
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por

meio do Centro de Apoio Operacional a s Promotorias de Justiça de Proteçaaoo ao Meio

Ambiente e de Habitaçaaoo e Urbanismo (CAOPMAHU) e da Promotoria de Justiça de

Meio Ambiente do Foro Central da Comarca de Regiaaoo Metropolitana de Curitiba, no

uso e suas atribuiçoaoes constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos

127, caput e 129, II da Constituiçaaoo da Repulblica; e artigo 27, paralgrafo ulnico, inciso

IV, da Lei Federal n. 8.625/93

CONSIDERANDO  que  ao  Ministelrio  Pulblico  incumbe  a

defesa da ordem juríldica, do regime democraltico e dos interesses sociais e individuais

indisponílveis, e que o Ministelrio Pulblico tem como funçoaoes institucionais a promoçaaoo

do inquelrito civil  e da açaaoo  civil  pulblica para a proteçaaoo  do patrimoúblicnio pulblico e

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos

arts. 127, caput, e 129, incisos II e VI, da Constituiçaaoo da Repulblica;

CONSIDERANDO  que,  conforme  o  art.  129,  II,  da

Constituiçaaoo  da  Repulblica,  e l funçaaoo  institucional  do  Ministelrio  Publico  zelar  pelo

efetivo respeito dos Poderes Pulblicos e dos serviços de relevaúblicncia pulblica aos direitos

assegurados nesta Constituiçaaoo, promovendo as medidas necessalrias a sua garantia;

CONSIDERANDO a  crise  sanitalria  global  decorrente  da

pandemia  do  novo  Coronavílrus  (COVID-19,  SARS-Cov-2),  reconhecida  com  a

declaraçaaoo  oficial  do quadro pela Organizaçaaoo  Mundial  da Saulde (OMS) em 11 de

março de 2020;

CONSIDERANDO que, na data de hoje, o Brasil contabiliza

8.609 mortes diretamente relacionadas a  COVID-19, com 127.583 casos confirmados

da doença;
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CONSIDERANDO que,  conforme  posiçaaoo  externada

inclusive pelo  Ministelrio  da  Saulde  do  Brasil,  a  curva  de  contalgio  da  COVID-19

encontra-se  em  franca  ascendeúblicncia  e  o  paíls  ainda  esta l longe  do  pico  de  maior

transmissaaoo  e  contalgio  da doença,  com a  clara  sinalizaçaaoo  de  que o  cenalrio  deve

piorar muito nas prolximas semanas;

CONSIDERANDO a  Lei  Federal  nº  13.979/20201, que

dispoaoe  sobre  as  medidas  para  enfrentamento  da  emergeúblicncia  de  saulde  pulblica  de

importaúblicncia internacional decorrente do coronavílrus responsalvel pelo surto de 2019,

bem como o Decreto Presidencial nº 10.282/2020 (modificado posteriormente pelos

Decretos nº 10.292/2020 e 10.329/2020,  este ulltimo publicado no DOU em 29 de

abril de 2020), que regulamentou a referida Lei Federal, a partir do qual se definiu e

descreveu os serviços pulblicos e atividades essenciais com continuidade de exercílcio

durante o perílodo de emergeúblicncia de saulde pulblica tratado pela referida lei federal;

CONSIDERANDO o  teor do Decreto nº 4.230/20202,  do

Governo do Estado do Paranal, que dispoaoe sobre as medidas para enfrentamento da

emergeúblicncia de saulde pulblica de importaúblicncia internacional decorrente da COVID-19;

CONSIDERANDO, em consequeúblicncia, o teor do Decreto nº

4.317/2020, do Governo do Estado do Paranal, a dispor sobre medidas para a iniciati-

va privada acerca do enfrentamento da emergeúblicncia de saulde pulblica de importaúblicncia

decorrente da COVID-19, e que estabelece, em seu artigo 2º, caput e p. ulnico, que saaoo

considerados serviços e atividades essenciais a captação, tratamento e distribuição de

água (inciso I), agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos ne-

cessários à manutenção da vida animal (inciso VI),  processamento de dados ligados a

serviços essenciais (inciso XIV),  vigilância agropecuária (inciso XXXI), e  atividades de

pesquisa,  científicas,  laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que

trata este Decreto (inciso XXXVI);

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal (STF),

ao analisar ad referendum a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurellio na

1 Com redação alterada pelas seguintes Medidas Provisórias: 926/2020; 927/2020; 928/2020/ 951/2020.
2 Com  redação  alterada  pelos  seguintes  Decretos  Estaduais:  4.258/2020;  4.310/2020;  4.311/2020;
4.323/2020; 4.435/2020; 4.482/2020.
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Açaaoo Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341, que questiona a redistribuiçaaoo de

poderes de políltica sanitalria introduzida na Lei Federal nº 13.979/2020, por unanimi-

dade em sessaaoo virtual confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo

Governo Federal para o enfrentamento do novo Coronavílrus naaoo afastam a competeúblicn-

cia concorrente nem a tomada de provideúblicncias normativas e administrativas pelos de-

mais entes federados – Estados, Distrito Federal e Municílpios, de modo a que o artigo

3o, da Lei Federal nº 13.979/2020, seja interpretado conforme a Constituiçaaoo, a fim

de explicitar que a Uniaaoo pode legislar sobre o tema, mas que o exercílcio desta compe-

teúblicncia deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes;

CONSIDERANDO que,  consoante  o  entendimento  que

prevaleceu neste momento na Corte Constitucional brasileira, tanto Uniaaoo como Esta-

dos e Municílpios teúblicm competeúblicncia concorrente e autoúblicnoma para legislar sobre medi-

das de saulde e, especialmente, sobre medidas de combate ao novo Coronavílrus – des-

tarte, governadores e prefeitos podem estabelecer regras de isolamento, quarentena e

restriçaaoo de transporte e traúblicnsito em rodovias e portes, dentre outras;

CONSIDERANDO que  o  Estado  do Parana l (em verdade,

em toda a Regiaaoo Sul do Brasil) passa por um perílodo de estiagem, de significativa

escassez de chuvas relevantes, que remonta ao meúblics de Julho de 2019;

CONSIDERANDO que o acumulado de chuvas no Estado

do  Paranal,  segundo  informaçoaoes  da  SANEPAR  –  Companhia  de  Saneamento  do

Paranal,  especialmente se considerado o perílodo de dezembro de 2019 a março de

2020,  encontra-se  bem  abaixo  da  meldia  histolrica  de  precipitaçaaoo  acumulada  no

Estado do Paranal para o perílodo;

CONSIDERANDO, a tíltulo de exemplo, que durante o meúblics

de  março  de  2020  choveu  em  Curitiba  12  milílmetros  por  metro  quadrado  (12

mm/m²), enquanto que a meldia histolrica local e l de 129 mm/m²; em Londrina, 80

milílmetros por metro quadrado (80 mm/m²), enquanto que a meldia histolrica local el

de  122  mm/m²;  em  Maringal,  52  milílmetros  por  metro  quadrado  (52  mm/m²),

enquanto que a meldia histolrica local el de 125 mm/m²; em Umuarama, 33 milílmetros

por metro quadrado (33 mm/m²),  enquanto que a meldia histolrica local  e l de 106
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mm/m²;  e  em  Foz  do  Iguaçu,  49  milílmetros  por  metro  quadrado  (49  mm/m²),

enquanto que a meldia histolrica local el de 128 mm/m²;

CONSIDERANDO o  teor  dos  Ofílcios  nº 260/2020  e

261/2020, encaminhados em data de 1º de abril de 2020 pelo CAOPMAHU ao IAT e

SANEPAR, respectivamente,  em que se solicitou aos referidos olrgaaoos  uma selrie  de

informaçoaoes, dentre as quais se destacam: i) ninformaçoaoes atualizadas a respeito de

quais cidades, bairros ou localidades situados no Estado do Paranal jal tiveram algum

tipo  de  restriçaaoo  ou racionamento  no  fornecimento  regular  de  algua  neste  ano  de

2020, ate l o presente momento”; ii)  nque tipo de estratelgia, de medidas e de açoaoes

concretas teúblicm sido desenvolvidas por esse SANEPAR com o objetivo de minimizar os

impactos da estiagem pela qual o Estado do Paranal passa atualmente – vale o registro

de que o Estado do Paranal recebeu neste primeiro trimestre de 2020 volume menor

de chuvas  que a meldia  histolrica do perílodo no Estado”;  iii)  ninformaçoaoes  sobre a

existeúblicncia de Plano de Contingeúblicncia para o enfrentamento da falta de algua,  com o

detalhamento de qual seral a vazaaoo de algua que poderal ser retirada dos reservatolrios

em  variados  cenalrios  de  clima,  do  limite  mílnimo  aceitalvel  dos  reservatolrios  do

sistema  para  cada  etapa  de  restriçaaoo  do  uso  da  algua, de  possílveis  medidas  que

garantam o uso prioritalrio da algua para o consumo humano (limitando ou mesmo

cessando, no perílodo da crise híldrica, a entrega de algua tratada a estabelecimentos

industriais,  comerciais  e  agrílcolas  que  demandem grande  consumo de algua)”;  iv)

ninformaçoaoes  sobre  a  eventual  existeúblicncia  de  projetos  e  programas  para  reduzir  o

desperdílcio da algua captada e distribuílda, para o combate ao uso irregular do solo e

medidas que visam aumentar a produçaaoo de algua e reduzir a sua utilizaçaaoo na alrea

agrílcola, e para a diversificaçaaoo das fontes de abastecimento”;

CONSIDERANDO que, em resposta a  referida solicitaçaaoo, a

SANEPAR encaminhou em 07 de abril de 2020 a nCarta nº 03/2020 – GPDO/DO”, em

que apresentou respostas ao quanto solicitado, destacando-se as seguintes: i) nsaaoo 94

localidades em um total de 661 operadas no Estado” as que o nabastecimento estal

com  comprometimento  em  razaaoo  da  estiagem  que  vem  assolando  o  estado”;  ii)

nmesmo com a precipitaçaaoo bem abaixo da meldia histolrica durante os ulltimos nove
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meses  a  Sanepar  vinha  conseguindo  abastecer  com  regularidade  100%  de  seus

clientes pertencentes ao sistema de abastecimento integrado”, e que na partir do dia

14/03/2020,  foi  necessalrio  reduzir  a  vazaaoo  captada  do  rio  Miringuava  em  60%

devido a  escassez deste manancial, e por consequeúblicncia levou o desabastecimento de

parte da populaçaaoo”; iii) na estratelgia adotada foi de alternar o abastecimento entre os

bairros  que  recebem  algua  do  Sistema  Miringuava,  que  foi  comprometido  pela

estiagem, com bairros que recebem algua dos sistemas que se utilizam das barragens

Iraíl,  Piraquara  I,  Piraquara  II  e  Passaulna.  Desta  forma  foi  possílvel  garantir  o

abastecimento para toda populaçaaoo”; iii) nem relaçaaoo ao tempo de desabastecimento a

estratelgia adotada foi de naaoo ser superior a 24 horas, o que associada ao reservatolrio

domiciliar (caixa dáalgua) se corretamente dimensionada, possibilitou muitos clientes

permanecerem com algua disponílvel em suas resideúblicncias esmo durante o perílodo do

rodílzio”; iv) nconsiderando esta informaçaaoo entendemos que poderemos manter os

nílveis dos nossos mananciais ou retardar a curva de queda do nílvel, aumentando essa

autonomia supracitada atel o prolximo perílodo chuvoso, sem necessidade de reduzir

vazoaoes de produçaaoo” e que nem um cenalrio mais pessimista, casos os nílveis extremos,

poderaaoo ser adotadas medidas de utilizaçaaoo de volume omortoá, racionamento e atel

mesmo  a  possibilidade  de  suspensaaoo  no  fornecimento  de  algua  para  alguns

consumidores no sentido de garantir algua exclusivamente para consumo humano”; v)

nos critelrios utilizados em relaçaaoo ao rodílzio sempre visam causar menor impacto a 

populaçaaoo  e  alternar  o  abastecimento  de  maneira  que  todos  recebam  algua,

independentemente de classe social ou condiçoaoes quanto a ocupaçaaoo do bairro (se

alrea el regular ou naaoo). Existe limitaçoaoes quanto aos bairros escolhidos para o rodílzio

em funçaaoo apenas das caracterílsticas hidralulicas do sistema de distribuiçaaoo de algua”;

CONSIDERANDO que se encontra formalizado no aúblicmbito

do Nulcleo de Recursos Híldricos do Centro de Apoio  Operacional a s Promotorias de

Proteçaaoo  ao  Meio  Ambiente,  Habitaçaaoo  e  Urbanismo  (NRH/CAOPMAHU-MPPR)  o

Procedimento Administrativo (PA) nº MPPR-0046.20.036785-5, que se trata de Plano
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Setorial  de  Açaaoo  consistente  no  acompanhamento  das  discussoaoes  acerca  da

classificaçaaoo dos corpos dáalgua (recursos híldricos) e diretrizes ambientais para o seu

enquadramento  em  classes  a  partir  das  deliberaçoaoes  dos  Comiteúblics  de  Bacias

Hidrogralficas  e  sua  respectiva  aprovaçaaoo  pelo  Conselho  Estadual  de  Recursos

Híldricos  do  Estado  do  Paranal,  no  aúblicmbito  do  qual  a  presente  Recomendaçaaoo

Administrativa el produzida;

CONSIDERANDO que de acordo com o Fundo das Naçoaoes

Unidas para Agricultura e Alimentaçaaoo (FAO), informaçaaoo corroborada pela Ageúblicncia

Nacional  de  Auguas,  o  setor  agropecualrio  utiliza  70% (setenta  por  cento)  da  algua

disponílvel para uso no paíls, sendo o setor que mais consome bem como o que mais

desperdiça algua doce no Brasil3;

CONSIDERANDO,  nessa  linha,  que  quase  metade  desse

montante  destinado  a   agropecualria  e l jogada  fora,  estando  entre  os  motivos  do

desperdílcio  as  irrigaçoaoes  mal-executadas  e  a  falta  de  controle  do  agricultor  na

quantidade usada em lavouras e no processamento dos produtos, sendo certo, ainda,

que de acordo com o ulltimo levantamento do Sistema Nacional de Informaçoaoes sobre

o Saneamento (Snis), do Ministelrio das Cidades (extinto em 2019), o consumo anual

meldio de algua no Brasil e l de 10,4 trilhoaoes de litros de algua, sendo que desse total

pouco mais de 7 trilhoaoes de litros saaoo destinados a  agricultura, que, todavia, acaba por

desperdiçar cerca de 3 trilhoaoes de litros de algua anualmente;

CONSIDERANDO que desde meados de 2019, a AGENNCIA

NACIONAL  DE  AuGUAS (ANA)  vem  alertando  que  ¼  (um  quarto)  dos  municílpios

brasileiros  sofre com  racionamento  de  algua  e  mais  da  metade  dos  sistemas  de

abastecimento pulblico naaoo teraaoo como atender a demanda em 20254;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  manutençaaoo  do

regular fornecimento de algua a  populaçaaoo em geral para assegurar nílveis mílnimos de

3 Disponível  em:  https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/quase-metade-da-a-gua-usada-na-agricultura-a-
c.2019-03-15.2354987174. Acesso em 04 mai 20. 
4

Disponível  em:  “Especialistas  apontam  desperdício  de  água  na  irrigação  agrícola”  -
https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/especialistas-apontam-desperdacio-de-a-gua-na.2019-03-
15.9526508339.
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higiene nas resideúblicncias, fundamental para o enfrentamento da pandemia e se evitar

uma ainda maior propagaçaaoo do vílrus COVID-19;

CONSIDERANDO que  a  Outorga  de  Direito  de  Uso  de

Recursos  Híldricos,  em  domílnio  estadual  no  Paranal,  atualmente  compete  ao

INSTITUTO AuGUA E TERRA, conforme Lei Estadual nº 20.070/2019, que reorganizou

e  reestruturou a  alrea  administrativa  ambiental  do  Poder  Executivo  do  Estado  do

Paranal,  autorizando  o  Poder  Executivo  a  praticar,  na  forma  da  lei,  todos  os  atos

necessalrios  a   extinçaaoo,  pela  incorporaçaaoo,  do  Instituto  das  Auguas  do  Parana l –

AGUASPARANAu, instituíldo pela Lei Estadual nº 16.242, de 13 de outubro de 2009, e

Instituto  de  Terras,  Cartografia  e  Geologia  do  Parana l –  ITCG,  instituíldo  pela  Lei

Estadual  nº 14.889,  de 4 de novembro de 2005,  e  a   transfereúblicncia das atribuiçoaoes

dessas entidades a  autarquia Instituto Ambiental do Paranal – IAP, de que trata a Lei

Estadual nº 10.066, de 27 de julho de 1992, que passa a se denominar nInstituto Augua

e  Terra”,  vinculada  a   Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento  Sustentalvel  e  do

Turismo (SEDEST);

CONSIDERANDO  todas  as  determinaçoaoes  normativas

relativas  a   gestaaoo  de  recursos  híldricos  no  Estado  do  Parana l a  partir  do  que

estabelecem a Lei Federal nº 9.433/1997 (Políltica Nacional de Recursos Híldricos) e a

Lei Estadual nº 12.726/1999 (Políltica Estadual de Recursos Híldricos);

CONSIDERANDO o  teor  do  Decreto  nº  9.957/2014,  do

Governo do Estado do Paranal, que dispoaoe sobre o regime de outorga de direitos de

uso de recursos híldricos, e prescreve o seguinte: nArt. 2º. A outorga de direitos de uso

de recursos híldricos, prevista no inciso IV do art. 6º da Lei Estadual nº 12.726/1999,

e l o ato administrativo que expressa os termos e as condiçoaoes mediante as quais o

Estado do Paranal permite, por prazo determinado, o uso de recursos híldricos”; nArt.

4º. Ao Poder Pulblico Estadual compete, por intermeldio do AGUASPARANAu, tambelm

referido nesse regulamento como Poder Pulblico Outorgante, nos termos do inciso IX

do art. 39-A da Lei Estadual nº 12.726/1999, instituir e manter o regime de outorga

de direitos de uso de recursos híldricos. Paralgrafo Uunico. Cabem ao Conselho Estadual

de Recursos Híldricos – CERH/PR, nos termos dos incisos III, IV, VI, VII, XIII, XIV e XVI
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do art. 1º do Decreto nº 9.129, de 27 de dezembro de 2010, e aos Comiteúblics de Bacias

Hidrogralficas, observado o Decreto nº 9.130, de 27 de dezembro de 2010, nos termos

do artigo 12, incisos III, V, VI e alílneas obá e ocá do inciso VII, competeúblicncias relacionadas

ao regime de outorga de direitos de uso, em observaúblicncia ao fundamento expresso no

inciso VI do art.  2º da Lei Estadual nº 12.726/1999, de que a gestaaoo dos recursos

híldricos deve ser descentralizada e contar tambelm com a participaçaaoo dos usualrios e

das  comunidades”;  e,  nArt.  6º.  Estaaoo  sujeitos  a   outorga,  independentemente  da

natureza pulblica  ou privada  dos  usualrios,  os  seguintes  usos  ou interfereúblicncias  em

recursos  híldricos:  I-  derivaçoaoes  ou captaçaaoo  de  parcela  de  algua  existente  em um

corpo híldrico,  para  consumo final,  inclusive  abastecimento pulblico,  ou  insumo de

processo produtivo; II- extraçaaoo de algua de aquílfero subterraúblicneo para consumo final,

inclusive abastecimento pulblico, ou insumo de processo produtivo; III- lançamento

em corpo de algua, de esgoto e demais resílduos lílquidos ou gasosos, tratados ou naaoo,

com o fim de sua diluiçaaoo, transporte ou disposiçaaoo final; IV- usos de recursos híldricos

para aproveitamento de potenciais hidreleltricos; V- intervençoaoes de macrodrenagem

urbana  para  retificaçaaoo,  canalizaçaaoo,  barramento  e  obras  similares  que  visem  ao

controle  de  cheias;  VI-  outros  usos  e  açoaoes  e  execuçaaoo  de  obras  ou  serviços

necessalrios a  implantaçaaoo de qualquer intervençaaoo ou empreendimento, inclusive as

intervençoaoes visando o controle de erosaaoo e a proteçaaoo sanitalria, que demandem a

utilizaçaaoo  de  recursos  híldricos,  ou  que  impliquem  em  alteraçaaoo,  mesmo  que

temporalria,  do  regime,  da  quantidade  ou  da  qualidade  da  algua,  superficial  ou

subterraúblicnea, ou, ainda, que modifiquem o leito e margens dos corpos de algua”;

CONSIDERANDO que, ao regulamentar o artigo 15, da Lei

Estadual  nº  12.726/1999  (Políltica  Estadual  de  Recursos  Híldricos),  o  Decreto  nº

9.957/2014 prescreve, em seu art. 3º, § 2º, que a outorga constitui mero direito de

uso  temporalrio,  ficando  condicionada  a   disponibilidade  híldrica,  sendo  cabílvel  a

suspensaaoo da outorga em situaçoaoes excepcionais:  “art.3º.   A outorga faculta simples

direito de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado do Paraná. (...) § 2º O direito

de  uso  de  recursos  hídricos  é  condicionado  à  disponibilidade  hídrica  e  às  situações

críticas expressas nos incisos II,  III,  IV e V do art.  15 da Lei  Estadual nº 12.726/99,
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sujeitando o outorgado à suspensão da outorga e às demais disposições estabelecidas

neste regulamento”;

CONSIDERANDO que nos termos do art.  5º, inciso I,  do

Decreto  nº  9.957/2014,  a  outorga  de  recursos  híldricos  visa  assegurar  o  controle

qualitativo e quantitativo do uso das alguas, objetivando assegurar a disponibilidade

de  algua  necessalria  a s  futuras  geraçoaoes:  “Art.  5º A  outorga  de  direitos  de  uso  de

recursos hídricos tem como finalidades assegurar o controle quantitativo e qualitativo

dos usos da água e disciplinar o exercício dos direitos de acesso à água, vinculando-as

aos seguintes objetivos da Política Estadual de Recursos Hídricos: I - assegurar à atual e

às futuras gerações  a necessária disponibilidade de águas em padrões de qualidade

adequados aos respectivos usos;

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 29, do Decreto

nº  9.957/2014,  a  renovaçaaoo  da  outorga  de  uso  deve  ser  condicionada  a 

disponibilidade  híldrica:  “Art.  29  A  renovação  da  outorga de direitos  de  uso estará

condicionada à avaliação das disponibilidades hídricas, verificadas à luz das disposições

legais e regulamentares, das prioridades de uso dos recursos hídricos estabelecidas em

Planos de Bacia Hidrográfica e nos demais planos setoriais e,  ainda,  à avaliação de

outros  critérios  e  normas  técnicas  pertinentes,  vigentes  à  época  de  tramitação  do

requerimento”;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  artigo  31,  do

Decreto nº 9.957/2014, a outorga de direito de uso de recursos híldricos poderal ser

suspensa pelo Poder Pulblico Outorgante (leia-se IAT, por sua Diretoria respectiva, em

virtude da incorporaçaaoo do AGUASPARANAu – art. 4º do Decreto), de forma parcial ou

total, por prazo determinado ou indeterminado, sem qualquer direito de indenizaçaaoo

ao usualrio, em diversas circunstaúblicncias,  em especial em caso de “necessidade de água

para  atender  a  situações  de  calamidade,  inclusive  as  decorrentes  de  condições

climáticas adversas” (inciso II) e “necessidade de serem atendidos os usos prioritários,

de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas” (inciso IV);

CONSIDERANDO que,  na  data  de  ontem,  o  Governo do

Estado  do  Paranal,  por  meio  do  Decreto  nº  4626/2020,  decretou  situaçaaoo  de
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emergeúblicncia híldrica no Estado do Paranal pelo perílodo de 180 (cento e oitenta) dias,

tendo em vista a reduçaaoo do volume de algua disponílvel para captaçaaoo para o consumo

humano e dessedentaçaaoo de animais, que teve como causa estiagem como desastre,

conforme Instruçaaoo Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016, do Ministelrio da

Integraçaaoo Nacional;

CONSIDERANDO que  o  artigo  2º  do  Decreto  nº

4626/2020 dispoaoe  que o Instituto Augua e Terra (IAT),  no uso de suas atribuiçoaoes

previstas na Lei  nº 20.070/2020,  de  18 de dezembro de 2019,  para a outorga de

direitos  de  uso  de  recursos  híldricos  e  autorizaçoaoes  ambientais,  realizara l açoaoes

emergenciais  destinadas  ao  abastecimento  pulblico  priorizando  as  demandas  das

prestaçoaoes de serviço com esta finalidade;

CONSIDERANDO que  o  artigo  3º  do  Decreto  nº

4626/2020 prescreve que o Instituto Augua e Terra (IAT), no uso de suas atribuiçoaoes

legais, avaliaral restriçoaoes de vazaaoo outorgada para atividade agropecualria, industrial,

comercial  e  de  lazer,  objetivando  normalizar  as  captaçoaoes  outorgadas  para

abastecimento pulblico; e,

CONSIDERANDO que  o  Decreto  nº  4626/2020,  ao

reconhecer  e  decretar  situaçaaoo  de  emergeúblicncia  por  conta  da

escassez/indisponibilidade  híldrica,  impoaoe,  consequentemente,  sobretudo ao Poder

Executivo, a adoçaaoo de medidas concretas que tenham por escopo a otimizaçaaoo dos

recursos híldricos disponílveis, a reduçaaoo de seu desperdílcio e a manutençaaoo mílnima

de  disponibilidade  de  algua  em  especial  diante  da  necessidade  de  constante

higienizaçaaoo  da  populaçaaoo  como  medida  indispensalvel  para  o  enfrentamento  da

COVID-19;

RECOMENDA, nos termos do artigo 27,  inciso II,  da Lei

Federal nº 8.625/93, ao Sr. Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra (IAT) e ao

Sr. Responsável Legal pela Diretoria de Licenciamento e Outorga do IAT, ou quem

vier a lhes fazer as vezes no futuro, que:

a)  estabeleçam  um  cronograma  emergencial  de

revisão de todas as outorgas de direito de uso de recursos hídricos concedidas e
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em vigência  neste momento no âmbito dos mananciais  de abastecimento de

água,  pontos  de  captação  e  em  suas  áreas  de  recarga,  em  especial  aqueles

mananciais indicados como prioritários pela SANEPAR na Carta DO 121/2020,

para um contingenciamento de captação de águas superficiais ou subterrâneas,

elaborando-se um “Plano emergencial de revisão de outorgas de direito de uso

de recursos hídricos”;

b)  a partir  do  resultado  alcançado  pelos  estudos

desenvolvidos  dentro  desse  “Plano  emergencial  de  revisão  de  outorgas  de

direito de uso de recursos hídricos”,  utilizem a prerrogativa legal  contida no

artigo 15, incisos III e V, da  Lei Estadual nº 12.726/1999 (Política Estadual de

Recursos Hídricos), bem como no artigo 31, incisos II e IV, do Decreto Estadual

nº  9.957/2014,  para o  fim de determinar  a  suspensão,  parcial  ou total,  por

prazo determinado ou indeterminado, de todas as outorgas que, caso mantidas,

possam  comprometer  o  abastecimento  mínimo  de  água  para  particulares

manterem sua higienização  básica  e  sua rotina  domiciliar  regular,  sob pena

inclusive de grave comprometimento da sobrevivência mínima e de todos os

esforços sanitários desenvolvidos (isolamento social,  quarentena,  fechamento

das  atividades  etc.)  até  o  momento  para  enfrentar  a  pandemia  do  novo

Coronavírus (COVID-19, SARS-Cov-2);

c) pelas mesmas razões expendidas no item anterior,

nos  termos  do  art.  29  do  Decreto  nº  9.957/2014,  determinem  em  caráter

emergencial,  por  prazo  determinado  ou  indeterminado,  a  suspensão  de

renovação de outorgas já concedidas e com prazo expirado ou a expirar, até que

se avalie tecnicamente a disponibilidade hídrica necessária; 

d)  insiram  os  resultados  de  todas  as  referidas

outorgas  de  direito  de  uso  de  recursos  hídricos  em  um  sistema  do  IAT

(Planilhas,  Banco  de  Dados,  programas,  ou  outros  sistemas  de  controle

eletrônico)  com  a  sua  disponibilização  semanal  ao  Ministério  Público

(CAOPMAHU) e no Portal da Transparência.
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Comuniquem-se o Sr. Diretor-Presidente do Instituto Augua

e Terra (IAT) e o Sr. Responsalvel Legal pela Diretoria de Licenciamento e Outorga do

IAT, por meio da entrega digital da prolpria Recomendaçaaoo, conferindo-lhes o prazo de

05 (cinco) dias ulteis, a contar do recebimento desta, para que informem se houve o

acatamento  dessa  Recomendaçaaoo,  e  quais  efetivamente  foram  as  provideúblicncias

adotadas.

Curitiba, 08 de maio de 2020.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Coordenador do CAOPMAHU

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça

CAOPMAHU

Leandro Garcia Algarte Assunção 
Promotor de Justiça

CAOPMAHU

Sérgio Luiz Cordoni 
Promotor de Justiça

PJMA Curitiba
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