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= DECRETO MUNICIPAL N° 3.976, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 =
"DETERMINA COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO
PELA FROTA MUNICIPAL".
CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO, Prefeita
Municipal de Clementina, Comarca de Birigui, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que além de economicidade, a utilização do etanol é uma
excelente saída para a redução da emissão de gases poluentes, uma vez que o etanol se
consolidou como uma das matrizes energéticas limpas e renováveis no Brasil;
CONSIDERANDO que a utilização do etanol combustível renovável se trata de
uma ação de saúde pública em razão da redução da emissão de gases poluentes;
DECRETA:
Art. 1° - Fica estabelecido a obrigatoriedade de abastecimento com combustível etanol, dos
veículos tipo flex., pertencentes à frota municipal.:
Parágrafo 1° - Excepcionalmente, poderá ser utilizado outro combustível, com em caso de
desabastecimento de etanol, ou oferta de outros tipos de biocombustível, visando a
economicidade.
Art. 2° - A Prefeitura Municipal fará ampla divulgação desta iniciativa para fomentar sua
disseminação no município, informando anualmente o consumo total de etanol por quilômetro
rodado.
Art. 30 - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de
dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.
Art. 40 - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Clementina, em 05 de outubro de 2017.
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