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DECRETO Nº 1.382, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. 
 
 

“Decreta situação de emergência 
hídrica no Município de Quitandinha 
pelo período de 180 dias” 

 
 

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, e 
 

Considerando que o abastecimento de água é essencial para a vida; 

Considerando a necessidade de garantir a qualidade e potabilidade da água coletada para 
consumo da população do Município, em especial aos moradores da região rural, cujo 
abastecimento de água é decorrente de poços gerenciados Associações Comunitárias; 

Considerando que o Estado do Paraná vive momento de severa estiagem em todo o seu 
território, que culminou a decretação de emergência a nível estadual, conforme Decreto n. 4626 de 
07 de maio de 2020, pelo período de 180 dias, caracterizando estado de escassez hídrica; 

Considerando que as Comunidades rurais de Brancos, Vila Tokrski, Praia Grande, 
Campestre, Turvo, Cachoeira do Ipanema, Mato Branco, Ribeirão Vermelho e Tamborete estão com 
seus poços de abastecimento em baixo nível ou secos, o que impede a distribuição de água potável 
para as comunidades; 

Considerando que para o abastecimento público, se faz necessário a regularidade do 
regime de chuvas, por longo período, para que haja a manutenção dos níveis dos reservatórios e 
rios, bem como a recarga de aquíferos; 

Considerando que a ocorrências de chuvas de forma isolada, por si só, não regularizará os 
níveis dos reservatórios aquíferos, necessitando que haja a regularidade das mesmas. 

Considerando que a climatologia de precipitações do Paraná e de outros institutos 
nacionais e internacionais apontam para chuvas dentro ou abaixo da normalidade no 
outono/inverno de 2020, cujas previsões estão de mostrando reais; 

Considerando que está declarado estado de emergência de saúde internacional em 
decorrência da Pandemia declarada pela organização Mundial de Saúde (OMS), em razão do Novo 
Corona Virus (Covid 19), sendo que o abastecimento público é essencial como medida de 
profilaxia; 

Considerando que, em decorrência do já exposto, ocorreu redução considerável da água 
para abastecimento, indicando a necessidade de mobilização estratégica no sentido de redução da 
utilização da água para fins não prioritários; 
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Considerando a urgente necessidade de convocar a população para colaborar com medidas 
de contenção do consumo, 

Decreta: 

Art. 1º Fica decretada situação de emergência hídrica no Município, pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias, tendo em vista a redução do volume de água disponível para captação para 
o consumo humano e dessedentação de animais, que teve como causa estiagem classificada como 
desastre, conforme Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da 
Integração Nacional. 

Parágrafo único. Ficam autorizados os Órgãos da Administração Direta a 
empregar/destinar seus recursos humanos e materiais, veículos e equipamentos para auxílio nas 
operações de abastecimento humano e dessedentação de animais, conforme critérios de 
conveniência e oportunidade. 

Art. 2º Fica autorizado a prestação de serviços e a aquisição de bens destinado ao auxilio 
das Associações Privadas que abastecem as comunidades rurais do Município com água potável. 

Art. 3º Compete as Secretarias Municipais, conforme suas competências a realizarem 
ações de conscientização do uso racional da água, bem como, atos de fiscalização para impedir o 
uso inadequado e o desperdício. 

Art. 4° A Secretaria de Saúde realizará medidas de conscientização do uso da água para o 
correto e essencial ato de higienização pessoal e de ambientes, como parte do programa de 
combate do Covid-19. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, podendo ser revisto a qualquer momento, a depender da evolução da 
situação. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha.  
 
Gabinete da Prefeita – Quitandinha 29 de setembro 2020.   
 

 
 

Maria Julia Socek Wojcik  
Prefeita Municipal  


