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DECRETO Nº 962, de 06 de janeiro de 2017. 

         
“Rescinde todos os contratos administrativos 
vigentes, de qualquer natureza, bem como 
seus termos aditivos, celebrados no âmbito 
deste Poder Executivo Municipal, e dá outras 
providências”. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACARANI, Estado da Bahia, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas nos termos do disposto da Lei Orgânica 

do Município, e das demais legislações em vigor e, 

  

CONSIDERANDO a necessidade de reorganização dos procedimentos 
administrativos desenvolvidos por essa municipalidade; 

 

CONSIDERANDO razões de interesse público e a necessidade de 
atendimento aos princípios da moralidade e legalidade que norteiam os atos 
administrativos; 

 

CONSIDERANDO a necessária revisão dos contratos, de qualquer 
natureza, firmados por este Poder Executivo com pessoas físicas e/ou 
jurídicas; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Ficam rescindidos no âmbito do Poder Executivo Municipal 
de Macarani, todos os contratos administrativos vigentes, de qualquer natureza 
e ainda seus termos aditivos celebrados por essa Municipalidade, seja com 
pessoas jurídicas e/ou físicas. 

 

Art. 2º - Excluem-se do alcance normativo deste ato, os contratos 
administrativos ordinários para fornecimento de serviços essenciais (água, luz, 
telefone, internet, diário oficial, etc.), bem como os contratos oriundos de 
convênios firmados com o Estado da Bahia e a União.  
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Art. 3º - Determina a notificação das pessoas físicas ou jurídicas 
contratadas, atingidas com a rescisão unilateral do contratado, nos termos do 
art. 5º, LV da Constituição Federal. 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 06 de 
janeiro de 2017. 

 

 

MILLER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 963, de 06 de janeiro de 2017. 

         
 
“Determina a suspensão temporária dos 
pagamentos de despesas do exercício de 2016 
e anteriores”. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACARANI, Estado da Bahia, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas nos termos do disposto da Lei Orgânica 

do Município, e das demais legislações em vigor e, 

  

CONSIDERANDO que as disponibilidades de caixa existentes em 31 de 

dezembro de 2016 são insuficientes para o pagamento das despesas de 

competência do exercício de 2016 e anteriores;  

 

CONSIDERANDO que o orçamento do presente exercício não suporta o 

pagamento imediato das despesas realizadas em exercícios anteriores sem 

prejuízo da continuidade dos serviços públicos essenciais e das despesas 

constitucionais;  

 

D E C R E T A:  

 

Art. 1º. Ficam suspensos temporariamente todos os pagamentos de despesas 

do exercício financeiro de 2016 e exercícios anteriores.  

 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos órgãos da 

Administração Direta.  
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Art. 2º. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças avaliará a situação 

financeira do tesouro municipal e, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias:  

I) apresentará proposta que possibilite o pagamento dos compromissos 

financeiros assumidos em 2016 e anos anteriores e que não possuam a 

correspondente disponibilidade financeira, sem prejuízo da continuidade dos 

serviços públicos essenciais e das despesas constitucionais;  

II) autorizará a imediata retomada do pagamento dos compromissos que 

possuam o correspondente suporte financeiro.  

 

Art. 3º. Não serão efetuados pagamentos a credores em situação de 

irregularidade para com a Fazenda Municipal. 

 

Art. 4º. Compete à Secretaria Municipal de Finanças editar normas 

complementares para execução deste Decreto. 

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 06 de 
janeiro de 2017. 

 

MILLER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 964, de 06 de janeiro de 2017. 

         
“Declara situação Anormal caracterizada 

como situação de Emergência, nos termos 

do Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações, para fins de autorizar a 

aquisição, mediante dispensa de licitação, 

de bens e serviços necessários ao regular 

exercício da administração pública, pelo 

período e nos limites estabelecidos nesse 

Decreto.”  

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACARANI, Estado da Bahia, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas nos termos do disposto da Lei Orgânica 

do Município, e das demais legislações em vigor e, 

  

CONSIDERANDO a situação que se encontra o município, referente aos 

serviços públicos necessários e contínuos, os quais estão parcialmente ou 

totalmente paralisados, ao final da administração a saber: serviço de limpeza 

pública, coleta, transporte de lixo, e ainda, iluminação pública e transportes 

diversos, necessários ao funcionamento das secretarias municipais;  

 

CONSIDERANDO a degradação dos prédios públicos, postos de saúde 

e demais prédios do município;  

 



6 PREFEITURA MUNICIPAL DE  MACARANI
Sexta-feira, 06 de janeiro de 2017

edição disponível no site www.macarani.ba.gov.br

Diário   
Ofi cial Nº 1809 - ANO XI

CONSIDERANDO as más condições dos prédios escolares, sem 

qualquer possibilidade de acolher os alunos para início do ano letivo, em 

decorrência da falta de manutenção dos mesmos;  

 

CONSIDERANDO o término de diversos contratos administrativos, 

inclusive com a rescisão unilateral desses contratos e respectivos aditivos, pela 

atual gestão, por razões de interesse público, tendo em vista a necessidade de 

se averiguar a legalidade desses contratos, valores pactuados, dentre outros 

aspectos, em obediência aos princípios da moralidade e da eficiência. 

 

CONSIDERANDO a impossibilidade da total execução de 

procedimentos licitatórios, nas suas modalidades cabíveis, em função da 

obediência aos prazos legais de cada modalidade e da necessidade imediata 

de contratação; 

 

CONSIDERANDO ser dever do Gestor, observando e atendendo, 

sempre, as legislações vigentes e pertinentes, assegurar a continuidade da 

prestação dos serviços essenciais à população;  

 

CONSIDERANDO ser dever do Gestor evitar a ocorrência de situação 

que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, 

saúde, educação, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares; 

 

CONSIDERANDO que o Gestor e seus assessores diretos devem 

promover, buscando sempre a obediência ao que preconiza as legislações 

pertinentes, e, observando caso a caso, a imediata efetivação, por meio de 
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contratação com terceiros, de determinadas obras, serviços ou compras, 

segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, visando 

afastar o risco iminente detectado, que possa comprometer a prestação dos 

serviços públicos essenciais para a população do Município.  

 

CONSIDERANDO as necessidades administrativas, a fim de que não 

fique prejudicada a população durante a tramitação regular dos devidos 

processos administrativos licitatórios e consequentes contratações dos bens e 

serviços necessários, caracterizam a emergência para aquisição desses bens e 

serviços, mediante dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, da 

Lei Federal 8.666/93, combinados com os incisos I, II, X e XII, desse mesmo 

dispositivo legal, sem prejuízo das contratações por inexigibilidade nos casos 

permitidos pelo Art. 25 e seus incisos da mesma Lei,  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Fica declarada situação anormal caracterizada como situação de 

emergência, para fins de aquisição dos seguintes bens e serviços mediante 

dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, c/c Art. 24, incisos I, II, X 

e XII, da Lei Federal 8.666/93: 

- Aquisição de bens e serviços destinados aos diversos setores do 

sistema municipal de Saúde;  

- Aquisição de bens e serviços destinados às unidades do sistema 

municipal de Educação;  

- Locação de veículos e maquinários para serviços da administração 

municipal;  
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- Locação de imóveis destinados às necessidades dos diversos órgãos 

da administração municipal;  

- Confecção de impressos e aquisição de materiais de expediente para 

os diversos setores e órgãos da administração municipal;  

- Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento aos programas 

sociais, saúde e administração;  

- Aquisição de materiais de construção em geral e de contratação de 

serviços de empreitada global para obras emergenciais nos diversos setores da 

administração municipal;  

- Contratação de serviços de assessoria técnica contábil, Jurídica e 

locação e direito de uso de softwares e de acesso à rede mundial de 

computadores;  

- Contratação de serviços de publicações oficiais por sistema eletrônico 

e impresso;  

- Contratação de serviços de divulgação por órgãos de imprensa privada 

escrita ou falada, de mensagens institucionais do interesse público;  

 

Art. 2º - Fica determinada à Secretaria Municipal de Finanças a imediata 

instauração dos devidos processos administrativos, para fins de licitações, 

desde já autorizadas, para as aquisições dos bens e serviços autorizados em 

caráter emergencial pelo Art. 1º deste Decreto, além de outros que se façam 

necessários, salvo nas hipóteses em que a legislação vigente permita a 

contratação por inexigibilidade ou dispensa fora do período emergencial.  

 

Parágrafo Único – Para fins do disposto no caput desse Artigo, o Secretário 

Municipal de cada área da Administração Pública fará encaminhar à Secretaria 
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de Administração, ofícios acompanhados das respectivas planilhas pré-

orçamentárias dos bens e serviços necessários ao seu respectivo setor.  

 

Art. 3º - Os processos administrativos destinados às licitações serão, 

imediatamente, encaminhados à Comissão Permanente de Licitações ou ao 

Pregoeiro, nomeadas por ato próprio do Chefe do Executivo, a qual, em 

conjunto com a Assessoria e Procuradoria Jurídica do Município, elaborará o 

Edital respectivo, os fará publicar por resumo na imprensa oficial e, quando 

necessário, na imprensa privada, bem como os afixará em local de costume, 

designando as respectivas datas para realização dos certames.  

 

Art. 4º - Findo o processo licitatório, seus autos serão remetidos conclusos ao 

Chefe do Executivo para suas deliberações. 

 

Art. 5º - A declaração da emergência contida no presente Decreto vigorará 

pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual 

período por ato do Chefe do Poder Executivo, a contar de sua publicação.  

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 06 de 
janeiro de 2017. 

 

MILLER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal 
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