
 

 

DECRETO Nº 2118/2018 

 

DE 25 DE MAIO DE 2018. 

 

DECRETA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA EM RAZÃO DO DESABASTECIMENTO 

E/OU ESCASSEZ DE COMBUSTÍVEIS NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIRAL, ESTADO 

DE MINAS GERAIS, NO GOZO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM O 

ARTIGO 71, INCISO XXXIX DA LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL DE COQUEIRAL, c/c ARTIGO 37, 

“CAPUT” DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, LEI 4.320 DE 17 DE 

MARÇO DE 1964 E LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 

04 DE MAIO DE 2000 E, 

   

CONSIDERANDO a ocorrência da greve nacional dos caminhoneiros 

contra o aumento dos combustíveis que vem afetando de igual modo os 

serviços públicos oferecidos pelo Executivo Municipal; 

CONSIDERANDO que a greve nacional dos caminhoneiros é um 

movimento legítimo, pois amparado no art. 9° da Constituição Federal de 

1988; 

CONSIDERANDO, o desabastecimento de combustível dos postos de 

combustíveis do município; 

CONSIDERANDO que o Município é o responsável pelo transporte 

escolar de toda rede municipal e estadual e não tem reserva de combustível; 

CONSIDERANDO que o princípio da economicidade previsto no 

artigo 70 da Constituição Federal de 1988 e o alto custo que o município 

teria em comprar combustível nesse momento de escassez; 



 

 

CONSIDERANDO que os recursos de combustível deverão ser 

preservados para os serviços essenciais de saúde; como urgência e 

emergência, hemodiálise e oncologia e coleta de lixo; 

 

 DECRETA 

 Art. 1º. Fica decretada SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

na Prefeitura Municipal de Coqueiral, a partir da publicação deste expediente 

e vigerá até que a situação do desabastecimento seja revertida, visando 

economizar recursos para a área essencial, qual seja, a saúde.  

 § 1°. Nesse período, as aulas, na rede municipal, e o transporte 

escolar oferecido pelo Município, ficarão suspensos, não havendo prejuízo 

aos alunos, sendo providenciada a reposição das aulas após normalização 

da situação. 

 § 2°. Ficam suspensas também as obras que necessitem do 

apoio das máquinas do Executivo Municipal; 

  Art. 2º. Fica expressamente determinado aos Secretários 

Municipais as medidas para o fiel cumprimento e implementação do disposto 

no presente Decreto, ficando a seu cargo a liberação dos veículos oficiais só 

para as medidas de extrema urgência, acima citados. 

  Art. 3º. As medidas de que trata o presente Decreto terão 

duração até a data de 30 de maio de 2018, podendo ser antecipado ou 

prorrogado, caso persista a necessidade. 

. Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

com comunicação aos órgãos competentes. 

  Prefeitura Municipal de Coqueiral, 25 de maio de 2018. 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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