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DECRETO Nº. 1.109, DE 28 DE MAIO DE 2018. 

 

“Decreta redução da prestação de 
serviços na Administração Pública e dá 
outras providências” 

 
 

 A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e: 

 
 Considerando que a greve de iniciativa dos caminhoneiros perdura já há 08 

dias, dificultando e até interrompendo o tráfego de veículos nas rodovias em alguns 
trechos, o que vem comprometendo o abastecimento de combustíveis, alimentos e 
insumos de uma forma geral;  

 
Considerando que a paralisação grevista não possui prazo determinado para 

seu término, o que, logicamente, irá piorar a atual situação de fornecimento de material 
à administração pública; 

 
Considerando que o estoque de materiais (em geral), combustíveis e alimentos 

que o Município possuía antes do inicio da greve era pequena, pois não havia naquele 
momento a necessidade de acúmulo; 

 
Considerando que as referidas reservas, em especial de combustíveis, estão 

chegando próximo ao seu término, e que não há previsão de reabastecimento, de 
forma normal;  

 
Considerando que o Município tem que racionar e racionalizar o uso dos 

materiais estocados para que seja suficiente para dar atendimento de suas obrigações 
primordiais, como a exemplo a assistência à saúde; 

 
Considerando que a possível falta de medicamentos, e combustíveis para a 

frota municipal, em especial em relação às ambulâncias; coloca em risco o atendimento 
aos direitos fundamentais dos cidadãos nessa área específica;  

 
Considerando que na prática já não está sendo possível o atendimento do 

transporte sanitário de todos os cidadãos, bem como, o transporte escolar dos alunos 
da rede pública de ensino; e 
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Considerando que o pleno funcionamento da máquina pública somente é 

alcançado com elevado consumo de insumos, o que por hora os estoques deste 
Município não nos permite; 

 
DECRETA 

 
Art. 1º - Suspender o transporte escolar; a coleta de resíduos sólidos 

domésticos e recicláveis; e o serviço público que se utilize das máquinas rodoviárias e 
agrícolas.  

 
           Art. 2º - Reduzir o transporte sanitário de pacientes para a Capital, com 
prioridade àqueles em tratamentos contínuos, e dentro do possível, com transporte 
efetuado de forma compartilhada; com eventual suspensão dos serviços em caso de 
esgotamento da reserva de combustíveis. 

 
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em 

contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, 
Estado do Paraná, em 28 de maio de 2018. 
 
Gabinete da Prefeita. 

 

 
 
MARIA JULIA SOCEK WOJCIK 
Prefeita Municipal 

 
 

 


