
 

DECRETO Nº 1271  DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020 

“ Regulamenta a utilização de máquinas das Secretarias Municipais de 

Obras, Viações Públicas e Agricultura e Meio Ambiente durante o 

período de estiagem”. 

MOACIR PIROCA, Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica Municipal; e pelo Inciso VI 

do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, 

CONSIDERANDO que o Município de Barra Bonita/SC, em todo o seu território está sendo 

afetado pela estiagem, agravando-se os efeitos gerados pela frustração na produção leiteira, falta 

de água para consumo humano e animais; 

CONSIDERANDO que em decorrência desta estiagem, reduzindo de forma drástica os níveis 

dos açudes, reservatórios e bebedouros que abastecem as áreas rurais do Município, causando 

perdas consideráveis na agricultura e pecuária; 

CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil,  relatando a 

ocorrência deste evento desastroso, a qual é favorável à declaração de situação de emergência; 

CONSIDERNADO a emissão do Decreto nº1264/2020 que Declara em situação anormal, 

caracterizada como "Situação de Emergência", nas áreas do Município de Barra Bonita/SC 

afetadas por Estiagem (COBRADE 1.4.1.1.0), conforme IN/MI nº 02/2016. 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica decretado que as máquinas e equipamentos das Secretarias Municipais de Obras, 

Viações Públicas e Agricultura e Meio Ambiente deverão trabalhar preferencialmente nas 

propriedades rurais para amenizar os efeitos da estiagem.  

Art.2º Para execução dos serviços disposto no Art.1º deverá o interessado realizar agendamento 

prévio junto as Secretarias Municipais fincando limitado: 

a) A utilização da máquina retroescavadeira a 2horas por propriedade rural; 

b) A utilização da máquina escavadeira hidráulica a 1horas por propriedade rural; 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger pelo prazo de 

duração do Decreto nº1264/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA, em 4 de novembro de 2020. 

MOACIR PIROCA 

Prefeito de Barra Bonita/SC 
Este ato foi registrado e Publicado na forma da Lei Orgânica 

Municipal. 

Ass. Resp. 

Publicado em   ___/____/_____ no Diário Oficial dos Municípios, 

conforme art. 89 da Lei Orgânica Municipal. 

 


