DECRETO MUNICIPAL Nº 1.228/2018
Decreta Situação de Calamidade Pública
em razão da escassez de combustíveis.

RITA DE CASSIA CAMPOS PEREIRA, Prefeita Municipal de Muitos Capões – RS, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e,
Considerando a existência de greve nacional dos caminhoneiros que vem afetando o
abastecimento de combustíveis em todo o País;
Considerando que o Município de Muitos Capões encontra-se distante das principais cidades
referências em matéria de saúde pública, tais como Passo Fundo, Caxias do Sul, Porto Alegre;
Considerando que pela distância até as referidas cidades corre-se o risco das ambulâncias e
demais veículos não conseguirem retornar à sede do Município por falta de combustíveis;
Considerando que o Transporte Escolar da rede pública é efetuado por 20 (vinte) linhas, entre o
ensino médio e fundamental, todas no interior do Município;
Considerando a necessidade constante de distribuição de merenda e material de limpeza nas
escolas do interior;
Considerando a necessidade do recolhimento de resíduos sólidos, tanto na zona urbana como
rural;
Considerando que as reservas de combustíveis devem se voltar para os serviços estritamente
essenciais e urgentes e da imprevisibilidade da normalização do abastecimento;

DECRETA
Art. 1º Fica decretada Situação de Emergência Pública em razão da escassez de combustíveis no
Município de Muitos Capões e região.
Art. 2º O atendimento das Secretarias da Saúde, Obras e Agricultura se limitarão aos casos de
emergência.
Art. 3º Os estabelecimentos de ensino Municipal ficam com as aulas suspensas até segunda
ordem.
Art. 4º As propostas e documentação dos interessados em participar dos processos licitatórios em
andamento
poderão
ser
enviados,
excepcionalmente,
para
o
e-mail
compras@muitoscapões.rs.gov.br.

Art. 5º Na persistência da situação, os serviços administrativos do prédio da Prefeitura Municipal
poderão ser suspensos.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES, 28 de maio de 2018.

RITA DE CASSIA CAMPOS PEREIRA
Prefeita Municipal.
(prt)

