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PORTARIA Nº 06 / 2022 

 

Cria Comitê de Crise, em razão das 

vazões defluentes das Usinas 

Hidroelétricas de Sobradinho e 

Xingó, no município de Ilha das 

Flores, Estado de Sergipe. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, no uso de 

suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ilha das Flores, e, 

 

CONSIDERANDO a Carta Circular SOO-004/2022, a qual da conta da situação de cheia 

na Bacia do Rio São Francisco face às expressivas chuvas ocorridas e ao montante 

acumulado na Usina Hidroelétrica Três Marias com a consequente elevação de sua 

afluência; 

 

CONSIDERANDO que em tratativas com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – 

ONS e a CHESF, as vazões das UHE de Sobradinho e Xingó sofrerão um aumento das 

vazões, nos períodos que compreende 12 a 24 de janeiro do corrente ano; 

 

CONSIDERANDO o Ofício Externo n° 12/2022 do Departamento Estadual de Proteção e 

Defesa Civil, dando conta da necessidade dos gestores municipais em orientar e alertar a 

população ribeirinha; 

 

CONSIDERANDO que o município de Ilha das Flores está situado às margens do Rio São 

Francisco e em respeito à segurança da população ilhaflorense; 

 

RESOLVE: 
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Art. 1°- Criar o comitê de crise do município de Ilha das Flores, em atenção às 

vazões defluentes das Usinas Hidroelétricas de Sobradinho e Xingó, para 

acompanhamento e gestão das condições dispostas na Carta Circular SOO-004/2022, 

especialmente no período que compreende 12 a 24 de janeiro de 2022. 

Art. 2° Para o cumprimento ao disposto no artigo anterior, serão nomeados os 

seguintes servidores para compor o comitê, ROBSON MARTINS DE LIMA, Prefeito 

Municipal, na qualidade de Presidente da comissão; e os seguintes membros, ANTONIO 

MAURÍLIO DOS SANTOS, Secretário de Infraestrutura; SEVERINO FRANCISCO DA 

SILVA, Secretário de Limpeza Urbana; RICHARD WAGNER BRITO GUEDES, Secretário 

de Assistência Social, e; WILSON GONÇLVES CALUMBY, Coordenador da Defesa Civil 

Municipal. 

Art. 3° As competências dos trabalhos se darão da seguinte forma: 

I- Ao Presidente da comissão, presidir os trabalhos; 

II- Ao Secretário de Infraestrutura, a disponibilização dos maquinários 

necessários para atendimento às necessidades das comunidades 

ribeirinhas; 

III- Ao Secretário de Limpeza Urbana, a disponibilização de mão de obra; 

IV- Ao Secretário de Assistência Social, promover o acompanhamento da 

comunidade possivelmente afetada, através de seus servidores; 

V- Ao Coordenador da Defesa Civil Municipal, ao acompanhamento 

diário da subida do rio através do monitoramento da régua de medição 

localizada no ponto de captação de água da CODEVASF 

Art. 4° Ficam declaradas como áreas de risco, que deverão ter um 

monitoramento mais efetivo, os seguintes locais, Ingazeira no Povoado Serrão, Barra do 

Poço na sede, bar da Neide no bairro São José, Associação dos Pescadores da Rua de 

Baixo, bar e restaurante Vale Encantado e o bairro Santa Luzia. 



 

 
Prefeitura de Ilha das Flores 

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

Art. 5° Fica determinado que em havendo a necessidade de retirada de moveis 

de quaisquer residências, os mesmos serão alocados no galpão da prefeitura situado na 

Praça Dr. Edézio Vieira de Melo 

Art. 6° Fica determinado que, excepcionalmente, se houver necessidade 

acomodação dos munícipes, prioritariamente, estes deverão ser encaminhados a casa de 

familiares, caso seja impossível, tal encaminhamento, os mesmos serão encaminhados à 

Escola Municipal Formosa, situada na Rua Vasco da Gama, nº 365, bairro Centro, nesta 

cidade. 

Art. 7° Este comitê, desde já, deixa designada reunião para o dia 17 de janeiro 

de 2022, às 10 horas, quando deverão ser atualizadas as informações e adotadas as 

providências cabíveis. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Prefeitura Municipal de Ilha das Flores, 12 de janeiro de 2022. 

 

 

ROBSON MARTINS DE LIMA 

Prefeito Municipal 
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