BOLETIM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nº 127 de 06 de julho de 2016 / Quarta-feira
1. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas:

Quinta-feira de pouca nebulosidade, sem
expectativa de chuva sobre o Espírito
Santo. Durante a noite, a passagem de um
sistema frontal em direção ao litoral
capixaba provoca um aumento de nuvens
na região Sul, no Sul Serrano e na Grande
Vitória. Mesmo assim, não deve chover
nesta área. O vento sopra com até
moderada intensidade por toda a faixa
litorânea entre a tarde e à noite.
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:
O governo do Estado do Espirito Santo homologa o Decreto nº 6.212 de 10/05/2016
do município de Pancas/ES, que decretou situação de Emergência, na área do Município afetado por Estiagem. DECRETO Nº 936-S, DE 04 DE JULHO DE 2016. Devendo
viger por um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não podendo ser prorrogado, retroagindo os seus efeitos a 10 de maio de 2016.
O governo do Estado do Espirito Santo homologado o Decreto Municipal nº 3.036,
De 27/04/2016, do Prefeito Municipal de Marilândia/ES, que declarou situação de
Emergência, na área do Município afetada por Estiagem. DECRETO Nº 937-S, DE 04
DE JULHO DE 2016. Entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não podendo ser prorrogado, retroagindo os seus
efeitos a 27 de abril de 2016.
_________________________________________________________________________________________________________
Rua Tenente Mário Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória, ES
(27) 31374440/999752075 - defesacivil.plantao@bombeiros.es.gov.br - www.defesacivil.es.gov.br
1

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 (w ww.defesacivil.es.gov.br).

_________________________________________________________________________________________________________
Rua Tenente Mário Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória, ES
(27) 31374440/999752075 - defesacivil.plantao@bombeiros.es.gov.br - www.defesacivil.es.gov.br
2

