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Decreto n. 099, de 25 de outubro de 2019 

 

Declara situação de emergência nas áreas do 
município afetadas por derramamento de 
produtos químicos em ambiente lacustre, 
fluvial, marinho e aquíferos – COBRADE 
2.2.2.2.0. 

 

O Prefeito Municipal de Ilhéus, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e com arrimo no inc. VI do artigo 8º da Lei Federal n. 12.608, 
de 10 de abril de 2012, e 

 

Considerando que o município na sua área costeira tem sido afetado pelo 
surgimento de produtos químicos de origem desconhecida; 

 

Considerando o surgimento de grande quantidade de manchas de petróleo na 
faixa litorânea do município, que causam danos de proporções inestimáveis; 

 

Considerando que o município está utilizando meios próprios para a retirada do 
petróleo das praias e demais ambientes atingidos; 

 

Considerando que o município pretende promover atividades que visam à retirada 
do petróleo dos ambientes atingidos da forma mais rápida possível; 

 

Considerando que o desastre ambiental é de amplo conhecimento nacional e 
causou forte impacto ambiental, social e econômico; 

 

Considerando que o município tem competência para restabelecer a situação de 
normalidade através de medidas que visem preservar o patrimônio ambiental e o bem-
estar da população; 

 

Considerando que o art. 8º, inc. VI, da Lei federal n. 12.608/2012, prevê a 
competência do município para declarar situação de emergência e estado de calamidade 
pública;  

 

DECRETA: 
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Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município afetadas 
pelo desastre classificado e codificado como derramamento de produtos químicos em 
ambiente lacustre, fluvial, marinho e aquíferos, COBRADE 2.2.2.2.0, do Ministério da 
Integração Nacional, por força da IN/MI 02/2016 e para fins de reconhecimento federal de 
situação de anormalidades. 

 

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais, no âmbito de 
suas competências, para atuarem nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do 
cenário e reconstrução. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.   

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia em 25 de outubro de 2019, 
485º de Capitania e 138º de Elevação à cidade. 

 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito 

  


