´
DIaRIO
m u n i c í p i o

d e

OFICIAL

n o v a

o d e s s a

Nº 10 | Ano I | Sábado, 26 de maio de 2018 | Diário Oficial de Nova Odessa | http://www.novaodessa.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3783 DE 25 DE MAIO DE 2018
"Declara situação de emergência pública no município de Nova Odessa e
dá outras providências"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa,
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do
artigo 78, inciso I e;
CONSIDERANDO a paralisação nacional dos caminhoneiros iniciada em 21 de
maio de 2018 que acarretou o desabastecimento parcial de combustível no município;
CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos serviços públicos essenciais,
em função do interesse público nos casos de situação de emergência;
DECRETA:
Art. 1º Fica Decretada Situação de Emergência no Município de Nova Odessa, em
razão da falta de combustível nos postos do Município.
Art. 2º Todas as empresas que comercializem combustíveis no Município, devem
assegurar prioridade para atendimento dos serviços públicos essenciais.
Art. 3º São considerados serviços públicos essenciais para fins deste Decreto:
I - Saúde: transporte de pacientes, distribuição de insumos e medicamentos;
II - Educação: transporte de alunos e distribuição de gêneros alimentícios;
III - Transporte coletivo urbano;
IV - Coleta de lixo;
V - Segurança pública; e
VI - Defesa civil.
Art. 4º O Poder Público Municipal deverá adotar todas as providências e medidas
necessárias para sanar ou minimizar os problemas da Situação de Emergência de que
trata este Decreto, observando-se, no que couber, o disposto no artigo 24, IV, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 5º O presente Decreto tem vigência até que o fornecimento de combustível no
município seja normalizado.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 25 de maio de 2018.
Nova odessa, 25 de maio de 2018
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