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DECRETO Nº 009/2018                               Venha Ver/RN, 28 de maio de 2018. 

Decreta situação de emergência pública no Município de Venha - Ver/ 

em razão do desabastecimento de combustíveis no Município, razão pela 

qual fica prejudicado a demanda de serviços públicos essenciais. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VENHA VER, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal 

– LOM, Constituição Federal de 1988 e demais dispositivos legais.  

CONSIDERANDO o desabastecimento provocado pelo movimento de 

paralisação dos serviços de transporte de cargas, iniciado no dia 21 de maio último, com graves 

repercussões em todo o território nacional, afetando principalmente o mercado de combustíveis; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter e garantir a continuidade da 

prestação de serviços públicos essenciais; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica decretado situação de emergência pública no Município de 

Venha-Ver, em razão da escassez de oferta de combustíveis nos postos da cidade.  

Art. 2º -  Ficam suspensos os serviços públicos municipais que necessitem de 

uso de veículos oficiais e maquinários para a sua realização, exceto: os serviços de coleta de 

lixo e de transporte de pacientes que realizem tratamento continuo em outros Municípios.  

Art. 3º -  Em razão da paralisação do serviço de transporte escolar, ficam 

suspensas as aulas nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. 

Art. 4º -  O presente decreto tem vigência até a normalização dos serviços de 

fornecimento de combustível no Município de Venha Ver. 

Art. 5º -  Esse Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Venha - Ver, Estado do Rio Grande do 

Norte, em 28 de maio de 2018. 

 

JOSÉ CÉLIO CHAVES DE LIMA 

Prefeito Municipal. 


