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     DECRETO Nº 4524/2020 

SÚMULA: Declara Situação de Emergência Hídrica em toda 

área do território do Município de Cruzeiro do 

afetada pela estiagem. 

 

      DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, 

 

CONSIDERANDO a notória escassez de chuvas que assola a região, inclusive o Município de Cruzeiro 

do Iguaçu - PR; 

CONSIDERANDO que persistem os efeitos gerados pela estiagem que se abate principalmente na área 

rural do Município e, tendo como efeito secundário, o exaurimento dos seus recursos hídricos combinado 

com grandes perdas na produção agropecuária; 

CONSIDERANDO que a água é bem essencial e indispensável ao atendimento de todas as necessidades 

básicas de vida, fundamental para a sobrevivência e saúde da população, bem como para o 

desenvolvimento das atividades de pecuária; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Paraná, através do Decreto 4626/2020 já reconheceu a 

situação de emergência hídrica em todo o território estadual. 

CONSIDERANDO que a falta de água é, indiscutivelmente, situação que caracteriza desastre, 

representada por danos humanos, materiais e ambientais e, consequentemente, prejuízos econômicos e 

sociais; 

CONSIDERANDO que o Município é essencialmente agrícola e que nas propriedades rurais está 

ocorrendo escassez de água nas fontes naturais e açudes, fontes essas que abastecem o consumo humano 

e animal; 

CONSIDERANDO que o abastecimento de água do Município é feito pelo Poder Público Municipal; e 

CONSIDERANDO que incumbe a Administração Municipal, em conjunto com as demais organizações 

não governamentais (cooperativas, associações e demais empresas) possibilitar políticas que possibilitem 

o desenvolvimento destas atividades, como por exemplo, vias para o escoamento da produção e acesso 

dos insumos das atividades desenvolvidas as propriedades rurais; 

 

     D E C R E T A: 

  

Art. 1º -  Declara Situação de Emergência em toda área do 

Município de Cruzeiro do Iguaçu, conforme informações e reconhecida redução do volume 
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pluviométrico nos últimos dois anos e intensificado nos últimos 6 (seis) meses do corrente e mais, diante 

do Decreto do Governo do Estado do Paraná que reconheceu estado de emergência hídrica em todo o 

território estadual. 

§1º -  A situação de anormalidade declarada no caput é 

considerada como “desastre” na forma definida no inciso II do art. 1º do Decreto federal nº 7.257, de 4 

de agosto de 2010, que regulamenta a Medida Provisória nº 494, de 2 de julho de 2010, para dispor sobre 

o Sistema Nacional de Defesa Civil SINDEC, sobre o reconhecimento de situação de emergência e 

estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às 

vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá 

outras providências, definido como “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem 

sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes 

prejuízos econômicos e sociais”. 

§2º -  A situação de anormalidade neste reconhecida é válida para 

toda a área do território de Cruzeiro do Iguaçu, comprovadamente afetada pelo desastre, pelo período de 

180 (cento e oitenta) dias, podendo esse ser prorrogado se persistir a anormalidade neste Decreto 

declarada. 

Art. 2º -  Fica autorizada a mobilização de todas as unidades 

administrativas municipais nas ações de resposta e reparação à anomalia decorrente da escassez de água 

referida no presente Decreto, em especial: 

I -  Para os produtores rurais, independentemente de qualquer 

outro requisito objetivo ou subjetivo, que declararem à administração municipal o acometimento de 

inviabilidade de atividade pecuária (gado de leite, gado de corte, avicultura, suinocultura, etc.) devido à 

estiagem que acomete a região, terão atendimento prioritário nos serviços do pátio de máquinas, sendo 

disponibilizado 2 (duas) horas máquinas para a finalidade de buscar alternativa na resolução da falta de 

água; 

II -  Sendo necessário o serviço de mais horas máquinas além das 

previstas no caput, o valor excedente será reduzido de 80% (oitenta por cento) do valor estabelecido para 

o valor real de hora máquina no Decreto 4268/2019, limitado ao máximo de 2 (duas) horas máquinas 

além das 2 (duas) previstas no caput; 

III -  As horas previstas neste decreto, poderão ser destinadas a 

todos as propriedades rurais, independentemente de já terem sido beneficiadas por outro programa 

municipal de hora máquina; 

IV -  Inobstante a prioridade na prestação dos serviços, o setor 

responsável deverá otimizar a utilização das máquinas, buscando atendimento regionalizado de tais 

atividades, conquanto sem sacrificar as propriedades com necessidades emergências e que se encontrem 

na eminência de ter que parar com a atividade desenvolvida;  

V -  A Declaração assinada pelo solicitante/produtor deverá o 

observar o aspecto legal para o caso de falsa informação, sendo que constada que não havia a 
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necessidade emergencial, ou que não era desenvolvida atividade de pecuária na propriedade o declarante 

perderá o benefício devendo pagar o valor integral das horas (valor real do Decreto 4268/2019), com 

acréscimo de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total apurado, além de não poder ser 

beneficiário de nenhum outro programa municipal nos próximo 12 (doze) meses; 

Art. 3º -  Fica vedada a utilização de água da rede municipal 

atendida pelo Poder Público para tarefas de limpeza em larga escala (lavagem de telhados, veículos, 

calçadas, etc.) ou irrigação de plantas e jardins, bem como o abastecimento de piscinas ou congêneres, 

relacionados puramente a lazer. 

Art. 4º -  Os efeitos deste decreto estarão limitados à 180 (cento e 

oitenta) dias, podendo ser prorrogado em caso de manutenção da condição de estiagem, ou mesmo, 

revogado se reconhecida pelas autoridades competentes (IAT e/ou SEAB/ADAPAR), ou pelo próprio 

Governo a cessação desta condição, neste último caso, independentemente de qualquer outro ato. 

Art. 5º -  Fica autorizada a abertura de crédito especial ou 

suplementar, assim como a utilização de reserva de contingência do orçamento de 2020, para 

atendimento à situação de anormalidade neste Decreto declarada, observadas as disposições legais 

inerentes à cada despesa. 

Art. 6º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

devendo viger por um prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos oito dias do mês de maio do ano de dois 

mil e vinte. 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 

       
 


