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ResP.:

DECRETA, SITUA9AO DE
CALASIDADE PUBLICA EM RAZAO

DO

DESABASTECIIIIENTO E/OU

EscASsEz DE coMBusrlvEts No

A

BlTo DA PREFE|TURA MUNTCTPAL
DE sANTo ANTONIo Do PLANALTo,
E oA ourRAs PRovtDeNctAS.

ELIO GILBERTO tUZ DE FREITAS, Prefeito Municipal de SANTO ANToNIO OO
LTO, ESTADO DO RIO GMNDE OO SUL, no uso de suas atribuiqaes legais e, de
acord com o ciisposto nos incisos lV, do Art. 55 da Lei Organica Municipal, e,
P

dos

Considerando a ocoraencia da greve nacional dos c6fiinhoneiros contra o aumento
mbustlveis que vem afetando de iguai modo os servjtos publicos oferecidos pelo
municipal;

Considerando que a greve nacional dos caminhoneiios 6 um movimento legitimo,
no artigo 9' da CFl88;
Consideraodo o desabastecimento de combustivel dos postos de combusiivel do
ipio e regiao;

rede

Considerando que o municipio 6 o responsavel pelo transpoa.e escolar de toda a
nicipai e estadual e nao tem reservas de combustivel;
Consicierando o princlpio da economicidade previsto no adigo 70 da CF/88 e o alto
que o municipio teria em comprar combustivel nesse momento de escassez;
Considerando, por fim, que os recursos de combuslivel devereo ser preservados
para os seNigos essenciais de sa{de, especialmente os urgentes. e para o
bdsico:

DECRETA:

Art. '1" - Fica decretada STTUACAO DE CALAMTDADE PUBLTCA na Prefeitura
Mun
econo
sanea

de Santo Ant6nio do P,analto, a padjr da publicaQ6o deste expediente, visando
aecursos para as ereas essenciais, quais sejam, saude, educeQeo e

r

nto b6sico

Paragrafo
mequi

inico.

Ficam suspensas as obras que necessitem do apoio das

do ererio municipal, exceto as de carAter emergencial.

4EbnWwetAqui,
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2" - Nao serao paralisados os servigos da Secretaria de Salde, especialmente
cia e emergencia, bem como o recolhimento de lixo, as aulas nas Escolas

osdeu
MuniciD.

e o transporle escolar.

30. Fica priorizado o abastecimento para transportes essenciais, tai6 como
serviQos de oncologia, hemodidlise e recolhimento de residuos s6lidos urbano.
ocorrendo de forma regular.

4o. Ficam estabelecidas as seguintes medidas adminigtrativas basicas para
da utilizagao dos velculos oficiais do municipioi

SEU c€

Fica expressamente determinado que caber6 aos Secretarios Muflicipais a
cia e cumprimento das disposiq6es contidas no presente Decreto, ficando a
a liberageo dos veiculos oficjais s6 para medidas de extrema urggncia;

para o

23. Ficare sob a responsabilidade de todos os SecretArios Municipais as medidas
cumprimento e implementagao do disposto no presente Decreto.

estrita

s

50. As rnedidas de que trata o presente Decreto tereo duraQao atg que a
ua96o do desabastecimento seja revertida.

4rt

Art 5o Revogadas as disposic6es em confado. gsle Decreto entra em vigor na
data da sla publicaQao.

EM 28

DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANT6I{IO DO PLANALTO,
MAIO DE 2018.

ERTO LfuZ DE FREITAS
Municipal.
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