
DECRETO N。 016J2018

DATA:28′ 05′2018.

SUMULA: Dectara situagio anorma!
caracterizada como "Situagio de Emerg6ncia" ante a
falta de combustivel que assola o Pais e em especial o
Municipio de Vertentes-PE.

O pREFEITO DO MUNIC|PIO DE VERTENTES, ESTADO DE
pERNAMBUcO, NO USO DAS ATRIBUI96ES LEGAIS CONFERIDAS PELO lNclso
IV Do ARTIGo 60 DA LEt ORGANICA DO MUNICIPIO CTC O DEGRETO ESTADUAL

DECRETA No 46.061/2018;

CONSIDERANDO a falta de combustivel gerada pela paralizagSo dos

motoristas que estSo bloqueando as estradas impedindo o acesso aos fornecedores de

combustlvel e impedindo a circulagSo dos veiculos que fazem os transportes, causando

s6rios transtornos em todo territ6rio Nacional, colocando A populagSo em risco;

CONSIDERANDO a depend6ncia de combustivel para a manutengSo e

conservagSo dos servigos essenciais a populagSo que depende de tal que do

transporte, dos servigos de limpeza urbana e todas as outras atividades que precisam

de combustivel para o bom funcionamento do servigo p0blico;

Diante das consequ6ncias desta paralizagSo, que resulta em in0meros danos

humanos, materiais e ambientais e os prejuizos econ6micos e sociais q eu poderSo ser

agravados diante da in6rcia do poder pfblico;

DECRETA:

Art. 10. Fica declarada a existOncia de situagSo anormal por intemp6rie

humana, a qual 6 caracterizada como SituagSo de Emerg6ncia no Municlpio de

Vertentes-PE, provocada pelas paralizag6es dos motoristas, que estatuiu uma crise

nacional, comprometendo o funcionamento de diversas 6reas do Municipio'

Par6grafo 0nico: Esta situagSo de anormalidade 6 v6lida para as Areas,

Municipio, comprovadamente afetadas pela intemp6rie antedita.
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Art. 20. Confirma-se a mobilizagio de todas as Secretarias Municipais,
autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Contingenciamento de Crise,
de modo a buscar solugSo para todos os problemas advindos da crise.

Art. 30. Autoriza-se a consecugSo de ag6es estrat6gicas num plano de
resposta as situag6es emergenciais, em conjunto ou separadamente, ao Estado, Uni6o,

Autarquias e todos os 6rg5os de governo e inclusive instituig6es privadas, em ag6es

integradas.

Art. 40. De acordo com o estabelecimento nos incisos Xl e XXV do artigo 50 da

ConstituigSo da Repfblica Federativa da Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades

administrativas e demais agentes, diretamente respons6veis pelas ag6es de resposta a
situagSo de emergOncia, em casos de risco iminente:

I - Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo p0blico,

assegurada ao propriet6rio indenizag6o ulterior, se houver dano.

Par5grafo Unico. Ser6 responsabilizado o agente de defesa civil ou a

autoridade administrativa que se omitir de suas obrigag6es, relacionadas com a

seguranga global da populagSo.

Art. 50. Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo viger pelo prazo de

30 dias.

Par6grafo Unico. O prazo de vig6ncia deste decreto pode ser prorrogado at6

completar um periodo m6ximo de 180 dias ou considerado nulo quando comprovado o

fim do periodo de situagSo de anormalidade.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Vertentes-PE, em 28 de Maio de 2018.

ERO LEAL
Prefeito Gonstitucional
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