
Prefeitura do Município de Renascença – PR 
 

DECRETO Nº 1297 de 12 de Janeiro de 2012. 
 

Declara em situação anormal, caracterizada como Situação 
a área do município afetada de Emergência por NE.SES -
(12.401) - Estiagens. 
 

José Kresteniuk, prefeito(a) municipal de Renascença - PR, no uso das atribuições legais conferidas 

pelo art. 70 da Lei Orgânica do Município, pelo art. 7 parágrafo primeiro do Decreto Federal nº 7.257 de 4 
de Agosto de 2010, e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil. 
 

CONSIDERANDO QUE 
 
Ocorreu Na região a estiagem inciou no mês de novembro, agravando em dezembro e continua até a 
presente data. Em novembro foram registrados na estação meteorológica do Simepar em Francisco 
Beltrão 156 mm de chuva sendo a média para o mês, segundo o Iapar, de 182,20 mm. Para o mês de 
dezembro choveram apenas 60,0 mm concentrados em dois momentos, sendo nos dias 08 e 09 e depois 
no período de 24 e 25, para uma média mensal de 163,10mm. Já em janeiro de 2012, somente choveu no 
dia primeiro e foram 6,0 mm, sendo a média para o mês, 183,4 mm. Portanto, desde o inicio de novembro 
as precipitações que ocorreram foram irregulares, com índices variáveis dentro do próprio município. nas 
áreas Zona Rural conforme croqui anexo ao presente Decreto; 
 
Como conseqüência desse desastre, resultaram os danos humanos e nos prejuízos econômicos 
constantes do formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;  
 
Em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, a intensidade deste 
desastre foi dimensionada como de Nível (II) Médio. 

 
Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: Concorrem como critérios agravantes 
da situação de anormalidade: - Prejuízos significativos e irreversíveis causados pela diminuição da 
produção agrícola do município de Renascença Pr. - Comprometimento do estoque alimentar de parte 
dos agricultores familiares deste município. – Endividamento dos agricultores pela perda de parte da 
produção agrícola e pelos compromissos por eles assumidos com bancos e empresas privadas. - 
Redução do poder econômico ocasionando perdas significativas da qualidade de vida. - Alto custo de 
produção em função dos preços dos insumos praticados na implantação da lavoura serem acima da 
média dos últimos anos.. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como 
Situação de Emergência.  
 
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 croquis da área afetada, anexos a este Decreto. 
 
Art. 2º 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 Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre. 
 
Art. 3º Autoriza-se 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 pelo(a) Prefeito Municipal. 
 
Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se 
omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 90 dias 

 
Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 

180 dias. 
 



Renascença - PR, 12 de Janeiro de 2012. 
José Kresteniuk 

Prefeito(a) Municipal 
Presidente(a) da Comissão Municipal de Defesa Civil 


