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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 25, DE 28 DE MAIO DE 2018

DECRETO Nº 25, DE 28 DE MAIO DE 2018
Declara situação de emergência no âmbito do do
Município de São Lourenço da Mata e autoriza a
adoção de medidas necessárias ao enfrentamento dos
transtornos decorrentes do movimento de paralisação
nos serviços de transporte rodoviário.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA,
no uso das atribuições constantes por lei e na conformidade do
disposto no artigo 2º, inciso III, do Decreto Federal nº 7.257, de 4 de
agosto de 2010, bem como no art. 60,Inciso IX da Lei Orgânica do
Município de São Lourenço da Mata.
CONSIDERANDO que as Unidades desta Prefeitura comunicaram o
total colapso no abastecimento de óleo diesel, álcool e gasolina pelos
fornecedores;
CONSIDERANDO a impossibilidade de adoção de alternativas de
suprir as necessidades nos demais municípios da Região
Metropolitana, tendo em vista tratar-se de crise de caráter nacional,
decorrente dos protestos dos caminhoneiros transportadores de carga,
em todo o país;
CONSIDERANDO que as quantidades de óleo diesel, álcool e
gasolina existentes nos tanques da frota de veículos do Município não
são suficientes para o atendimento à população, realizado pelos
veículos da Prefeitura de São Lourenço da Mata;
CONSIDERANDO que os serviços essenciais das áreas de saúde,
educação, assistência social, limpeza pública, manutenção das
estradas, etc., não podem ser paralisados e para sua continuidade
necessita-se do abastecimento da frota de veículos da Prefeitura do
Município, sob pena da população sofrer prejuízo irreparável;
CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Estadual, de 25 de maio de
2018, que declara Situação de Emergência no Estado de Pernambuco;
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado Estado de Emergência no Município, a partir
desta data, 28 de maio de 2018, face à necessidade urgente e
emergente de abastecimento da frota de veículos da Prefeitura do
Município de São Lourenço da Mata para o atendimento dos serviços
essenciais nas áreas da saúde, educação, assistência social, segurança,
limpeza pública e manutenção das estradas.
Parágrafo Único. O Estado de Emergência de que trata o caput
autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias à
imediata resposta por parte do Poder Público à situação vigente.
Art. 2º Fica designada a Secretaria Municipal de Administração ,
como coordenadora dos mecanismos de gestão municipal de resposta
à emergência no âmbito do Município.
Parágrafo Único. Para implementação das ações urgentes a serem
adotadas, fica a Secretaria Municipal de Administração autorizada,
mediante portaria, a editar os atos normativos complementares
necessários à execução deste Decreto.
Art. 3º A situação de emergência ora declarada autoriza a adoção de
todas as medidas administrativas necessárias a assegurar a imediata
resposta por parte do Poder Público à situação ora vigente e assegurar
o retorno à normalidade, tais como:
I - a alocação de recursos orçamentários para o custeio das ações
emergenciais;
II - a contratação emergencial de fornecimento de bens e de prestação
de serviços necessários ao restabelecimento da normalidade,
adotando-se o procedimento compatível com a situação de
emergência;
III - a requisição de equipamentos, materiais, mercadorias, víveres,
medicamentos, veículos, combustíveis, e outros itens que sejam
necessários, de propriedade de particulares, assegurada ao proprietário
indenização ulterior, se houver dano;
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IV – a avaliação das vias de trânsito, propondo e adotando medidas
que tenham como fim precípuo fazer cessar, evitar ou minimizar os
efeitos dos bloqueios, tais como:
a) liberar vias essenciais para a circulação de veículos quando a
interrupção puder provocar danos à população, nos termos deste
Decreto;
b) isolar áreas de risco no sistema viário;
c) definir rotas alternativas de trânsito e transporte, caso necessário;
d) disponibilizar técnicos para compor equipes de sinalização e
transportes;
e) definir as vias alternativas de deslocamento e evacuação para
assegurar a mobilidade de ambulâncias, viaturas policiais e do corpo
de bombeiros militar;
V - contratação de serviço de apoio técnico-administrativo para
consecução dos objetivos deste Decreto.
Art. 4º Na aplicação deste Decreto deverão ser priorizadas as ações
relativas às áreas de segurança, saúde, abastecimento de água e
energia, controle sanitário e transporte público, de modo a resguardar
bens e princípios fundamentais.
Art. 5º Decreto específico, a ser editado tão logo cessada a situação de
emergência, revogará este Decreto e determinará as medidas
necessárias ao retorno da normalidade, com apuração das
responsabilidades pelos atos que tenham causado prejuízo ao
patrimônio público, bens e valores do Estado.
Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço da Mata, 28 de maio de 2018.
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