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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 02/2017

EMENTA: Declara situação anormal, caracterizada
como “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA” no
Município de CaraúbasRN, de caráter administrativo
e ﬁnanceiro, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, usando de suas atribuições legais, e com
fundamento na Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO, que o município possui a autotutela e o dever
constitucional de zelar pelo patrimônio financeiro e a realização de atos
administrativos em conformidade com a legislação vigente a fim de
garantir a continuidade dos serviços administrativos.
CONSIDERANDO, a urgência necessária da retomada dos serviços
básicos e essenciais que devem ser prestados a coletividade pelo Poder
Executivo, comportando a decretação, sob todos os aspectos, do
presente ato;
CONSIDERANDO, que a não adoção de medidas capazes de evitar
irreparáveis danos à saúde pública acarretará risco iminente a população;
CONSIDERANDO, a recente mudança de gestor, implicando na
necessidade de prazo razoável para reavaliação do quadro
administrativofinanceiro e para tomada de medidas/decisões que
assegurem a governabilidade;
CONSIDERANDO, a situação anormal encontrada na Administração
Pública Municipal, provocada pela queda de receitas, pela falta de
planejamento e pelo endividamento, resultando no desequilíbrio
financeiro e administrativo, e implicando no comprometimento da
capacidade de pagamento e resposta do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO, o caos administrativo avistado com a posse
realizada em 01 de janeiro do corrente ano, observandose a inexistência
de contratos para fornecimento de bens, materiais de consumo e
serviços, essenciais ao serviço público;
CONSIDERANDO, que independentemente da mudança de gestor o
Município obrigase a prestar os serviços de atendimento médico,
limpeza e conservação das vias públicas, transporte escolar, dentre
outros, e o funcionamento regular das repartições públicas;
CONSIDERANDO, o caos existente nas unidades básicas de saúde do
Município de Caraúbas  RN, decorrente da falta de equipamentos
médicos, medicamentos hospitalares, material laboratorial, material de
limpeza, infraestrutura sucateada;
CONSIDERANDO, o caos também encontrado na infraestrutura de
diversos órgãos municipais, sendo inclusive constatado sucateamento
de inúmeros veículos que compõe a frota do município de Caraúbas –
RN;
CONSIDERANDO a situação caótica, precária e sem estrutura
encontrada na Administração Municipal na maioria dos setores públicos
deste Município, como falta de dados, arquivos, documentos, materiais,
controles, omissão na continuidade dos serviços públicos essenciais,
como a falta de contratos e/ou aditivos e até mesmo processos
administrativos licitatórios em andamento;
CONSIDERANDO, a necessidade de contratação imediata de
profissionais em diversas áreas essenciais para o funcionamento
adequado dos órgãos públicos, garantindo a prestação de serviços
públicos;
CONSIDERANDO, que a administração tem como princípio basilar a
continuidade do serviço público, e uma eventual paralisação, fatalmente
acarretará em violação aos dispositivos constitucionais e legais
aplicáveis à espécie;
CONSIDERANDO o estado de inadimplência em que se encontra o
município de Caraúbas – RN decorrente da ausência de prestação de
contas de convênios da gestão anterior cujo resultado implica no
impedimento da nova administração em celebrar novos contratos
administrativos (convênios) com a União Federal;
CONSIDERANDO, o que dispõe o inciso IV, do art. 24 da Lei Federal
nº 8.666/93;
CONSIDERANDO, que as informações disponibilizadas durante o
processo de transição administrativa foram insuficientes para se ter
conhecimento da realidade financeira, contábil, fiscal e administrativa do
Município de Caraúbas – RN;
CONSIDERANDO, que as medidas emergenciais são de exclusiva
competência dos órgãos governamentais e que a sua não adoção poderá
ocasionar prejuízos irreparáveis ou comprometer a segurança das
pessoas, obras, bens, serviços e equipamentos;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de atos de gestão
administrativa de natureza urgente, visando à continuidade dos serviços
essenciais à população, tais como prestação de serviços médicos, de
limpeza, educação, infraestrutura básica e de funcionamento da máquina
administrativa;
DECRETA:
Art. 1º  Fica declarada no âmbito do Município de Caraúbas  RN,
Estado do Rio Grande do Norte, por contingência dos fatos descritos
nas considerações deste Decreto, Situação de Emergência
Administrativa e Financeira pelo prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogáveis por igual período caso
persistam as situações de risco onde não tenha havido solução de
continuidade ou comprometimento da segurança e da saúde das
pessoas, a integridade de obras, bens, serviços e equipamentos
públicos.
Art. 2º  Ficam rescindidos, todos os contratos realizados pela
administração municipal, através de suas várias unidades ﬁnanceiras e
administrativas, cujos efeitos ﬁnanceiros se deram em desacordo com a

Lei Eleitoral nº 9.504/97, LC 101/2000 e suas alterações e Lei 8.666/93,
ressalvadas as decorrentes de ordem judicial;
Parágrafo Único  Ressalvase as contratações de natureza continuada
realizadas para a instalação ou funcionamento de serviços públicos
essenciais, cujos contratos serão avaliados podendo ser retificados e
ratificados para alcance de sua legalidade.
Art. 3º  Suspensão das concessões e pagamentos de quaisquer
vantagens nos vencimentos dos servidores públicos municipais, tais
como ajuda de custo, diárias, adicional por tempo de serviço, adicional
por serviços extraordinários, adicional noturno, e demais benefícios e
vantagens ainda não incorporados a remuneração dos servidores.
Parágrafo único – Em caso de serem detectadas eventuais vantagens
incorporadas nos vencimentos de servidores públicos haverá a
suspensão das mesmas para a análise quanto a sua legalidade pela
assessoria técnicafinanceira do município.
Parágrafo segundo – Em situações excepcionais poderá o gestor manter
ou conceder algumas das vantagens descriminadas no caput.
Art. 4º  A utilização de combustíveis deverá ser otimizada de modo a
gerar o máximo de economia, sempre priorizando os serviços públicos
essenciais e indispensáveis da Administração Pública Municipal,
ressalvandose ainda, casos de natureza urgente e inadiável.
Art. 5º  Os veículos pertencentes a frota municipal se restringem ao
uso em serviço exclusivo, sendo vedado seu empréstimo para eventos
de qualquer natureza.
Art. 6º – A suspensão dos pagamentos de toda ordem, incluídos os
restos à pagar e despesas de exercícios anteriores, considerados não
emergenciais, para assegurar os princípios administrativos
constitucionalizados, notadamente da legalidade, moralidade, eficiência e
da supremacia do interesse público (art. 37, caput, da CF), até que sejam
apurados por equipe técnica competente, salvo os casos específicos a
serem avaliados, em conjunto, pelo prefeito em exercício, secretários
municipais e equipe técnica financeira.
Art. 7º – Autoriza a contratação pela modalidade prevista em lei, face o
estado de emergência e quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da
situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, tudo na
forma do art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93.
Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
vigência de 90 dias, revogandose as disposições em contrário, podendo
ser o mesmo prorrogado por igual período.
Dêse Ciência, Registrese, Publiquese e Cumprase.
Gabinete do Prefeito, CaraúbasRN, em 04 de janeiro de 2017.
ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
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