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Decreto Municipal nº 424/2017 

 

Dispõe sobre a decretação de 

EMERGÊNCIA Administrativo e 

Financeiro no Município de CURRAL DE 

CIMA - PB e dá outras Providências. 

 

O Prefeito Municipal de Curral de Cima, Estado da Paraíba, no uso das 

suas atribuições conferidas pela da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO que em desobediência a Lei Estadual N° 7865/2005, 

c/c com a Resolução Normativa RN TC – 03/2016 do Tribunal de Contas 

do Estado da Paraíba, quando o ex-gestor municipal não disponibilizou 

as informações necessárias para o normal processo de transição, 

impossibilitando o conhecimento da realidade administrativa do 

Município; 

CONSIDERANDO que em virtude do caos administrativo encontrado 

pela nova gestão e a situação de total descontrole administrativo e 

financeiro decorrente da gestão municipal anterior; 

CONSIDERANDO a inexistência de documentos administrativos na sede 

da Prefeitura Municipal que indiquem a real situação dos 

procedimentos de licitação e dos atos administrativos praticados pela 

administração anterior; 



 
E S T A D O  D A  P A R A Í B A 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCUURRRRAALL  DDEE  CCIIMMAA  

Gabinete do Prefeito 
 

Página 2 de 3 

 

CONSIDERANDO que de acordo com a portaria Nº. 007/2016 ficou 

consignado à confecção de relatórios técnicos sobre a situação fiscal, 

operacional e contábil da edilidade; 

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. 1° Fica decretado o Estado de EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO no Município de CURRAL DE CIMA, a contar da publicação 

do presente decreto, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 

Art. 2° Durante o período do Estado de EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO fica vedada a realização de quaisquer despesas no 

âmbito do Poder Executivo sem a expressa autorização do Prefeito 

Municipal; 

Art. 3º Durante o período máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 

da publicação do presente Decreto, ficam suspensos todos os 

pagamentos de empenhos advindos do exercício anterior, excetuando-

se, encargos sociais e repasses, com vistas a analisar individualmente os 

efetivos cumprimentos dos objetos dos contratos administrativos 

firmados pela gestão anterior, bem como a regularidade da 

constituição das referidas despesas; 
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Art. 4° Fica autorizada a administração Pública Municipal, por força do 

artigo 24, inciso IV, da Lei Federal N° 8.666/93, a contratar serviços e 

adquirir materiais necessários à execução dos atos de gestão 

administrativos essenciais, bem como ao funcionamento dos serviços de 

saúde, educação, assistência social e infraestrutura básica; 

Art. 5° Durante a vigência do ESTADO DE EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO 

E FINANCEIRO serão realizados os devidos processos de licitação, bem 

como analisadas as dispensas e inexigibilidades, para as compras e 

serviços futuros. 

Art. 6° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE–SE, REGISTRE-SE e CUMPRA–SE. 

Paço Municipal, Curral de Cima – PB, em 02 de janeiro de 2017. 

 


