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RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 
 
Prezado Sr (a). 
Fábio Azevedo Rodrigues 
 
 

Em resposta a sua solicitação, segue abaixo os decretos relacionados a situação 

de emergência e/ou calamidade pública no ano de 2018. Informamos que estes 

decretos também estão disponíveis no nosso diário oficial. 

 
 
 
 
 
Serviço de Informação ao Cidadão 
Nova Petrópolis – RS 
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DECRETO Nº 104/2018, de 25 de maio de 2018. 
 

DECRETA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA EM RAZÃO DO 
DESABASTECIMENTO E/OU 
ESCASSEZ DE COMBUSTÍVEIS 
EM ÂMBITO NACIONAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                                     
REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de 

suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidos pelo artigos nº 65 e 

66 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 8º, inciso VI, da Lei Federal n. 12.608/2012 

e 

 

CONSIDERANDO a ocorrência da greve nacional dos caminhoneiros 

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

públicos oferecidos pela Administração Pública Municipal; 

 

CONSIDERANDO o desabastecimento de combustível dos 

reservatórios da Prefeitura Municipal e dos Postos de Combustível do Município; 

 

CONSIDERANDO que o Município é o responsável pelo transporte 

escolar de toda a rede municipal e estadual, não dispondo atualmente de reservas de 

combustível; 

 

CONSIDERANDO que o Município é o responsável pela coleta de lixo e 

transporte de pacientes para grandes centros, em atendimento de urgência e 

emergência; 

 

CONSIDERANDO o princípio da economicidade, previsto no artigo 327 

da Constituição Federal, notadamente o elevado custo que o Município teria para 

comprar combustível nesse momento de escassez; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que os recursos de combustível deverão ser 

preservados para os serviços essenciais de saúde, inclusive em homenagem ao 

postulado da preservação da vida e da saúde; 

 

DECRETA: 
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Art. 1º - Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no âmbito do 

Município de Nova Petrópolis, a partir da publicação deste expediente, que vigerá até 

que a situação do desabastecimento de combustível seja revertida, visando 

economizar recursos para a área essencial, conforme segue: 

§1º - As aulas da rede municipal e o transporte escolar oferecido pelo 

Município ficarão suspensos, a contar de 28/05/2018; 

§2° - A suspensão das aulas da rede municipal de ensino será 

compensada ao longo do ano escolar de 2018, até o cumprimento do número mínimo 

de dias letivos exigidos pela lei federal 9.394/96; 

§3º - Ficam suspensas as obras que necessitem do uso e/ou apoio das 

máquinas e caminhões do Município, a contar de 25/05/2018; 

§4º - Ficam suspensos o transporte de alunos do Programa de 

Convivência e Fortalecimento de vínculos da Secretaria de Saúde e Assistência 

Social;  

 

Art. 2º - Não serão paralisados os serviços da área de saúde, exceto na 

hipótese prevista no §4º, do art. 1° do presente Decreto, e também em caso de 

absoluta falta de combustível para o abastecimento dos veículos da referida área, 

Art. 3º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas 

básicas para racionalização da utilização dos veículos do Município: 

§1º - Fica determinado aos Secretários Municipais a estrita observância 

e cumprimento das disposições contidas no presente Decreto, ficando a seu cargo a 

liberação dos veículos oficiais só para medidas de extrema urgência; 

§2º - Ficará sob a responsabilidade pessoal dos Secretários Municipais 

as medidas para o fiel cumprimento e implementação do disposto no presente 

Decreto; 

§3° - Ausências de servidores no serviço deverão ser justificadas à 

chefia imediata. 

§ 4°- Atendidas as condições do § 3°, a ausência de servidores no 

serviço será proporcionalmente descontada nos vencimentos mensais, sem implicar 

em desobediência funcional. 

  Art. 4°- São declarados de utilidade pública para fins de aquisição direta 
de combustíveis, no município de Nova Petrópolis, sejam de pessoas físicas ou 
jurídicas, necessários para abastecimento de veículos públicos próprios ou de 
empresas contratadas, para atendimentos emergenciais. 
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Art. 5º - As medidas de que trata o presente Decreto terão duração até 

a cessação das circunstâncias emergências que o justificam, não podendo exceder, 

em hipótese alguma, a 180 dias (cento e oitenta dias). 

 

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor a partir da sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 25 
de maio de 2018. 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 

       REGIS LUIZ HAHN 
DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
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DECRETO Nº 106/2018, de 28 de maio de 2018. 
 

ALTERA O DECRETO N° 104, DE 25 DE MAIO DE 
2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

                                                    
  REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os artigos 65 e 66 da 
Lei Orgânica do Município e pelo art. 8°, inciso VI, da Lei Federal n. 12.608/12 e 
 

CONSIDERANDO o agravamento do desabastecimento de combustíveis da 
Prefeitura Municipal e dos Postos de Combustível do Município; 

 
CONSIDERANDO a contínua demanda e a utilização de grande parcela do 

combustível ainda existente nos veículos oficiais para o atendimento das demandas na área da 
saúde; 

 
CONSIDERANDO, por fim, que o atendimento à saúde continua sendo a 

prioridade do Município na atual situação de desabastecimento de combustíveis;  
        

DECRETA: 
 

Art. 1º - O art. 2°, do Decreto 104, de 25 de maio de 2018, passará a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
Art. 2°.................................................................................................... 
§ 5° A contar do dia 29 de maio de 2018, todas as unidades básicas de saúde 

do Município funcionarão normalmente pelo período das 7h30min às 11h30min, ao passo que 
no período da tarde, das 13h às 17h, os atendimentos normalmente diluídos nas unidades 
básicas de saúde de todo o Município serão concentrados apenas na unidade básica do 
Centro, que atenderá regularmente, e no Hospital de Nova Petrópolis; 

§ 6° Os atendimentos prestados pelo Município na área da saúde, a contar do 
dia 29 de maio de 2018, priorizarão os quadros de urgência e emergência; 

§ 7º As equipes de atendimento à saúde deverão comparecer normalmente 
aos seus postos de trabalho na manhã do dia 29 de maio de 2018, sendo que a escala e 
lotação destes mesmos servidores será reorganizada à critério da Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social, para aporte aos trabalhos realizados na unidade básica de saúde 
do centro e no Hospital de Nova Petrópolis, no período das 13h às 17h, com condução a ser 
providenciada pela Administração Pública. 

 
  Art. 2° - Permanecem inalteradas as demais disposições. 
 
  Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 28 de maio 
de 2018. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
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       REGIS LUIZ HAHN 

DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA     Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
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DECRETO Nº 107/2018, de 29 de maio de 2018. 
 
 

ALTERA O DECRETO N° 104, DE 25 DE 
MAIO DE 2018 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

                                                    
   
  REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com os artigos 65 e 66 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 
8°, inciso VI, da Lei Federal n. 12.608/12 e 
 

CONSIDERANDO o persistente agravamento do quadro de 
desabastecimento de combustíveis da Prefeitura Municipal e dos Postos de 
Combustível do Município; 

 
CONSIDERANDO que o desabastecimento de combustíveis vem 

comprometendo sobremaneira o deslocamento de servidores para os seus 
respectivos locais de lotação; 

 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de preservar-se a 

continuidade do serviço público, ajustando-o ao atual contexto de 
desabastecimento de combustíveis e de dificuldade de deslocamento dos 
servidores  

        
DECRETA: 

 
Art. 1º - O do Decreto 104, de 25 de maio de 2018, passará a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 

1°.................................................................................................... 
 
(...) 
§ 5° Nos dias 29 e 30 de maio de 2018, o funcionamento de todas as 

repartições públicas municipais, inclusive unidades básicas de saúde de Nova 
Petrópolis, será ininterrupta no horário compreendido das 7h30min à 13h30min, ao 
passo que o funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
funcionará ininterruptamente das 7h às 13h. 
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§ 6° No dia 01 de junho de 2018 fica estabelecido o “ponto facultativo”, 
sujeito, contudo, à compensação de horário pelos servidores ao longo do ano corrente, 
na forma do art. 2º e parágrafo único, da Lei Municipal 3.177/2003. 

§7º - A compensação de horários de que trata o § 6º do presente artigo 

ficará a cargo de cada Secretaria a qual vinculado o servidor. 
 

  Art. 2° - Não serão paralisados os serviços da área da saúde, exceto na 
hipótese prevista no § 4º do art. 1º do presente Decreto, e também em caso de 
absoluta falta de combustível para o abastecimento dos veículos da referida área, 
priorizando-se os quadros de urgência e emergência. 

  §2º - No dia 01 de junho de 2018, os atendimentos de urgência e 
emergência na área da saúde serão centralizados apenas no Hospital de Nova 
Petrópolis. 

 
  Art. 2º - C – Os serviços públicos essenciais de cada Secretaria, a 

critério de cada Secretário Municipal, deverão ser executados mediante plantão. 
 
  Art. 3º 

............................................................................................................. 
 
  § 5º (Revogado). 
  § 6º (Revogado). 
  § 7º (Revogado). 
 

  Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições. 
 
  Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 
PETRÓPOLIS, 29 de maio de 2018. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
       REGIS LUIZ HAHN 

DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
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DECRETO N° 108/2018, 04 de junho de 2018. 

 

REVOGA DECRETO Nº 104/2018 
DECLARA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA EM RAZÃO DO 
DESABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS. 

    
  REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de 
suas atribuições legais, 
   
  CONSIDERANDO a cessação da greve dos caminhoneiros, que acabou 
por obstar o regular abastecimento de combustíveis veiculares em âmbito nacional e 
também municipal; 
 
  CONSIDERANDO a eficácia das medidas adotadas pela Administração 
Pública Municipal, inclusive das previstas no próprio Decreto 104/2018; 
 
  CONSIDERANDO o gradativo incremento do reabastecimento dos 
postos de combustível locais; 
 
  CONSIDERANDO, por fim, a possibilidade de contornar-se a situação 
emergencial que justificou a decretação da situação de emergência no Município. 

   
  Art. 1º - Fica revogado o Decreto n° 104/2018 de 25 de maio de 2018 

que Declara Situação de Emergência em Razão do Desabastecimento de 

Combustíveis. 

 

  Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 04 
de junho de 2018. 
 
 
  REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
 
                                           REGIS LUIZ HAHN 
DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
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