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EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

ATOS DO GOVERNO
Parágrafo Único – Fica mantido o funcionamento
normal das turmas, que os alunos e professores não
necessitem de veículos para se deslocarem até a unidade de

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
GABINETE DO PREFEITO

ensino.

DECRETO Nº 015/2018, de 27 de maio de 2018.

escolas e universidades na cidade de Campina Grande até

Art. 2º. Fica suspenso o transporte de alunos para

que seja normalizado o fornecimento de combustível.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA
SECA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO a paralisação realizada pelos
caminhoneiros
em
várias
estradas
do
país,
impossibilitando o reabastecimento dos tanques de
combustíveis nos postos de revenda do produto.
CONSIDERANDO a falta de combustível no
Posto que fornece o produto à Prefeitura de Lagoa Seca.
COSIDERANDO a falta de combustível em todos
os Postos de revenda do produto na região circunvizinha
ao município de Lagoa Seca.
CONSIDERANDO a falta de combustível nos
ônibus escolares, inviabilizando o transporte de alunos
dentro do Município e para escolas e universidades
localizadas em Campina Grande.
CONSIDERANDO a falta de combustível nos
veículos que fazem o transporte dos profissionais para as
Unidades Básicas de Saúde.
CONSIDERANDO a impossibilidade dos
profissionais das áreas da Educação e Saúde que residem
em outras cidades de se deslocarem para as instituições de
ensino e unidades básicas de saúde, onde prestam serviços
neste Município.

Art. 3º. Ficam suspensos o funcionamento das
Unidades Básicas de Saúde, CAPS, CEO e NASF até que
seja normalizado o fornecimento de combustível.
Art. 4º. Fica mantido o funcionamento do
Hospital Municipal, o serviço emergencial de ambulância,
como também o deslocamento de pacientes para
tratamento oncológico e de hemodiálise.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lagoa Seca-PB, 27 de maio de 2018.

Fábio Ramalho da Silva
Prefeito Municipal

RESOLVE :

Art. 1º. Suspender as atividades nas Unidades
Escolares, onde os alunos são deslocados através de
veículos escolares, como também nas turmas de unidades
de

ensino,

cujos

professores

residem

em

outros

Municípios.
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