
 
 
 
 
 

BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 

Nº 354 de 20 de dezembro de 2019 / Sexta-feira  

1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas: 

 

Sábado com predomínio de sol em 

todo o Espírito Santo e a 

temperatura volta a aumentar. 

Chove rápido, no início da manhã, 

no litoral da região Nordeste. O 

vento sopra com até moderada 

intensidade no litoral sul e da 

Grande Vitória. As rajadas podem 

ser de forte intensidade, em alguns 

momentos, no litoral sul. 

Fonte: INCAPER 

 

2. Ocorrências de destaque de Defesa Civil registradas nas últimas 24 

horas: 

Até o fechamento desta edição, não há registro de ocorrências de destaque 

nas últimas 24h. 

3. Dados de eventos adversos e desastres registrados nas últimas 24 

horas: 

O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto 2626S 

de 19/12/2019, o decreto municipal nº 10.323 de 15/11/2019 do município 

de Marechal Floriano que decretou Situação de emergência por motivo de 

Inundações.  

O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto 2627S 

de 19/12/2019, o decreto municipal nº 192 de 14/11/2019 do município de 



 
 
 
 
 

Cariacica, que decretou Situação de emergência por motivo de Tempestade 

local/Chuvas Intensas. 

O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto 2628S 

de 19/12/2019, o decreto municipal nº 11.459 de 12/11/2019 do município 

de Alegre, que decretou Situação de emergência por motivo de Tempestade 

local/Vendaval. 

O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto 2629S 

de 19/12/2019, o decreto municipal nº 17.921 de 22/11/2019 do município 

de Vitória, que decretou Situação de emergência por motivo de Tempestade 

local/Chuvas Intensas. 

O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto 2630S 

de 19/12/2019, o decreto municipal nº 222 de 14/11/2019 do município de 

Viana, que decretou Situação de emergência por motivo de Tempestade 

local/Convectiva-Chuvas Intensas. 

O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto 2631S 

de 19/12/2019, o decreto municipal nº 314 de 14/11/2019 do município de 

Santa Leopoldina, que decretou Estado de Calamidade Pública por motivo 

de Deslizamentos. 

O governo do Estado do Espírito Santo homologa através do decreto 2632S 

de 19/12/2019, o decreto municipal nº 25 de 14/11/2019 do município de 

Domingos Martins, que decretou Situação de emergência por motivo de 

Tempestade local/Convectiva-Chuvas Intensas. 

Alertas e/ou Avisos de Defesa Civil vigentes para o estado: 

AVISO NR 1641/2019 – MARINHA DO BRASIL 
AVISO DE VENTO FORTE 
EMITIDO ÀS 1300 HMG - SEX - 20/DEZ/2019 
ÁREA DELTA A OESTE DE 040W A PARTIR DE 211800 HMG.  
VENTO NE/N FORÇA 7 COM RAJADAS. 
VÁLIDO ATÉ 230000 HMG. 

 

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). 

http://www.defesacivil.es.gov.br/

