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DECRETO N˚. 015/2018 

 

 

“DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA E CRIA O 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE NO GABINETE DO PREFEITO.” 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUQUITIBA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por lei e na conformidade do disposto no artigo 83, inciso XII da Lei 

Orgânica do Município, bem como por analogia ao artigo 2º, inciso III, do Decreto Federal nº 

7.257, de 4 de agosto de 2010,  

 

CONSIDERANDO o impacto e a gravidade dos efeitos decorrentes da paralisação nacional 

dos caminhoneiros iniciada em 21 de maio de 2018, com o desabastecimento de bens 

indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1˚ - Fica declarada situação de emergência no Município de Juquitiba em razão do 

desabastecimento de bens, produtos e gêneros de primeira necessidade destinados à 

população do município. 

 

Art. 2˚ - Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, fica criado, no 

Gabinete do Prefeito, o Grupo Gestor de Crise, com a seguinte composição: 

I – Prefeito, a quem caberá a coordenação do colegiado; 

II - Chefe de Gabinete do Prefeito; 

III - Secretário Municipal de Administração; 

IV – Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos; 

V - Secretária Municipal de Finanças; 

 

§ 1º - O Grupo Gestor deverá propor e adotar todas as medidas preventivas ou reparadoras, 

administrativas e judiciais, visando à manutenção dos serviços públicos essenciais à 

população da Cidade de Juquitiba. 

§ 2º - Compete também ao Grupo Gestor o monitoramento de toda a situação de 

abastecimento e operação dos serviços essenciais, bem como propor, se for o caso, a 

decretação de estado de calamidade pública ou a revogação do estado de emergência. 

 

Art. 3˚ - Consideram-se serviços públicos essenciais para os fins deste decreto: 
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I - saúde (ambulâncias, transporte de pacientes e de material biológico, gases medicinais, 

distribuição de insumos, vacinas e medicamentos); 

II - educação (transporte de alunos e distribuição de gêneros alimentícios para os 

estabelecimentos educacionais); 

III - transporte coletivo urbano de passageiros; 

IV - coleta de lixo; 

V - defesa civil; 

VI – conselho tutelar. 

Parágrafo único. Os demais serviços e os administrativos que dependam de utilização de 

veículos só ficarão autorizados, mediante justificativa de sua essencialidade e urgência por 

parte dos Secretários das respectivas Pastas, depois de analisados pelo Grupo Gestor e 

ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 4˚ - No caso de iminente perigo público, poderá ser requisitada propriedade particular, 

assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano, nos termos do art. 5º, inc. 

XXV, da Constituição Federal. 

 

Art. 5˚ - As Secretarias Municipais deverão implantar plano de racionalização de uso dos 

insumos no âmbito de suas respectivas competências, com o objetivo de preservar a 

continuidade das atividades essenciais. 

 

Art. 6˚ - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até a 

cessação da situação de emergência, que será declarada em decreto específico. 

 

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 29 de Maio de 2018 

 

 

 

AYRES SCORSATTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ALEXANDRE DE SOUSA 
Secretário de Administração 

 
 
 
 

Este Decreto será publicado por afixação no Quadro Mural da Prefeitura Municipal na 
data supra. Registre-se e Cumpra-se. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Em 21 de maio de 2018 foi deflagrada paralisação nacional de caminhoneiros, 

fato notório da sociedade transmitido em várias emissoras de comunicação, bem 

como fato gerador de interdição em rodovia de acesso ao Município de Juquitiba, 

qual seja, Rodovia Régis Bittencourt, na altura do município de Embu das Artes. 

 

Mencionada paralisação causou, inicialmente, a diminuição no abastecimento 

de bens indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais, sendo 

adotado, inicialmente, medida cautelar de suspensão das aulas municipais através 

do Decreto n˚. 015/2018 a fim de evitar a supressão de serviços públicos primordiais, 

em especial, o atendimento à saúde. 

 

Todavia, a longa data de referida paralisação causou o desabastecimento de 

bens mencionados no parágrafo anterior, sendo tal fato comprovado através de 

documento protocolado perante esta Municipalidade por fornecedor de combustível 

que sagrou-se vencedor em licitação realizada para referido objeto, comunicando o 

esgotamento de combustível, tornando impossível, por ora, o fornecimento. 

 

Tal fato poderá acarretar a supressão de serviços públicos essenciais, dentre 

eles o transporte de pacientes para hemodiálise, transporte de urgências através de 

ambulância, coleta de lixo, entre outros. 

 

Inobstante, a perpetuação por prazo indeterminado da paralisação em tela 

poderá agravar ainda mais o cenário de desabastecimento.  

 

Diante disso, resta configurado situação de emergência, haja vista a situação 

anormal estabelecida, causando danos e prejuízos que impliquem o 

comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público, por 

conceituação analógica, ao disposto no artigo 2˚, inciso III, do Decreto Federal nº 

7.257, de 4 de agosto de 2010. 

 

Deste modo, CONSIDERANDO o impacto e a gravidade dos efeitos 

decorrentes da paralisação nacional dos caminhoneiros iniciada em 21 de maio de 

2018, com o desabastecimento de bens indispensáveis à manutenção de serviços 
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públicos essenciais, se faz necessário DECLARAR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

no Município de Juquitiba. 

 

Assim, são as razões que JUSTIFICAM o presente Decreto. 

 

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 29 de Maio de 2018 

 

 

 

 

AYRES SCORSATTO 
Prefeito Municipal 

 
 


