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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO VERDE DE MINAS 
Diário Oficial Eletrônico 

Municipal 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 005/2023 

 

“Dispõe sobre funcionamento do ano escolar 2023 

da rede de ensino municipal e transporte de 

alunos das redes Municipal e Estadual no âmbito 

do município de Ouro Verde de Minas, e dá outras 

Providências”.  

 

O Prefeito do Município de Ouro Verde de Minas/MG, no uso de suas Atribuições 

Legais previstas no Artigo 67, Inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e pelo Decreto Municipal nº 

004/2023:  

Considerando - que o Município vem sido castigado pela decorrência das fortes 

chuvas torrenciais que atingem todo o estado de Minas Gerais, provocando erosão, queda de 

barreiras com interdições das vias e danos parcial e total em pontes em todas as estradas 

municipais que perfazem o Transporte escolar Municipal; 

Considerando - que o transporte de alunos e acesso dos profissionais de educação, 

às escolas, está prejudicado com as intercorrências ora apontado; 

Considerando - que o Município se encontra em estado de Emergência conforme 

Decretos municipais de nº 057/2022, 063/2022 e 004/2023, Decreto NE Nº 767, de 06 de 

dezembro de 2022. 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica suspenso o inicio das aulas no âmbito da rede de ensino municipal, 

com retorno previsto para 01 de março de 2023. 

Art. 2º - que em decorrência das vias de transporte escolar estar intransitáveis no 

âmbito do município conforme se depreende do relatório fotográfico da Defesa Civil Municipal 

que se integra ao presente instrumento, fica suspenso o Transporte Escolar para alunos da 

rede pública municipal e estadual até o dia 01 de março de 2023. 

DECRETO 
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Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.    

   Publique-se, registre-se e cumpra-se.   

Ouro Verde de Minas, MG, em 27 de janeiro de 2023. 

 

 

MARCELO ADRIANO XAVIER DE VASCONCELOS 
Prefeito Municipal 
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