 
Até o fechamento desta edição, não há informações de municípios ou de órgãos 
componentes do Sistema de Proteção e Defesa Civil referente a desastres ou eventos 
adversos ocorridos no Estado nas últimas 24 horas. 
 
3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 horas no 
S2ID: 
  
DECRETO Nº 4.911/2016 “DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NA ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA POR ESTIAGEM E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG, 

ESTADO DO  ESPÍRITO  SANTO, no  uso  de  atribuições  que  lhes são conferidas pelo artigo 

60 da  Lei  Orgânica  Municipal,  e tendo em vista o que consta nos relatórios técnicos 

elaborados por  representantes  do  INCAPER, IDAF e Defesa Civil Municipal de Governador 

Lindenberg, DECRETA: Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por 

desastre de causas naturais e  caracterizada  como  SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no 

Município de Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo. 
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Outras informações sobre andamento de processos de situação anormal, além de 
danos e perdas causados por desastres estão disponíveis no site da Coordenadoria 
Estadual de Proteção e Defesa Civil (www.defesacivil.es.gov.br). 
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