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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2021

 
DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL,
CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVA NO
MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA, Estado do Rio
Grande do Norte, usando das atribuições que lhes competem,
especialmente as inseridas na Lei Orgânica do Município e,
 
CONSIDERANDO, a recente mudança de gestor, e o caos
administrativo descoberto com a posse realizada em 01 de janeiro do
corrente ano, implicando na necessidade de prazo razoável para
reavaliação do quadro administrativo-financeiro e para tomada de
medidas/decisões que assegurem a governabilidade;
 
CONSIDERANDO, a urgência imperiosa da retomada da normalidade
dos serviços básicos e essenciais prestados à coletividade pelo Poder
local que admite a decretação, sob todos os aspectos, do presente ato;
 
CONSIDERANDO que, em função da frustação da Transição de
Gestão, evidenciando-se a omissão de informações, em especial as
fixadas na Resolução nº 034/2016 – TCE, foram insuficientes para se
ter conhecimento da realidade financeira, contábil, fiscal e
administrativa do Município;
 
CONSIDERANDO a situação caótica, precária, e, omissão na
continuidade dos serviços públicos essenciais, em decorrência da falta
de contratos e/ou aditivos vigentes e até mesmo processos
administrativos licitatórios em andamento (SRP);
 
CONSIDERANDO que a administração tem como princípio basilar a
continuidade do serviço público, e uma eventual paralisação
fatalmente acarretará violação aos dispositivos constitucionais e legais
aplicáveis à espécie;
 
CONSIDERANDO a situação de calamidade pública, decorrente da
suspensão da limpeza urbana, em virtude da inexistência de recursos
humanos para proceder ao seu recolhimento e/ou contrato vigente com
empresa especializada, não podem sofrer solução de continuidade, sob
pena de causar prejuízos irreparáveis à população;
 
CONSIDERANDO a desordem existente na rede pública de saúde,
decorrente da falta de equipamentos médicos hospitalares,
medicamentos diversos, materiais laboratoriais, materiais
odontológicos, materiais de limpeza, materiais de expediente, gêneros
alimentícios diversos, infraestrutura sucateada, transportes de
pacientes em condição de urgência e emergência, bem como a
necessidade de contratação imediata de médicos, enfermeiros e
técnicos de enfermagem, auxiliar de serviços gerais e vigias necessária
para o funcionamento adequado da rede pública de saúde, a fim de
prestar a coletividade os serviços de atendimento médico, consultas,
exames e atendimento de urgência e emergência;
 
CONSIDERANDO a ausência de insumos, tais como: material de
expediente, material de limpeza, gêneros alimentícios, em estoque no
almoxarifado prejudicando o pleno funcionamento das atividades dos
órgão públicos;
 
CONSIDERANDO o sucateamento da frota de veículos e máquinas
pertencentes à Prefeitura Municipal por falta de manutenção
preventiva e corretiva;
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CONSIDERANDO que a frota existente de veículos automotores
aptos a rodar da Prefeitura Municipal necessita circular diariamente,
tanto dentro do próprio Município como em outros Municípios, sendo
esses veículos instrumentos necessários à realização de políticas
públicas essenciais, necessitam de combustíveis;
 
CONSIDERANDO a situação precária em que se encontram os órgãos
da Administração Direta do Município, em que especial os prédios
públicos, para fins específicos de prestação de serviços e atendimento
à coletividade;
 
CONSIDERANDO o dever estatal de assegurar a proteção social de
vulneráveis no tocante a concessão do benefício eventual por mortes;
 
CONSIDERANDO que a anterior Prefeita Constitucional do
Município, cujo mandato terminou em 31 de dezembro de 2020, por
vedação decorrente do artigo 59, § 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, do artigo 57, caput e inciso II, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e do artigo 42 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio 2000, assumir compromissos financeiros
para a execução depois do término do mandato;
 
CONSIDERANDO que a realização de licitação e/ou processo
seletivo competente tem duração razoável nunca inferior a vinte dias,
demanda tempo para o preparo, confecção e publicação de editais,
abertura das propostas e julgamento e abertura de prazos para
eventuais recursos e homologação;
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública como um todo deve
cumprir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição
Federal;
 
CONSIDERANDO, o que dispõe o inciso IV, do art. 24 da Lei
Federal nº 8.666/93, de 21.06.1993; 
 
DECRETA: 
 
Artigo 1º - Fica declarado situação de emergência administrativa no
Município, por contingência dos fatos descritos no preambulo deste
Decreto, situação de emergência pelo prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogáveis por igual período caso persistam as situações de risco
onde quer tenha havido solução na continuidade ou comprometimento
da segurança e da saúde das pessoas, a integridade de obras, bens,
serviços e equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,
somente ao atendimento da situação emergencial.
 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na dada de sua publicação,
com efeito retroativo a 04 de janeiro de 2021, revogando-se as
disposições em contrário.
 
Canguaretama/RN, em 05 de janeiro de 2021. 
 
WELLINSON CARLOS DANTAS RIBEIRO
Prefeito Constitucional
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