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DECRETO Nº 4939/2022 
 

SÚMULA: Declara   situação   de  emergência  no  Município  de 

                    Cruzeiro  do  Iguaçu  em  decorrência  da Emergência   

                    Hídrica.                 

             

                

       LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL 

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

 

     CONSIDERANDO que o abastecimento de água é essencial 

para a Vida e para manutenção e desenvolvimento principalmente de atividade agropecuárias; 

 

     CONSIDERANDO a necessidade de garantir o fornecimento, a 

qualidade e potabilidade da água coletada para consumo da população do Município; 

 

     CONSIDERANDO que o Município de Cruzeiro do Iguaçu 

continua vivenciando este momento de severa estiagem em algumas regiões do seu território e que  

nestes  locais é de suma importância os instrumentos que este Decreto permite: 

 

     CONSIDERANDO que os fenômenos climáticos e 

meteorológicos que caracterizam situação de estiagem verificada nos últimos 24 (vinte e quatro) 

meses são de ciclos multianuais de lenta normalização; 

 

     CONSIDERANDO que para o abastecimento público, se faz 

necessário a regularidade do regime de chuvas, para que haja a manutenção dos níveis dos 

reservatórios e rios, bem como a recarga de aquíferos; 

 

     CONSIDERANDO, que o Município de Cruzeiro do Iguaçu é  

um dos importantes produtores de aves da região, bem como, possui destacada bacia leiteira da 

Região Sudoeste do Paraná; 

 

     CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 9.315 de 

05 de Novembro de 2021 e do Decreto Estadual nº 9.989 de 22 de Dezembro de 2021. 

 

    

     D E C R E T A: 

 

 

     Art.1º - Fica declarada situação hídrica no Município de 

Cruzeiro do Iguaçu, tendo em vista a necessidade de ações que ampliem o volume de água 

armazenado nos reservatórios e de recarga de aquíferos, especialmente para fins do disposto no Art. 

24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

     Art.2º - Fica autorizado o Município, isoladamente ou em 

conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Exército, Polícia Militar, SANEPAR e demais 

órgãos congêneres ou outros entes federados, a adotar as medidas necessárias para minimizar o 

impacto dos danos da estiagem e garantir o abastecimento da população. 
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     Art.3º - Fica autorizado o Município a promover aquisições 

emergenciais que se mostrem indispensáveis para minimizar o impacto dos danos da estiagem. 

 

     Art.4º - Fica autorizado o Município a fornecer abastecimento  

de água à propriedades privadas, bem como autoriza o uso de serviços de máquinas, 

excepcionalmente, com o intuito de melhorar as condições hídricas. 

 

     Art.5º - As despesas decorrentes das ações emergenciais 

correrão as expensas de dotações orçamentárias próprias da do Orçamento Geral do Município, 

suplementadas, se necessário. 

 

    Art.6º - Revogadas as disposições em contrário o presente 

Decreto entrará em vigor nesta data. 
 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos três dias do mês de janeiro do ano de 

dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

 

 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

                                                              PREFEITO 

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
 

 

 

 
 

       

 


