
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

DECRETO Nº 6.849, DE 28 DE MAIO DE 2018 

Determina a adoção de medidas de racionalização 

nos serviços públicos municipais e no uso de 

materiais no período que especifica e dá outras 

providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO a notória situação de anormalidade no sistema de 

transporte rodoviário de cargas e mercadorias, causando o desabastecimento geral; 

CONSIDERANDO o dever do Município de garantir a adequada 

prestação do serviço público e de dispor sobre a organização e funcionamento da 

Administração Municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade de prevenir situações que possam 

comprometer a regular prestação dos serviços essenciais à população; e 

CONSIDERANDO o disposto nos incisos IX e XII do artigo 73 da Lei 

Orgânica Municipal, que atribui ao ·Prefeito Municipal a competência para expedir 

decretos e para dispor sobre a organização e funcionamento da Administração 

Municipal, 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

DECRETA: 

Art. 1 º A Administração Pública Municipal deve adotar imediatamente 

medidas de racionalização nos serviços públicos municipais e no uso de materiais para o 

enfrentamento da situação desabastecimento geral, causada pela anormalidade ocorrida 

no sistema de transporte rodoviário de cargas e mercadorias. 

Art. 2º Os Secretários Municipais e os dirigentes dos entes da 

Administração Pública Indireta Municipal devem adotar medidas efetivas objetivando a 

manutenção dos serviços públicos essenciais à população. 

Parágrafo único. Os Secretários Municipais determinarão as medidas 

administrativas necessárias à fiel execução dos termos deste Decreto por meio de 

Resolução. 

Art. 3° Observada a premente necessidade de abastecimento de 

combustível para a utilização em veículos oficiais nas áreas prioritárias e essenciais, fica 

determinado à Secretaria de Obras e Serviços Públicos que realize tratativas com a 

fornecedora de combustível contratada e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para 

que viabilize o fornecimento, se necessário mediante a realização de escolta policial. 

Parágrafo único. Para efeito de identificação da empresa fornecedora, 

serão disponibilizados cópia do Contrato Administrativo nº 29/2018, com seus 

eventuais aditamentos. 

Art. 4° O procedimento de que trata o artigo 3° deste Decreto deverá ser 

utilizado pelos demais órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta para 

a aquisição de materiais imprescindíveis, em especial o Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ. 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Art. 5° Frente à situação de anormalidade no abastecimento geral, devem 

ser observados, entre outras, os seguintes aspectos: 

I. Priorização das áreas essenciais, assim compreendidas: saúde, educação, 

saneamento básico e atendimentos de urgência e emergência; 

II . Verificação da necessidade de suspensão ou readequação de horários de 

expediente e de atendimentos, a ser determinada pela respectiva Secretaria Municipal 

por meio de Resolução do(a) Secretário(a) Municipal; 

III. Verificação da necessidade de realocação de recursos orçamentários para 

o custeio das ações emergenciais; 

IV. Verificação da necessidade de contratação emergencial de fornecimento 

de bens e de prestação de serviços indispensáveis, sempre precedidos de análise jurídica; 

V. Fiscalização da execução dos serviços contratados ou objeto de concessão 

pelo Município, a exemplo do transporte escolar, do transporte coletivo urbano e do 

serviço de coleta de lixo, adotando as medidas necessárias à preservação do interesse 

público. 

Art. 6° Os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública 

Direta e Indireta deverão apresentar medidas de racionalização de uso dos materiais no 

âmbito de suas respectivas competências, com o objetivo de preservar a continuidade 

das atividades essenciais. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos até a normalização do abastecimento geral. 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 28 de maio de 2018. 

/ 

Secretário de Governo 

ecretário de Administração 

Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 28 de 
maio de 2018. 
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ES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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