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REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 031/2020, de 11 de fevereiro de 2020. 
 

REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 

 Considerando não haver sido publicado junto ao presente Decreto ofício da 

CORSAN ao Município, o qual faz parte integrante; 

 

FAZ SABER que o referido Decreto passa a vigorar de acordo com a nova 
publicação, com as correções, na forma que segue:   
 
DECRETO Nº 031/2020, de 11 de fevereiro de 2020. 
 
 

DECLARA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE, 
CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA DECORRENTE DA ESTIAGEM E 
DA SECA QUE ASSOLAM O MUNICÍPIO DE NOVA 
PETRÓPOLIS/RS. 

   
 

REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso das 

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO a notória escassez de chuvas que assola a região, 

inclusive o Município de Nova Petrópolis/RS; 

 

CONSIDERANDO as deliberações entre CORSAN – Companhia Rio 

Grandense de Saneamento e o Município, nas diversas reuniões realizadas desde o dia 

05 de fevereiro do corrente ano e também constantes do ofício da CORSAN ao 

Município, que acompanha o presente Decreto, no qual retrata a preocupante situação 

das reservas de água e delineando as ações para a manutenção do escorreito 

abastecimento de água para o Município de Nova Petrópolis/RS; 

 

CONSIDERANDO a informação vinda da CORSAN – Companhia Rio 

Grandense de Saneamento, no sentido de que a população do interior do Município vem 

procurando-a com o objetivo de adquirir água de sua rede;  

 

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 e; 

 

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

caracteriza desastre, representada por danos humanos, materiais ou ambientais e, 

consequentemente, prejuízos econômicos e sociais; 
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CONSIDERANDO, por fim, a necessidade e obrigatoriedade institucional do 

Poder Público adotar medidas tendentes ao racionamento de água, evitando a 

interrupção do abastecimento local,  

 

DECRETA: 
 

Art. 1o - Fica declarada a existência de situação de anormalidade provocada 

pela estiagem e seca no Município de Nova Petrópolis/RS, caracterizada como Situação 

de Emergência na área abrangida pela rede de abastecimento da CORSAN – 

Companhia Rio Grandense de Saneamento e nas áreas rurais, no Município de Nova 

Petrópolis. 

 

§ 1°- A situação de anormalidade declarada no caput é considerada como 

“desastre” na forma definida no inciso II do art.1o do Decreto Federal n° 7.257/2010, 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 

conseqüentes prejuízos econômicos e sociais.” 

 

§ 2°- A situação de anormalidade neste reconhecida é válida para toda a 

área abrangida pela rede de abastecimento da CORSAN – Companhia Rio Grandense 

de Saneamento e áreas rurais do território de Nova Petrópolis, comprovadamente 

afetada pelo desastre, pelo período de 30 dias, podendo esse ser prorrogado se persistir 

a anormalidade neste 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: 

a) Abertura de barramentos que contribuem para o abastecimento da 

barragem Santa Isabel e do Arroio Ackermann, em cooperação com a CORSAN; 

b) Perfuração de poços e importação de água de outras bacias hidrográficas 

ou municípios.  

c) Campanha midiática de conscientização e racionamento; 

d) Confisco de água em eventual estoque pela população local, para 

atendimento da demanda nas áreas da Saúde e Educação.  
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§ 1°- As providências decorrentes deste Decreto serão gerenciadas pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de 

Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação e Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente, com o auxílio, caso necessário, do Corpo de Bombeiros Voluntários 

de Nova Petrópolis.   

 

Art. 3o - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5o da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ficam autorizadas as 

autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis 

pelas ações de resposta à anomalia declarada por este Decreto, em caso de risco 

iminente, usar as propriedades particulares, em circunstâncias que possam provocar 

danos ou prejuízos ou comprometer a saúde de pessoas, instalações, serviços e outros 

bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso 

o uso da propriedade provoque danos devidamente comprovados.  

 

 

Art. 4o - Na hipótese da CORSAN – Companhia Rio Grandense de 

Saneamento não adotar providências suficientes ao reestabelecimento da normalidade 

no fornecimento de água dentro da rede local de sua abrangência, ou se as providências 

adotadas por esta se revelarem ineficazes, fica autorizada, com base no inciso IV do 

artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, observadas as restrições previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), a contratação de serviços e aquisição de bens 

necessários às atividades de resposta à anomalia de que trata este Decreto, por meio 

de contratação direta, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e 

oitenta dias. 

 

Parágrafo Único - Caso o Município arque com qualquer despesa necessária 

para suprir atribuição da CORSAN – Companhia Rio Grandense de Saneamento, 

deverão ser adotadas providências pelos órgãos municipais na tomada de medidas 

administrativas e judiciais necessárias para a reparação e ressarcimento dos prejuízos 

e custos causados ao erário Municipal, sem prejuízo da responsabilização civil e fiscal 

de seus dirigentes. 

 

Art. 5° - Fica vedada a utilização de água da rede municipal atendida pela 

CORSAN – Companhia Rio Grandense de Saneamento 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. 6° - Fica determinado que a fiscalização municipal auxilie a CORSAN – 

Companhia Rio Grandense de Saneamento, na fiscalização das atividades descritas no 

art. 5°, aplicando as sanções descritas no presente Decreto, no Código de Posturas 

Municipal e demais legislação de regência. 
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Art. 7° - A violação ao disposto no artigo 5° do presente Decreto implicará 

na aplicação de multa no equivalente a 250 URM´s, sem prejuízo de outras sanções 

administrativas, cíveis e criminais.  

 

Art. 8° - Fica autorizada a abertura de crédito especial ou suplementar, assim 

como a utilização de reserva de contingencia do orçamento de 2020, para atendimento 

à situação de anormalidade neste Decretada, observadas as disposições legais 

inerentes à cada despesa. 

 

 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 

viger pelo prazo de 30 dias da data de sua publicação, facultada a sua prorrogação, 

limitada a 30 (trinta) dias. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 11 de 
fevereiro de 2020. 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
 

 
REGIS LUIZ HAHN 

DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA   Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
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Considerando o erro material REPUBLICA-SE na íntegra correta. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA PETRÓPOLIS, de 12 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

 

 
         REGIS LUIZ HAHN 
         Prefeito Municipal 
DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA 
Secretária Municipal da Administração 
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