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O Presente em 03/02/2012, Edição nº 3274 
 

DECRETO Nº 2893/2012 

 
 
SÚMULA:Declara em situação anormal, 
caracterizada como  Situação de Emergência, a 
área do município de Nova Santa Rosa afetada 
pela estiagem  (CODAR NE.SES – 12.401 ). 
 

 

 

O Prefeito do Municipio de Nova Santa Rosa, Estado 

do Paraná, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 73, Inciso XXVI da Lei 

Orgânica Municipal, em consonância com o previsto pelo art. 07 do Decreto Federal n° 7.257, 

de 04 de agosto de 2010 e, pela Resolução n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil. 

 

CONSIDERANDO que a estiagem ocorrida por 50 dias e 

o registro de altas temperaturas no Município de Nova Santa Rosa, nos meses de Novembro, 

Dezembro e meados de janeiro de 2012, essencial para o desenvolvimento das culturas de 

SOJA e MILHO, afetando as fases vegetativas, floração e frutificação; ocasionando perdas 

nestas duas culturas conforme relatado no quadro 9 – agricultura e também em anexo o laudo 

do DERAL / SEAB. Destacamos também prejuízos de aproximadamente 10% na produção de 

leite conforme laudo do Instituto EMATER, em anexo; Perdas, MILHO  4.800 toneladas; 

SOJA   24.771 toneladas e LEITE  675.000  litros.  

                                                     

                                               CONSIDERANDO  o disposto na Resolução nº 03 do 

Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC, a intensidade deste desastre foi 

dimencionado como nível  II Porte Médio     

 
 
 

D  E  C  R  E  T  A 
 
 
Art. 1° Fica declarada a existência de situação 

anormal provocada por desastre e caracterizada como  situação de Emrgência. 
 
Parágrafo único. Essa situação de anormalidade é 

válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo 
desastre, conforme prova documental estabelecida pelo formulário de Avaliação de 
Danos e pelo croqui da área afetada, anexos a este Decreto. 

 
Art. 2° Confirma-se a mobilização do Sistema 

Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão 
Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano 
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Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse 
desastre. 

 
Art. 3° Autoriza-se, se for o caso, a convocação de 

voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres e, a realização de 
campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de 
facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre. 

 
Parágrafo único. Essas atividades serão 

coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC. 
 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, devendo viger por um prazo  de 90 (noventa) dias. 

 

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto 
pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

NOVA SANTA ROSA, em 02 de fevereiro de 2012. 
 

 
 
 

NORBERTO PINZ 
Prefeito Municipal 

Presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil 
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